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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
236.
На основу члана 39. став 2. тачка 26. а у вези са чланом 52. Став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16) и члана 36. Статута Општине Шамац („Службени
гласник Општине Шамац”, број 9/17), Скупштина Општине на сједници одржаној 30.06. 2017. године
донијела је
ПОСЛОВНИК
О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником о раду Скупштине Општине Шамац (у даљем тексту: пословник)
уређује се:
1) сазивање и одржавање прве сједнице Скупштина Општине (у даљем тексту: Скупштина)
након одржаних локалних избора,
2) организација Скупштине,
3) начин рада Скупштине, сазивање сједнице, утврђивање дневниг реда, расправа и
одлучивање,
4) права и дужности одборника,
5) акта Скупштине и поступак њиховог доношења,
6) поступак избора, именовања и разрјешења и начин вршења примопредаје дужности
између функционера и других лица које бира, именује и разрјешава Скупштина,
7) односи Скупштине и начелника Општине,
8) јавност рада Скупштине и сарадња Скупштине са другим субјектима
9) доношење програма рада Скупштине,
10)
обављање стручних, административних, техничких и других послова за потребе
Скупштине, скупштинских радних тијела и одборника и
11) друга питања значајна за рад Скупштине.
Члан 2.
(1) Скупштина је једнодомна и чине је одборници изабрани на непосредним изборима на
период од четири године.
(2) Скупштину чини 25 одборника.
Члан 3.
(1) Скупштина ради на сједницама и одлучује о питањима из своје надлежности у складу са
законом и Статутом Општине Шамац (у даљем тексту: Статут) и по поступку који је утврђен овим
пословником.
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(2) Скупштина ради на сједницама на којима је присутна већина од укупног броја одборника
и одлучује о питањима из своје надлежности већином гласова од укупног броја одборника, осим када је
другачије прописано законом.
Члан 4.
(1) Скупштина има печат.
(2) Печат Скупштине има облик круга пречника 35 мм, садржи амблем Републике Српске и натпис
исписан ћириличним и латиничним писмом: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ.
(3) Печатом Скупштине се овјеравају акта Скупштине и скупштинских радних тијела као и
службена акта која потписују предсједник, потпредсједник и секретар Скупштине.
(4) Печат Скупштине чува секретар Скупштине и одговоран је за његову употребу.
Члан 5.
Скупштину заступа и представља предсједник Скупштине.
II КОНСТИТУИСАЊЕ НОВОИЗАБРАНЕ СКУПШТИНЕ
Члан 6.
(1) Прву сједницу новоизабране Скупштине сазива предсједник Скупштине из претходног
сазива, најкасније у року од 30 дана од дана објављивања извјештаја надлежног органа за спровођење
избора.
(2) Ако је спријечен предсједник, односно потпредсједник Скупштине из претходног сазива,
прву сједницу ће сазвати најстарији одборник из претходног сазива.
(3) Ако прву сједницу скупштне не сазове овлашћено лице из става 1, односно става 2. овог
члана, сједницу ће сазвати натполовична већина одборника новог сазива.
(4) Првој сједници Скупштине до избора предсједника предсједава најстарији одборник
новог сазива коме у раду помажу два најмлађа одборника новог сазива из реда политичких странака које
имају највећи број одборника у Скупштини.
(5) До избора предсједника Скупштине, предсједавајући прве сједнице има сва права и
дужности предсједника Скупштине у погледу сазивања и предсједавања сједници.
Члан 7.
(1) На првој сједници Скупштина:
1) проглашава мандате одборника,
2) бира предсједника и чланове Комисије за избор и именовање,
3) бира предсједника и потпредсједника Скупштине,
4) бира замјеника начелника Општине,
5) бира предсједника и чланове сталних радних тијела Скупштине,
6) констатује престанак мандата одборника, функционера и службеника који су именовани
на мандатни период Скупштине и
7) именује вршиоца дужности секретара Скупштине и вршиоце дужности начелника
одјељења и служби,
(2) На првој сједници Скупштине одборници и функционери Општине полажу свечану
заклетву у тексту који је утврђен овим пословником.
Члан 8.
(1) На првој сједници, предсједник Скупштине из претходног сазива саопштава колико је
присутно одборника те позива најстаријег одборника да преузме предсједаваање сједници као и два
најмлађа одборника који ће помагати предсједавајућем.
(2) На основу извјештаја надлежног органа за спровођење избора и додјелу мандата
одборника, предсједавајући прве сједнице Скупштине саопштава састав Скупштине читањем имена и
презимена одборника и назива политичког субјекта са чије листе је изабран за одборника.
(3) Након саопштавања састава Скупштине, предсједавајући позива присутне одборнике да
се изјасне да ли имају примједби на саопштени састав Скупштине.
(4) Уколико се примједбе односе на акт органа надлежног за спровођење избора у погледу
додјеле мандата, о таквим примједбама Скупштина не расправља а одборник који има такву примједбу
исту може прослиједити органу надлежном за изборе и додјелу мандата. Примједбе ове врсте не
спречавају наставак рада прве сједнице Скупштине.
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(5) Уколико нема примједби на саопштени састав Скупштине или су примједбе без основа,
предсједавајући проглашава да је сазив Скупштине пуноважан и да Скупштина наставља рад и да може
пуноважно одлучивати.
Члан 9.
Након проглашења сазива Скупштине, одборници полажу и потписују заклетву у сљедећем
тексту:
„ЗАКЛИЊЕМ СЕ ДА ЋУ ПОВЈЕРЕНУ ДУЖНОСТ _____________ ОБАВЉАТИ
САВЈЕСНО И ОДГОВОРНО, ПРИДРЖАВАТИ СЕ УСТАВА И ЗАКОНА, СТАТУТА ОПШТИНЕ
ШАМАЦ, ЗАЛАГАТИ СЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА,
РАВНОПРАВНОСТИ И РАЗВОЈА ДЕМОКРАТИЈЕ У НАЈБОЉЕМ ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ СВИХ
ГРАЂАНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ТЕ ДА ЋУ ОДГОВОРНО ОБАВЉАТИ ПОВЈЕРЕНЕ ЗАДАТКЕ У
ЦИЉУ РАЗВОЈА И НАПРЕТКА ОПШТИНЕ ШАМАЦ, РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ.“
Члан 10.
(1) Предсједник, потпредсједник и секретар Скупштине, начелник Општине и замјеник
начелника Општине свечану заклетву полажу на сједници Скупштине, у тексту утврђеном овим
пословником.
(2) Свечану заклетву полажу и потписују начелници одјељења и служби на сједници
Скупштине након именовања, у тексту утврђеном овим пословником.
(3) Свечану заклетву полажу и потписују и одборници са накнадно додијељеним мандатима.
(4) Након потписивања свечане заклетве одборници ће потписати изјаву о прихватању и
обавези поштовања Етичког кодекса одборника (у даљем тексту Кодекс).
Члан 11.
(1) Након полагања свечане заклетве, предсједавајући позива представнике политичких
субјеката који имају одборнике у Скупштини да доставе овјерене потписе одборника који чине
скупштинску већину.
(2) Уколико ниједан политички субјекат не достави овјерене потписе из става 1. овог члана,
предсједавајући ће прекинути засиједање Скупштине, позвати политичке субјекте да у наредном року од
седам дана доставе списак са овјереним потписима одборника истовремено заказајући наставак рада прве
сједнице Скупштине.
(3) Уколико током трајања мандата дође до промјене скупштинске већине, укључујући и
повећање или смањење броја одборника који чине скупштинску већину, политички субјекти који чине ту
већину доставиће предсједнику Скупштине овјерене потписе одборника који чине актуелну скупштинску
већину.
(4) Предсједавајући саопштава који одборници чине скупштинску већину, читањем имена и
презимена одборника и називе полтичких субјеката са чије листе су изабрани за одборника.
Члан 12.
(1) Послије полагања свечане заклетве врши се избор чланова Комисије за избор и
именовање, на приједлог предсједавајућег сједници.
(2) Комисија за избор и именовање, уз претходне консултације са представницима
политичких странака и коалиција у Скупштини, предлаже кандидате за предсједника и потпредсједника
Скупштине.
Члан 13.
(1) Избор предсједника и потпредсједника Скупштине врши се у складу са одредбама
Статута и овог пословника.
(2) Након избора, новоизабрани предсједник Скупштине преузима даље руковођење
Скупштином.
(3) Скупштина се сматра конституисаном избором предсједника Скупштине.
III ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА
Члан 14.
(1) Одборник је представник грађана у Скупштини, изабран на непосредним изборима, са
мандатом, правима и дужностима утврђеним Уставом, законом, Статутом, овим пословником и етичким
кодексом Скупштине.
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(2) Одборник у Скупштини остварује права и дужности одборника од дана прихватања
мандата одборника, у складу са изборним прописима.
Члан 15.
(1) Одборницима се издаје одборничка легитимација.
(2) Облик и садржај одборничке легитимације утврђује Скупштина посебном одлуком.
(3) Секретар Скупштине брине се о издавању и евиденцији одборничких легитимација.
Члан 16.
(1) Основно право и дужност одборника је да присуствује сједници Скупштине и радних
тијела Скупштине чији је члан и учествује у њиховом раду и одлучивању.
(2) У остваривању права и дужности, одборник:
1) покреће иницијативе за разматрање и рјешавање одређених питања и даје приједлоге за
доношење аката из надлежности Скупштине,
2) покреће иницијативе и даје приједлоге за унапређивање рада Скупштине и радних тијела,
3) поставља одборничка питања која се односе на рад начелника Општине и Општинске
управе Општине у извршавању закона, других прописа и општих аката Скупштине, као и на рад
институција које имају јавна овлаштења,
4) учествује у обавјештавању грађана и њихових организација и заједница о питањима о
којима се одлучује у Скупштини, посредством збора грађана, односно других скупова на које је позван
или на који га упути Скупштина,
5) редовно и благовремено прима информације о свим питањима од значаја за вршење
функције,
6) упознаје се са законским и другим прописима, а посебно са општим актима које доноси
Скупштина, едукује се и усавршава у циљу квалитетног обављања одборничке функције,
7) подноси амандмане на приједлоге аката,
8) промовише етичке принципе и стандарде свог понашања са обавезом придржавања
Кодекса и
9) извршава и друге задатке које му, у оквиру његовог дјеловања, повјери Скупштина или
радно тијело чији је члан.
(3) Одборник има право да присуствује сједницама радних тијела Скупштине чији није
члан, али без права одлучивања.
Члан 17.
(1) Одборник који је спријечен да присуствује сједници или из одређеног разлога треба у
току рада да напусти сједницу, дужан је да о томе благовремено обавијести предсједника Скупштине.
(2) Одборник који је спријечен да присуствује сједницама радних тијела Скупштине чији је
члан, о томе обавјештава предсједника одговарајућег радног тијела или секретара Скупштине.
Члан 18.
Одборник има право да буде редовно и благовремено обавијештен о свим питањима од
значаја за вршење дужности, а нарочито о:
1) раду Скупштине и њених радних тијела,
2) раду начелника Општине и Општинске управе,
3) спровођењу политике коју је утврдила Скупштина и
4) извршавању прописа.
Члан 19.
Службеници Општинске управе, у чијем дјелокругу рада су и послови за потребе рада
скупштине и радних тијела скупштине, обављају стручне и административно-техничке послове за потребе
сазивања и одржавања сједница скупштине, обезбјеђује услове за вршење функције одборника и на
њихов захтјев пружају стручну помоћ у извршавању послова које им је повјерила Скупштина и радна
тијела Скупштине, брину се о обезбјеђењу техничких услова за њихов рад и обављају административне и
друге послове за њихове потребe.
Члан 20.
Одборници су дужни да чувају службену и пословну тајну и податке повјерљиве природе,
те личне податке других лица до којих могу доћи у свом раду.
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Члан 21.
(1) Одборник за вршење одборничке дужности има право на одборнички додатак.
(2) Одборнички додатак утврђује се у висини до 50% просјечне нето плате исплаћене у
Општинској управи за претходну годину, не укључујући плате функционера.
(3) Одлуком Скупштине утврђује се право на одборнички додатак, висина одборничког
додатка, као и случајеви у којима одборнику не припада право на одборнички додатак.
IV ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ
1. Предсједник и потпредсједник Скупштине
Члан 22.
Скупштина има предсједника и једног потпредсједника Скупштине који се бирају из реда
одборника на период трајања мандата Скупштине.
Члан 23.
(1) Кандидата за предсједника Скупштине предлаже Комисија за избор и именовање уз
претходно консултовање политичких странака и коалиција заступљених у Скупштини.
(2) Приједлог садржи: име и презиме кандидата, биографију, страначку припадност и
сагласност кандидата.
(3) О приједлогу кандидата за предсједника Скупштине отвара се расправа.
Члан 24.
(1) Предсједник Скупштине бира се на начин прописан овим пословником.
(2) За предсједника Скупштине изабран је одборник који је добио натполовичну већину
гласова од укупног броја одборника у Скупштини.
Члан 25.
Кандидовање и избор потпредсједника Скупштине врши се према одредбама овог
пословника које се односе на кандидовање и избор предсједника Скупштине.
Члан 26.
(1) У случају престанка функције предсједника Скупштине прије истека времена на које је
изабран, Скупштина ће поступак избора предсједника окончати у року од 60 дана од дана доношења
одлуке о престанку функције.
(2) Ако је предсједнику Скупштине престала функција прије истека времена на које је
изабран, дужност предсједника Скупштине до избора предсједника обавља потпредсједник Скупштине.
(3) Уколико потпредсједник Скупштине одбије да обавља функцију предсједника или
уколико Скупштина нема потпредсједника, фунцију предсједника обављаће најстарији одборник до
избора предсједника Скупштине.
Члан 27.
Разрјешење потпредсједника Скупштине врши се по истом поступку по коме се врши
разрјешење предсједника Скупштине.
Члан 28.
(1) Предсједник Скупштине заступа и представља Скупштину и има права и дужности
утврђене законом, Статутом и овим пословником.
(2) Предсједник Скупштине има право и дужност да:
1) учествује у припремама, сазива и води сједнице Скупштине,
2) учествује у припремама, сазива и предсједава сједници Колегијума Скупштине,
3) иницира стављање на дневни ред питања из надлежности Скупштине на сједницама
Скупштине, Колегијума Скупштине и радних тијела Скупштине,
4) осигурава поштовање начела и одредаба овог пословника, као и пословника радних
тијела Скупштине и Колегијума Скупштине,
5) осигурава остваривање права и дужности одборника и клубова одборника током
припрема и одржавања сједница Скупштине и Колегијума Скупштине,
6) води сједнице у складу са принципима најбољих пракси демократског парламентаризма и
одредаба овог пословника,
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7) осигурава сарадњу Скупштине и начелника Општине/градоначелника и прати
реализацију одлука и закључака Скупштине,
8) ради на остваривању сарадње Скупштине са скупштинама других јединица локалне
самоуправе и другим органима и организацијама,
9) потписује акта усвојена од Скупштине,
10) обезбјеђује учешће функционера и представника Скупштине у реализацији
протоколарних активности и догађаја и
11) врши и друге послове утврђене законом, Статутом, овим пословником и етичким
Кодексом Скупштине.
Члан 29.
(1) Потпредсједник Скупштине обавља послове утврђене Статутом и овим пословником,
помаже у раду предсједнику Скупштине и, по овлашћењу предсједника, обавља одређене послове из
дјелокруга рада предсједника Скупштине.
(2) Потпредсједник Скупштине замјењује предсједника и дјелује у његово име када је он
одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.
(3) У случају одсуства или спријечености потпредсједника Скупштине, предсједника
Скупштине замјењује најстарији одборник.
Члан 30.
Предсједник и потпредсједник Скупштине су у радном односу у Скупштини и остварују
права на плату и друга права из радног односа у складу са законом, колективним уговором и одлуком
Скупштине.
2. Секретар Скупштине
Члан 31.
(1) Скупштина именује секретара Скупштине на мандат који траје до краја мандата сазива
Скупштине који га је именовао, након спроведеног јавног конкурса у складу са законом и Статутом.
(2) Секретар Скупштине у сарадњи са предсједником Скупштине и начелником Општине
припрема приједлог дневног реда и обезбјеђује услове за рад Скупштине.
(3) Секретар Скупштине:
1) помаже предсједнику Скупштине у припреми сједница Скупштине и њених радних
тијела,
2) стара се о оставривању права и дужности одборника и обезбјеђењу услова за рад клубова
одборника,
3) одговоран је за правно-техничку обраду аката усвојених на сједници Скупштине,
4) по потреби непосредно контактира са Општинском управом и другим институцијама
приликом припреме стручних и других материјала за Скупштину и њених радних тијела,
5) усклађује рад на изради прописа за сједницу Скупштине и њених тијела,
6) помаже предсједнику Скупштине у реализацији скупштинсих закључака,
7) прима иницијативе и приједлоге упућене Скупштини и просљеђује их на даљу обраду
надлежним органима и службама,
8) обезбјеђује достављање одборничких питања надлежним органима и службама и
достављање одговора одборницима,
9) учествује у припреми Програма рада Скупштине,
10) припрема приједлоге одговора на тужбе у споровима који се воде против аката
Скупштине,
11) одговоран је за благовремено објављивање прописа и других аката које је донијела
Скупштина и за достављање закључака и одборничких питања надлежним органима и службама, и
12) врши и друге послове утврђене законом, Статутом, Пословником и другим актима
Скупштине.
(3) Секретар Скупштине уређује „Службеник гласник Општине Шамац“ и одговоран је за
његов садржај.
3. Колегијум Скупштине
Члан 32.
(1) У циљу унапређивања ефикасности рада Скупштине, оснива се Колегијум Скупштине (у
даљем тексту: Колегијум), који чине:
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1) предсједник и потпредсједник Скупштине,
2) предсједници клубова одборника у Скупштини,
3) одборник политичке странке која нема основан клуб одборника и
4) независни одборници.
(2) На сједницама Колегијума учествује секретар Скупштине, а по позиву предсједника
Скупштине сједницама могу присуствовати начелник Општине, замјеник начелника Општине, начелници
одјељења Општинске управе и овлашћени представници јавних предузећа и установа чији је оснивач
Општина, без права одлучивања.
Члан 33.
У оквиру својих права и дужности Колегијум:
1) утврђује приједлог плана рада Скупштине и радних тијела Скупштине,
2) координира рад радних тијела Скупштине и сарадњу Скупштине и њених радних тијела,
3) осигурава сарадњу Скупштине и органа Општинске управе, прати извршавање одлука и
закључака Скупштине и извршавање Програма рада Скупштине,
4) руководи и координира активностима у припреми сједница Скупштине,
5) руководи и координира активностима у припреми и утврђивању приједлога дневног реда
сједнице Скупштине,
6) усаглашава оквирни план одржавања сједница Скупштине као и термине одржавања
скупштинских засиједања,
7) предлаже предсједнику Скупштине питања која је потребно уврстити на дневни ред,
8) усклађује активности Скупштине, начелника Општине и других представника органа
извршне власти, одговорних за извршавање закључака, одлука Скупштине и за реализацију Програма
рада Скупштине,
9) разматра информације о извршавању закључака, одлука и Програма рада Скупштине и
10) усаглашава приједлог Програма рада Скупштине за сваку календарску годину.
Члан 34.
(1) Колегијум ради у сједницама.
(2) Сједнице Колегијума одржавају се по потреби, а најмање једанпут између двије сједнице
Скупштине.
(3) Сједнице Колегијума сазива и предсједава сједницама предсједник Скупштине, а у
случају његове одсутности или спријечености замјењује га потпредсједник Скупштине.
Члан 35.
(1) На сједницама Колегијума води се скраћени записник.
(2) Секретар Скупштине одговоран је за вођење записника на сједницама Колегијума.
(3) Секретар Скупштине дужан је да члановима Колегијума, уз позив за сједницу
Колегијума, достави записник са претходне сједнице.
4. Клубови одборника
Члан 36.
(1) У Скупштини се оснивају клубови одборника.
(2) Клуб одборника могу основати најмање три одборника.
(3) Клуб одборника може имати свој назив.
(4) Клуб одборника се конституише тако што се предсједнику Скупштине подноси списак
чланова, који је потписао сваки члан клуба одборника. На списку се посебно назначава име и презиме
предсједника клуба одборника и његовог замјеника.
(5) Одборник може бити члан само једног клуба одборника.
(6) Клуб одборника учествује у раду Скупштине на начин утврђен овим пословником.
Члан 37.
(1) Клуб одборника представља предсједник клуба одборника.
(2) У току засједања Скупштине, клуб одборника може овластити једног свог члана да
изнесе став о одређеној тачки дневног реда, о чему предсједник клуба обавјештава предсједника
Скупштине.
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(3) Ако клуб одборника представља замјеник предсједника или овлашћени представник
клуба, он преузима овлашћења предсједника клуба.
Члан 38.
(1) Предсједник клуба одборника у писаном облику обавјештава предсједника Скупштине о
промјени састава клуба.
(2) Приликом приступања нових чланова клубу, предсједник клуба доставља предсједнику
Скупштине њихове потписане изјаве о приступању.
(3) У току засиједања Скупштине, предсједник или замјеник предсједника клуба одборника
има право да затражи десетоминутну паузу за консултације са члановима клуба одборника о одређеној
тачки дневног реда.
Члан 39.
(1) Скупштина обезбјеђује, према могућностима, просторне услове за рад клубова
одборника, као и финансијска средства за покриће дијела трошкова рада клубова одборника.
(2) Стручне и административно-техничке послове за потребе клубова одборника обављају
службеници Општинске управе у чијем дјелокругу рада су послови за потребе рада скупштине и радних
тијела скупштине.
5. Радна тијела Скупштине
Члан 40.
За разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката, као и за
проучавање и разматрање других питања оснивају се комисије, одбори и савјети као стална и повремена
радна тијела Скупштине.
Члан 41.
(1) Радна тијела имају предсједника и одређени број чланова.
(2) Предсједник радног тијела организује рад радног тијела, предлаже дневни ред и
предсједава сједницама.
(3) Мандат радног тијела траје колико и мандат Скупштине.
Члан 42.
(1) Састав радног тијела одговара страначкој заступљености у Скупштини.
(2) Одборник може бити члан једног или више радних тијела.
(3) За чланове појединих радних тијела, поред одборника, могу се бирати научни и стручни
радници из области која је у надлежности радног тијела, с тим што њихов број не може бити већи од
половине укупног броја чланова радног тијела Скупштине.
(4) У случају из става 3. овог члана предсједник радног тијела може бити само одборник.
Члан 43.
(1) Стална радна тијела оснивају се овим пословником, у складу са законом и Статутом.
(2) Повремена радна тијела оснивају се посебном одлуком Скупштине којом се одређује
дјелокруг рада, овлаштења и састав радног тијела.
Члан 44.
Као стална радна тијела Скупштине оснивају се комисије, одбори и савјети, чији састав
предлаже Комисија за избор и именовањe, уз претходне консултације са клубовима одборника.
Члан 45.
(1) Радна тијела Скупштине:
1) разматрају материјале из свог дјелокруга рада која су на дневном реду сједнице
Скупштине,
2) заузимају ставове према питањима из свог дјелокруга,
3) подносе извјештаје, мишљења, сугестије и приједлоге Скупштини,
4) подносе Скупштини на усвајање приједлоге аката из свог дјелокруга рада, у скалду са
законом, Статутом и овим пословником,
5) разматрају и покрећу иницијативе и дају приједлоге за рјешавање одређених питања из
надлежности Скупштине и
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6) врше и друге послове из своје надлежности у складу са овим пословником и другим
актима Скупштине.
(2) Радна тијела могу донијети своје програме рада који морају бити усклађени са
Програмом рада Скупштине
Члан 46.
(1) Радно тијело ради у сједницама које су отворене за јавност.
(2) Сједницу радног тијела сазива предсједник радног тијела по сопственој иницијативи или
на захтјев предсједника Скупштине или већине чланова радног тијела.
(3) Позив за сједницу радног тијела, са приједлогом дневног реда, упућује се члановима
радног тијела најкасније три дана прије одржавања сједнице.
(4) Предсједник радног тијела може, када за то постоје оправдани разлози, сједницу сазвати
и у краћем року, а дневни ред може предложити на самој сједници.
(5) Ако је предсједник спријечен да присуствује сједници, сједници предсједава члан кога
одреди радно тијело.
(6) Сједнице радних тијела се одржавају ако им присуствује већина од укупног броја
чланова радног тијела, а одлуке се доносе већином гласова од укупног броја чланова.
(7) Код утврђивања кворума и резултата гласања, предсједник радног тијела сматра се
чланом тог радног тијела.
Члан 47.
Радна тијела међусобно сарађују о питањима која су од заједничког интереса и могу да
одржавају заједничке сједнице.
Члан 48.
Предсједник радног тијела покреће иницијативу за разматрање појединих питања из
дјелокруга радног тијела, брине се о обавјештавању радног тијела и одборника о проблемима из
дјелокруга радног тијела, сарађује са предсједницима других радних тијела Скупштине, припрема и
сазива сједнице и предсједава сједницама, потписује акте које доноси радно тијело, брине се о
спровођењу закључакa и других аката радног тијела, на сједницама Скупштине образлаже ставове и
мишљења радног тијела и врши и друге послове утврђене овим пословником.
Члан 49.
Радна тијела подносе Скупштини редовне извјештаје о свом раду најмање једном годишње
у оквиру годишњег извјештаја о раду Скупштине.
Члан 50.
(1) Након сваке сједнице, послије завршеног разматрања појединог питања, радно тијело
подноси Скупштини извјештај и из реда својих чланова одређује извјестиоца.
(2) Извјештај радног тијела садржи мишљење и став радног тијела према питању које је
разматрано.
(3) Члан радног тијела може о заузетом ставу на сједници радног тијела издвојити
мишљење, које се на његов захтјев уноси у извјештај радног тијела.
(4) Предсједник радног тијела потписује извјештај радног тијела и одговоран је за његову
вјеродостојност.
(5) Извјестилац се на сједници Скупштине изјашњава у складу са ставовима које је заузело
радно тијело и не може измијенити приједлог или одустати од става радног тијела, ако га радно тијело за
то није овластило.
(6) О раду радног тијела води се записник, који потписује предсједник радног тијела.
Члан 51.
(1) Члана радног тијела Скупштина може разријешити дужности и прије истека мандата:
1) ако поднесе оставку,
2) због болести која га онемогућава да обавља дужност,
3) ако не извршава или неблаговремено извршава дужности члана радног тијела и
4) ако најмање два пута узастопно неоправдано изостане са сједнице.
(2) Поступак за разрјешење члана радног тијела може се покренути на приједлог:
1) радног тијела,
2) предсједника радног тијела,
3) одборника и
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4) предсједника Скупштине.
(3) Приједлог за разрјешење мора бити у писаној форми, уз навођење разлога због којих се
предлаже разрјешење дужности члана радног тијела.
Члан 52.
(1) Стална радна тијела Скупштине су комисије, одбори и савјети.
(2) Комисије Скупштине су:
1) Комисија за избор и именовање,
2) Комисија за статут и прописе,
3) Комисија за буџет и финансије,
4) Комисија за награде и признања,
5) Комисија за мјесне заједнице,
6) Комисија за равноправност полова,
7) Комисија за спровођење Кодекса понашања,
(3) Одбори Скупштине су:
1) Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор и представке и
2) Одбор за регионалну и међународну сарадњу.
3) Одбор за здравље
(4) Савјети Скупштине су:
1) Савјет за омладину и спорт,
2) Савјет за културу и
3) Савјет за борачка и социјална питања.
5. 1 Комисија за избор и именовање
Члан 53.
Комисија за избор и именовање:
1) утврђује приједлоге за избор, именовање и разрјешење функционера које бира или
именује Скупштина,
2) утврђује приједлог за састав радних тијела Скупштине,
3) разматра приједлоге за избор и именовање директора јавних установа чији је оснивач
Општина,
4) разматра приједлоге за именовање чланова управних одбора јавних установа чији је
оснивач Општина,
5) сарађује са одговарајућим политичким странкама, органима, организацијама и
установама у рјешавању кадровске политике у оквиру своје надлежности и
6) разматра и друга питања која су утврђена законом и овим пословником.
Члан 54.
(1) Комисија за избор и именовање има предсједника и четири члана који се бирају из реда
одборника у Скупштини, сразмјерно броју изабраних одборника странака, коалиција и независних
одборника у Скупштини.
(2) Листу кандидата за избор предсједника и чланова Комисије за избор и именовање
подноси предсједавајући прве сједнице Скупштине, а на основу претходних консултација са политичким
странкама, коалицијама и независним одборницима који имају своје одборнике у Скупштини.
5.2. Комисија за статут и прописе
Члан 55.
Комисија за статут и прописе:
1) разматра нацрт и приједлог Статута и Пословника,
2) прати, разматра и анализира доношење Статута и Пословника, као и потребу њихове
даље разраде и доградње,
3) разматра питања у вези са усаглашавањем Статута са Уставом и законом,
4) разматра приједлоге за покретање поступка за промјену Статута и Пословника,
5) разматра приједлоге одлука и других аката које доноси Скупштина у погледу њихове
усаглашености са Уставом, законом и Статутом,
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6) даје мишљење о поднесеним амандманима на приједлоге аката које разматра,
7) разматра приједлоге за давање аутентичних тумачења одлука и других аката Скупштине
и утврђује приједлоге текста аутентичног тумачења,
8) разматра општа акта других органа и организација које потврђује или на које даје
сагласност Скупштина и о томе даје мишљење и приједлоге Скупштини,
9) утврђује и сачињава пречишћене текстове одлука и других општих аката на основу
овлаштења Скупштине,
10) разматра иницијативе за доношење општих аката Скупштине и
11) разматра и друга питања која се односе на примјену Статута, Пословника и других
општих аката Скупштине и о тим питањима доставља мишљење Скупштини.
Члан 56.
Комисија за статут и прописе има предсједника и четири члана који се бирају из реда
одборника у Скупштини и из реда стручних радника из области права.
5.3. Комисија за буџет и финансије
Члан 57.
Комисија за буџет и финансије:
1) прати и разматра ток рада на изради нацрта и приједлога буџета Општине и извјештаје о
извршењу буџета,
2) прати остваривање прихода и расхода Општине, спровођење утврђене политике,
извршавање закона, других прописа и аката Скупштине у овој области,
3) разматра питања кориштења буџетских средстава од буџетских корисника,
4) предлаже Скупштини доношење мјера за рационалније и ефикасније кориштење
буџетских средстава и остваривање утврђене политике у области прихода и расхода Општине,
5) утврђује приједлог одлуке о накнадама одборницима и накнадама члановима радних
тијела Скупштине и
6) врши и друге послове из ове области по одлукама и закључцима Скупштине.
Члан 58.
Комисија за буџет и финансије има предсједника и четири члана који се бирају из реда
одборника и других стручних лица.
5.4. Комисија за награде и признања
Члан 59.
Комисија за награде и признања:
1) предлаже Скупштини доношење одлука о установљењу награда и признања Општине
која се додјељују за радове и дјела која заслужују опште признање и истицање,
2) утврђује критеријуме и поступак за додјелу награда и признања и брине се о њиховом
спровођењу,
3) брине се да ликовно или друго умјетничко рјешење награде симболизује историјске и
културне вриједности Општине,
4) предлаже обезбјеђење буџетских и других средстава за новчани износ награде или
признања,
5) разматра приједлоге одлуке о проглашењу почасног грађанина и
6) припрема и утврђује приједлоге за додјелу награда и признања.
Члан 60.
Комисија за награде и признања има предсједника и два члана који се бирају из реда
одборника.
5.5. Комисија за мјесне заједнице
Члан 61.
Комисија за мјесне заједнице:
1) разматра иницијативе за оснивање мјесних заједница и процјењује њихову оправданост,
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2) разматра приједлоге аката о оснивању и раду мјесне заједнице, односно приједлог одлуке
о цјелисходности иницијативе за оснивање мјесне заједнице,
3) разматра питања поступка оснивања мјесних заједница,
4) анализира рад органа мјесних заједница и предлаже мјере за унапређивање њиховог рада,
5) предлаже мјере којима се подстиче међусобна сарадња, повезивање и удруживање
средстава мјесних заједница на рјешавању питања од заједничког интереса,
6) разматра питања финансирања рада мјесних заједница и предлаже расподјелу буџетских
средстава мјесним заједницама за финансирање рада органа мјесних заједница,
7) разматра приједлоге, примједбе и иницијативе упућене општинским органима у вези са
радом мјесних заједница и о томе извјештава Скупштину,
8) разматра извјештаје и информације о стању објеката и комуналне и друге
инфраструктуре у мјесним заједницама и предлаже предузимање одређених мјера,
9) доставља Скупштини мишљења, иницијативе и приједлоге из свог дјелокруга рада и
10) обавља и друге послове из ове области у складу са одлукама и закључцима Скупштине.
Члан 62.
Комисија за мјесне заједнице има предсједника и четири члана који се бирају из реда
одборника и других лица.
5.6. Комисија за равноправност полова
Члан 63.
Комисија за равноправност полова:
1) прати примјену принципа равноправности полова у управљању и одлучивању,
2) разматра нацрте и приједлоге одлука које доноси Скупштина из аспекта равноправности
полова,
3) иницира да се у надлежним органима и институцијама сачине програми и планови
побољшања полне заступљености у органима власти на свим нивоима,
4) посредством медија утиче на развијање свијести код грађана о равноправности полова,
5) посредством надлежних органа утиче на елиминацију и спречавање свих облика насиља у
јавној сфери живота, као и на спречавање директне и индиректне дискриминације засноване на полу,
6) активно учествује на унапређивању права равноправности и заштите грађана и предлаже
мјере за уклањање свих облика дискриминације, а посебно које се односе на рад и запошљавање,
социјалну и здравствену заштиту, образовање, културу и информисање и заштиту од насиља у породици
и
7) обавља и друге послове из ове области у складу са законом и актима Општине.
Члан 64.
Комисија за равноправност полова има предсједника и два члана који се бирају из реда
одборника и других лица.
5.7. Комисија за спровођење Кодекса понашања
Члан 65.
Комисија за спровођење Кодекса понашања:
1) прати и анализира примјену Кодекса,
2) прати рад одборника Скупшине и указује на појаве кршења Кодекса,
3) разматра пријаве од одборника, грађана и удружења грађана и других организација о
кршењу Кодекса и води поступак на основу тих пријава,
4) предлаже Скупштини санкције за оборнике за које се утврди да је извршена повреда
Кодекса,
5) обавјештава јавност о свом раду,
6) предлаже измјене и допуне Кодекса и
7) обављa друге послове у складу са Кодексом и актима Скупштине.
Члан 66.
Комисија за спровођење Кодекса има предсједника и четири члана који се бирају из реда
одборника и угледних грађана.
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5.8. Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор и представке
Члан 67.
Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор и представке:
1) разматра питања остваривања и заштите слобода и права грађана, а посебно питања која
се тичу кршења слобода и права од Општинске управе и институција које врше јавна овлаштења из
надлежности Општине,
2) указује на појаве и проблеме у остваривању и заштити људских права и слобода и
предлаже мјере Скупштини, у циљу њихове заштите,
3) разматра представке и притужбе које се односе на права и дужности из надлежности
Општине, које грађани или правна лица упућују или непосредно подносе Скупштини и о томе
обавјештава подносиоца,
4) испитује, посредством надлежних служби за управу, основаност представки и притужби,
предлаже надлежним службама предузимање на закону заснованих мјера, те о томе обавјештава
подносиоце представки и притужби,
5) разматра иницијативе грађана и организација за покретање одговорности носилаца јавних
функција и, према потреби, предлаже Скупштини и другим надлежним органима покретање поступка за
утврђивање њихове одговорности за кршење права и слобода грађана или за прекорачење, односно
невршење њихових овлаштења,
6) разматра и друга питања из домена заштите људских права и слобода, као и могућност
побољшања рада Општинске управе и институција које врше јавна овлаштења из надлежности Општине,
7) обавља и друге послове из ове области у складу са одлукама и закључцима Скупштине.
Члан 68.
Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор и представке има предсједника и два
члана који се бирају из реда oдборника у Скупштини.
5.9. Одбор за регионалну и међународну сарадњу
Члан 69.
Одбор за регионалну и међународну сарадњу:
1) прати сарадњу Општине/Града са другим општинама и градовима, као и локалним
заједницама других држава и о томе обавјештава Скупштину,
2) ради на развијању економске, научне, културне и друге сарадње Општине/Града са
другим општинама и градовима у Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине и у иностранству
и успоставља сарадњу са одговарајућим органима,
3) разматра анализе о производним концепцијама и заједничким улагањима са иностраним
партнерима, оцјењује услове за оснивање мјешовитих предузећа и о томе даје мишљење Скупштини,
4) координира рад свих општинских/градских институција у остваривању међународне и
регионалне сарадње,
5) даје мишљење Скупштини о приједлозима за закључивање споразума о успостављању
сарадње са другим једицама локалне самоуправе и другим органиазцијама и заједницама у оквиру
регионалне и међународне сарадње те о успостављању економске и других облика сарадње и
6) подноси Скупштини извјештаје о оставривању регионалне и међународне сарадње,
7) обавља и друге послове на развијању регионалне и међународне сарадње.
Члан 70.
Одбор за регионалну и међународну сарадњу има предсједника и четири члана који се
бирају из реда одборника и других лица.
5.10. Одбор за здравље
Члан 71.
Одбор за здравље:
1) прати и анализира стање у здравству на подручју Општине, подноси иницијативе и
предлаже предузимање одговарајућих мјера,
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2) разматра приједлоге планова развоја и мреже здравстевних установа на подручју
Општине и о томе зауизима ставове и доставља мишљење,
3) разматра приједлоге аката о оснивању задравствених установа на подручју Општине,
4) разматра извјештаје и информације о раду здравствених установа и о томе доставља
своје мишљење,
5) разматра друга питања и извршава послове из области здравствене заштите
становништва, у складу са законом и другим прописима и актима Скупштине.
Члан 72.
Одбор за здравље има предсједника и четири члана који се бирају из реда одборника,
здравствених радника и других стручних лица.
5.11. Савјет за омладину и спорт
Члан 73.
Савјет за омладину и спорт:
а) разматра приједлог и даје мишљење о организовању омладинских манифестација од
интереса за Општину,
б) прати стање и појаве у животу и раду младих и предлаже Скупштини програме и мјере за
дјеловање општинских органа и служби у овој области,
в) ради на сузбијању малољетничке делинквенције, наркоманије и других токсикоманија,
иницира покретање пројеката и реализацију активности на превентивном дјеловању међу младима,
г) предлаже програме креативног ангажовања и едукације младих у области културе, спорта
и других активности,
д) разматра приједлоге и даје мишљење Скупштини о организацији спорта на нивоу
Општине, као и кориштење спортских објеката и терена,
ђ) разматра приједлоге и даје мишљење о одржавању спортских манифестација од значаја за
Општину,
е) успоставља сарадњу са спортским организацијама, општинским савезима, установама и
институцијама у области спорта и физичке културе,
ж) врши и друге послове из ове области на основу одлука Скупштине.
Члан 74.
Савјет за омладину и спорт има предсједника и четири члана.
Предсједник и два члана бирају се из реда млађих одборника у Скупштини, а два члана из реда спортских
радника.
5.12. Савјет за културу
Члан 75.
Савјет за културу:
1) разматра приједлоге и даје мишљење Скупштини о организовању и одржавању
манифестација у области културе од интереса за Општину,
2) предлаже Скупштини оснивање институција у области културе од значаја за Општину,
3) остварује сарадњу са институцијама у области културе у Општини, Републици Српској и
шире,
4) даје приједлоге и мишљење Скупштини у вези са финансирањем манифестација и
институција из области културе, из буџета Општине,
5) утврђује и предлаже Скупштини годишњи календар културних манифестација на
подручју Општине које се финансирају из буџета Општине, и
6) обавља и друге послове из ове области у складу са одлукама и закључцима Скупштине.
Члан 76.
Савјет за културу има предсједника и четири члана који се бирају из реда одборника у
Скупштини и из реда истакнутих радника у области културе.
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5.13. Савјет за борачка и социјална питања
Члан 77.
Савјет за борачка и социјална питања
а) разматра приједлоге одлука и других општих аката која се односе на борачка и социјална
питања ,
б) разматра и покреће иницијативу и даје приједлоге за рјешавање одређених питања из
области борачких и социјалних питања, а која су у надлежности Скупштине,
г) врши и друге послове из ове области на основу одлука Скупштине.
Члан 78.
Савјет за борачка и социјална питања има предсједника и четири члана, који се бирају из реда
одборника и других лица.
V НАЧИН РАДА СКУПШТИНЕ
1. Сједница Скупштине
Члан 79.
(1) Скупштина ради у сједницама које су отворене за јавност.
(2) Скупштина одржава редовне, тематске, свечане и ванредне сједнице.
(3) Сједнице Скупштине одржаваају се у секуларном амбијенту.
Члан 80.
(1) Редовне сједнице одржавају се ради расправљања и одлучивања о питањима из
надлежности Скупштине у складу са програмом рада.
(2) Тематске сједнице одржавају се ради разматрања и одлучивања о питањима од посебног
интереса, на захтјев клуба одборника, начелника Општине, групе грађана и удружења грађана и мјесних
заједница.
(3) Свечане сједнице одржавају се поводом Дана Општине, а могу се по посебној одлуци
Скупштине одржати у част неког другог догађаја или личности.
(4) Ванредне сједнице одржавају се изузетно, у случајевима опасности по јавну сигурност и
сигурност грађана ширих размјера, елементарних непогода и епидемија.
(5) Сједнице из става 4. овог члана могу се сазвати у роковима краћим од оних који су
предвиђени овим пословником, а дневни ред сједнице може се предложити на самој сједници, у складу са
околностима које налажу сазивање ванредне сједнице.
2. Сазивање сједнице
Члан 81.
(1) Сједницу Скупштине општине сазива предсједник Скупштине по потреби, а најмање
једном у два мјесеца.
(2) Предсједник скупштине општине сазива сједницу скупштине по сопственој иницијативи
или на захтјев начелника општине или 1/3 одборника у року од 15 дана од дана подношења захтјева.
(3) Ако сједницу скупштине општине не сазове предсједник скупштине општине у року из
става 2. овог члана, односно потпредсједник скупштине општине у случају када је предсједник скупштине
општине спријечен да је сазове или одбије да је сазове, скупштину сазива подносилац захтјева у року од
осам дана од истека рока из става 2. овог члана.
(4) У случају из става 3. овог члана сједници скупштине предсједава одборник којег одреди
Скупштина, ако је предсједник, односно потпредсједник Скупштине спријечен или одбије да предсједава
сједници.
(5) Сједница Скупштине сазвана у складу са ставом 2. и 3. овог члана мора се одржати у
року од 15 дана од дана сазивања.
(6) Сједница Скупштине сазвана супротно одредбама овог члана сматра се незаконитом, а
донесени акти ништавим.
Члан 82.
Позив за сједницу Скупштине упућује се најмање седам дана прије одржавања сједнице
одборницима, начелнику Општине, начелницима одјељења и служби Општинске управе и осталим
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учесницима, заједно са приједлогом дневног реда и припремљеним материјалима по појединим тачкама
дневног реда.
3. Кворум за рад Скупштине
Члан 83.
(1) Предсједник Скупштине отвара сједницу и утврђује да ли постоји кворум за рад.
(2) За рад Скупштине, на почетку сједнице и током цијелог засиједања, мора бити присутна
већина од укупног броја одборника у Скупштини.
(3) Сваки одборник може у току сједнице захтијевати поновно утврђивање кворума.
(4) Ако предсједник Скупштине, у било ком моменту, утврди да не постоји кворум, сједница
се прекида, односно одлаже за период док се не стекну услови за одржавање сједнице.
(5) Предсједник Скупштине, након утврђивања постојања кворума за рад, обавјештава
Скупштину који су одборници спријечени присуствовати сједници и из којих разлога.
4. Дневни ред сједнице Скупштине
Члан 84.
(1) Приједлог дневног реда редовне сједнице подноси предсједник Скупштине, након
усаглашавања са Колегијумом Скупштине.
(2) Приједлог за уврштавање одређеног питања у дневни ред сједнице има право да поднесе
сваки одборник, предсједник радног тијела Скупштине, клуб одборника и начелник Општине.
(3) Дневни ред сједнице Скупштине утврђује се на основу приједлога дневног реда
садржаног у позиву за сједницу и приједлога овлаштених предлагача из става 2. овог члана, на почетку
сједнице, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.
(4) Уколико је поднијет приједлог да се одређено питање уврсти у дневни ред, о том
приједлогу, без расправе, а након саслушања образложења о хитности приједлога, одлучује Скупштина
посебним гласањем већином гласова укупног броја одборника. Усвојени приједлог за допуну дневног
реда постаје саставни дио приједлога дневног реда.
(5) Ако предлагач за разматрање одређеног питања на сједници Скупштине није обезбиједио
писани материјал ради упознавања одборника, или ако предсједник Скупштине сматра да нема услова да
се предложено питање разматра на сједници, предсједник Скупштине неће то питање ставити на гласање,
изузев ако приједлог за допуну дневног реда подноси најмање 1/3 одборника.
(6) Овлашћени предлагач из става 2. овог члана може предложити да се одређено питање
скине из приједлога дневног реда, о чему се Скупштина посебно изјашњава уколико се предлагач те тачке
дневног реда не слаже са приједлогом за скидање из дневног реда.
(7) Након што Скупштина одлучи о сваком поднијетом приједлогу за измјене и допуне
дневног реда, у смислу става 4. овог члана, на приједлог предсједника Скупштина усваја дневни ред у
цјелини, већином гласова укупног броја одборника.
(8) Предсједник Скупштине објављује усвојени дневни ред сједнице Скупштине.
Члан 85.
(1) Послије објављивања усвојеног дневног реда прелази се на разматрање појединих питања
према утврђеном редослиједу у дневном реду.
(2) У току сједнице Скупштина може измијенити редослијед појединих тачака дневног реда,
али се не могу додавати нове тачке дневног реда нити изостављати тачке које су уврштене у дневни ред
сједнице Скупштине.
5. Разматрање тачака дневног реда
Члан 86.
(1) Одборници имају право да активно учествују у раду и одлучивању на сједницама
Скупштине.
(2) У раду сједнице, без права одлучивања, могу учествовати начелник Општине, замјеник
начелника Општине, начелници одјељења и служби Општинске управе, чланови радних тијела
Скупштине, директори јавних установа и предузећа чији је оснивач Општина, представници институција
које имају јавна овлашћења, предсједници савјета мјесних заједница, ако су позвани да учествују у
расправи о питањима из њихове надлежности.
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(3) Сва заинтересована лица могу, у складу са техничким могућностима и условима рада
Скупштине, присуствовати, односно пратити рад Скупштине, без права учешћа у расправи и одлучивању.
(4) Лица из става 3. овог члана дужна су да претходно најаве предсједнику Скупштине
присуство сједници и дужни су да у потпуности поштују уобичајени ред.
Члан 87.
(1) Сједницама Скупштине обавезно је присуство представника предлагача материјала који
се налази на дневном реду Скупштине, ради давања стручног мишљења и појашњења у вези са
материјалом, ако се за то укаже потреба и извјестиоци надлежних радних тијела Скупштине општине.
(2) У случају одсуства представника предлагача материјала та тачка може се скинути са
дневног реда сједнице.
Члан 88.
(1) Одборници и остали учесници на сједници Скупштине могу да говоре након што добију
ријеч од предсједника Скупштине.
Члан 89.
(1) Предсједник Скупштине даје ријеч одборницима према редослиједу којим су се
пријавили.
(2) Одборник, односно учесник у расправи може да говори само о питању о коме се
расправља по утврђеном дневном реду, а ако се удаљи од дневног реда, предсједник Скупштине ће га
упозорити да се држи дневног реда, односно одузети му ријеч ако се и послије упозорења не држи
дневног реда.
(3) Одборник може само једном учествовати у излагању о свакој тачки дневног реда.
(4) За вријеме говора одборника или другог учесника у расправи, није дозвољено ометање
говорника нити било какво друго понашање које нарушава ред на сједници.
(5) Одборници су дужни да поштују достојанство Скупштине, сваког учесника у раду
Скупштине и да се једни другима обраћају са уважавањем, поштујући етички Кодекс понашања.
(6) Није дозвољено коришћење увредљивих израза нити изношење чињеница о приватном
животу других лица.
Члан 90.
(1) Излагање одборника и других учесника на сједници по једној тачки дневног реда не
може трајати дуже од пет минута, осим излагања предсједника клуба одборника који излаже у име клуба
одборника , чије излагање не може бити дуже од 10 минута.
(2) Излагање начелника општине као подносиоца извјештаја или предлагача материјала,
као и других представника предлагача материјала не може бити дуже од 15 мин.
(3) Уколико одборник у свом излагању на сједници помене другог одборника наводећи
његово име, презиме или функцију, односно погрешно протумачи његово излагање, одборник на кога се
излагање односи има право на реплику.
(4) Уколико одборник у излагању помене клуб одборника или политичку странку, право на
реплику има предсједник клуба, односно одборник те политичке странке.
(5) Одборнику који се пријави за реплику предсједник Скупштине одмах даје ријеч, а
реплика не може трајати дуже од три минута.
(6) Одборник има право на једну реплику у току расправе о једној тачки дневног реда.
(7) О евентуалним одступањима у погледу дуже излагања одборника и других учесника на
сједници и броја реплика, Скупштина се посебно изјашњава.
Члан 91.
(1) Одборнику који жели да говори о повреди овог пословника или о повреди утврђеног
дневног реда, предсједник Скупштине даје ријеч чим је овај затражи и његов говор не може трајати дуже
од два минута.
(2) Уколико одборник жели да говори о повреди овог пословника, дужан је тачно навести
члан пословника за који сматра да је повријеђен.
(3) Послије изнесеног приговора, предсједник Скупштине даје објашњење, а ако одборник
није задовољан објашњењем, о томе се рјешава на сједници гласањем без посебне расправе.
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Члан 92.
(1) Ако одборник затражи ријеч да би исправио криви навод који је повод неспоразума или
је изазвао потребу за објашњењем, предсједник Скупштине ће му дати ријеч чим се заврши излагање
одборника који је изазвао потребу исправке кривог навода.
(2) Одборник се мора ограничити на исправку кривог навода и то излагање не може трајати
дуже од три минута.
Члан 93.
(1) На захтјев предсједника клуба одборника, предсједник Скупштине може одредити паузу
у трајању до 10 минута, ради обављања консултација одборника у клубу.
(2) Предсједник Скупштине може самоиницијативно одредити паузу у трајању до 30
минута.
Члан 94.
(1) У случају истека времена одређног за рад Скупштине у једном дану, у случајевима када
није могуће одржати ред у складу са овим пословником и у случају губитка кворума, предсједник
Скупштине прекида рад Скупштине.
(2) Предсједник Скупштине ће прекинути рад и у другим случајевима, када тако
Скупштина закључи.
(3) У случају прекида сједнице предсједник одређује вријеме одржавања наставка сједнице.
(4) Прекид сједнице може трајати до 15 дана.
(5) Предсједник Скупштине обавијестиће одборнике о наставку сједнице.
(6) У случају да предсједник Скупштине не сазове наставак сједнице у року из става 4. овог
члана, наставак сједнице сазваће се сходном примјеном одредаба овог пословника о сазивању сједнице
Скупштине.
Члан 95.
(1) Послије усвајања дневног реда прелази се на претрес појединих питања по утврђеном
дневном реду.
(2) Прва тачка дневног реда је извод из записника са претходне сједнице Скупштине.
(3) На сједници се води расправа-претрес о сваком питању из дневног реда прије него што
се о њему одлучује, осим ако је овим пословником одређено да се о неком питању одлучује без претреса.
(4) Претрес закључује предсједник Скупштине када се утврди да више нема говорника.
Члан 96.
(1) Претрес појединих питања је јединствен, ако овим пословником није другачије
одређено.
(2) Претрес почиње излагањем представника предлагача и извјестиоца радног тијела
Скупштине, ако је потребно да додатно образложи питање које је на дневном реду.
Члан 97.
(1) Претрес може бити општи и у појединостима.
(2) Приликом разматрања питања од општег политичког значаја, када се предлаже
доношење резолуције, препоруке, приједлога пословника или другог општег акта из надлежности
Скупштине, на сједници се може одлучити да се таква питања разматрају одвојено у начелу и у
појединостима.
(3) У току општег претреса расправља се о приједлогу у начелу и могу да се износе
мишљења, траже објашњења и покрећу сва питања у погледу рјешења датих у приједлогу.
(4) У току претреса у појединостима расправља се о приједлогу по дијеловима, ако се на
сједници тако одлучи.
(5) Претрес по појединим тачкама дневног реда води се све док има пријављених
говорника.
(6) Након што предсједник Скуштине констатује да нема више пријављених говорника,
објављује да је претрес закључен и да се прелази на гласање.
6. Одлучивање
Члан 98.
(1) Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја одборника, осим када је
другачије прописно законом.
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(2) Одборници могу гласати јавно или тајним гласањем или појединачним гласањем путем
прозивања.
(3) Одборници гласају за приједлог, против приједлога или се уздржавају од гласања.
Члан 99.
(1) Гласање је јавно ако Статутом или овим пословником није другачије одређено.
(2) Гласање се врши дизањем руке, или гласачког картона, или електронски.
(3) Јавним гласањем руководи предсједник Скупштине.
Члан 100.
(1) Ако се гласа дизањем руке, одборници се прво изјашњавају: ко је за приједлог, ко је
против приједлога и ко се уздржава од гласања.
(2) Пребројавање гласова врши радник Стручне службе, кога одреди секретар Скупштине.
Члан 101.
(1) Ако се гласа гласачким картоном, одборник гласа за приједлог подизањем плавог
картона на коме је уписана ријеч „ЗА“, одборник гласа против приједлога подизањем црвеног картона на
коме је уписана ријеч „ПРОТИВ“, а ако се одборник уздржава од гласања изјашњава се подизањем жутог
картона на коме је уписана ријеч „УЗДРЖАН“.
(2) Уколико се расправља о питању из дневног реда у коме одборник има интерес,
одборник може прије него што се о том питању одлучује, саопштити јавно да се изузима од гласања по
том питању, што се у записнику констатује.
Члан 102.
(1) Гласање употребом електронског система врши се притискањем одређених тастера на
којима су исписане ријечи: „за“, „против“ и „уздржан“, када предсједник Скупштине позове на гласање.
(2) Вријеме гласања употребом електронског система траје 10 секунди.
(3) По истеку овог времена, предсједник Скупштине закључује гласање и саопштава
резултате гласања.
(4) Резултат сваког гласања приказује се на видео-биму, који се налази на зиду и на
мониторима који стоје испред предсједавајућег сједници Скупштине.
(5) Рачунарски извод сваког гласања чува се у документацији Скупштине, уз записник са
сједнице Скупштине.
Члан 103.
Одборнику који гласа за другог одборника или на други начин злоупотребљава електронски
систем гласања, предсједник Скупштине изриче мјеру удаљења са сједнице, а гласање у којем је
злоупотреба извршена биће поништено и одмах ће се приступити регистрацији и поновном гласању.
Члан 104.
(1) Ако Скупштина одлучи да се гласа појединачним прозивањем одборника, секретар
Скупштине прозива одборнике редом према прозивнику – листи у којој се евидентира присуство
одборника сједницама Скупштине - а сваки прозвани одборник изговара једну од понуђених ријечи: „за“,
„против“ или „уздржан“.
(2) Секретар Скупштине записује изјаву одборника који је гласао и уписује имена
одборника који нису учествовали у гласању.
Члан 105.
(1) Након завршеног гласања предсједник Скупштине утврђује и објављује резултате
гласања, а затим констатује да ли је приједлог о коме се гласало прихваћен или одбијен.
(2) Не може се поновити гласање о истом питању, изузев у случајевима утврђеним у овом
пословнику.
Члан 106.
(1) Када постоји сумња у резултат гласања, приступа се појединачном изјашњавању
одборника.
(2) Захтјев за појединачно гласање могу поднијети предсједник Скупштине, потпредсједник
Скупштине, предсједник клуба одборника или најмање три одборника који су присуствовали гласању које
се доводи у сумњу.
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(3) Поименично гласање врши се тако што секретар Скупштине или лице које одреди
предсједавајући Скупштине појединачно прозива oдборнике и биљежи њихов глас.
Члан 107.
(1) Тајно гласање врши се гласачким листићима.
(2) Предсједник Скупштине даје објашњење о начину гласања у складу са овим
пословником.
(3) Сваки одборник добија један гласачки листић који, након гласања, лично ставља у
гласачку кутију.
Члан 108.
(1) За спровођење тајног гласања оснива се комисија од три члана, коју именује Скупштина,
на приједлог предсједавајућег сједници Скупштине.
(2) Комисија за тајно гласање руководи гласањем и утврђује резултате гласања.
(3) Комисија из става 1. овог члана о обављеном гласању сачињава записник и доставља га
предсједнику Скупштине.
Члан 109.
(1) Скупштина одлучује тајним гласањем када је то предвиђено овим пословником.
(2) Гласачки листићи су исте величине и боје, овјерени печатом Скупштине и садрже
приједлог „за“ и „против“. Гласачки листићи штампају се у 25 примјерака.
(3) Штампање листића, списак одборника и други гласачки материјал обезбјеђује секретар
Скупштине.
(4) У случају поновљеног гласања, гласачки листићи морају се видно разликовати од
претходних гласачких листића.
Члан 110.
(1) Приликом избора и именовања, на гласачким листићима кандидати се наводе по
азбучном, односно абецедном реду, по почетном слову презимена, поредани редним бројевима.
(2) Гласање се врши заокруживањем редног броја испред кандидата за којег се гласа.
Члан 111.
Тајним гласањем руководи предсједник комисије, коме помажу чланови комисије и
секретар Скупштине.
Члан 112.
(1) Одборнику се уручује гласачки листић тако што прилази столу комисије, након што је
претходно прозван.
(2) Предсједник комисије уручује одборнику гласачки листић, а секретар Скупштине
поред имена и презимена одборника у списку означава да му је гласачки листић уручен.
(3) Чланови комисије прате регуларност гласања и, према потреби, помажу предсједнику
комисије и секретару Скупштине.
(4) Предсједник Скупштине, прије почетка гласања, одређује вријеме трајања гласања.
(5) Када одборник попуни гласачки листић, прилази мјесту гдје се налази гласачка кутија,
убацује у њу гласачки листић, а чланови комисије у списку евидентирају име и презиме одборника који је
гласао.
(6) Гласачка кутија мора бити празна, што записнички констатује комисија.
(7) По истеку времена гласања, предсједник Скупштине закључује гласање.
Члан 113.
(1) Након завршеног гласања, комисија за тајно гласање утврђује резултате гласања у истој
просторији у којој је гласање и обављено.
(2) Прије отварањa гласачке кутије, неупотребљени гласачки листићи ће се пребројати и
ставити у посебан коверат, који ће бити запечаћен.
Члан 114.
(1) Утврђивање резултата гласања обухвата податке о броју:
1) штампаних листића,
2) уручених гласачких листића,
3) неупотребљених гласачких листића,
4) неважећих гласачких листића,
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5) важећих гласачких листића и
6) гласова „за“ и гласова „против“, односно ако се приликом избора или именовања гласа
о више кандидата за исту функцију – број гласова који су добили поједини кандидати.
(2) Утврђивање резултата гласања обухвата и констатацију да је приједлог усвојен или да
није усвојен прописаном већином, односно када се о избору и именовању гласа о два или више кандидата
за исту функцију, који кандидат је изабран, односно именован.
Члан 115.
(1) Неважећим гласачким листићем сматра се непопуњени гласачки листић и гласачки
листић из којег се не може са сигурношћу утврдити за који је приједлог одборник гласао.
(2) Приликом гласања о избору и именовању, неважећим гласачким листићем сматра се
гласачки листић на којем је заокружен већи број кандидата од броја који се бира, односно именује.
Члан 116.
(1) О утврђивању резултата гласања сачињава се записник, који потписују сви чланови
комисије за гласање.
(2) Записник о утврђеним резултатима тајног гласања, предсједник комисије доставља
предсједнику Скупштине.
(3) Предсједник Скупштине објављује резултате гласања на сједници Скупштине.
7. Одржавање реда
Члан 117.
(1) Ред на сједницама одржава предсједник Скупштине.
(2) Повредом реда на сједници сматра се:
1) непридржавање одредаба овог пословника,
2) некоректно и недолично понашање према учесницима и присутнима на сједници и
3) ометање нормалног рада на сједници и непридржавање одредаба етичког Кодекса
Скупштине.
(3) За повреду реда на сједници, предсједник Скупштине може изрећи следеће мјере:
1) опомену,
2) одузимање ријечи и
3) удаљење са сједнице.
Члан 118.
(1) Опомена се изриче одборнику који на сједници својим понашањем или говором
нарушава ред или повређује одредбе овог пословника узимањем ријечи када му је предсједник
Скупштине није дао, прекидањем говорника и слично.
(2) Мјера одузимања ријечи изриче се одборнику који је на тој сједници већ упозорен да се
придржава одредаба пословника.
Члан 119.
(1) Мјера удаљења са сједнице Скупштине изриче се одборнику који не поступи по захтјеву
предсједника када му он изрекне мјеру одузимања ријечи или када на други начин омета или спречава рад
на сједници, када на сједници вријеђа Скупштину и одборника или употребљава изразе који нису у складу
са достојанством Скупштине.
(2) Одборник може бити удаљен само са сједнице на којој је повриједио ред.
(3) Мјеру удаљења са сједнице могу предложити и одборници.
(4) Мјеру удаљења са сједнице, у случају из става 3. овог члана, изриче Скупштина без
претреса.
(5) Одборник коме је изречена мјера удаљења са сједнице дужан је да се одмах удаљи са
сједнице и не може учествовати у њеном даљем раду.
(6) Уколико одборник одбије да се удаљи са сједнице, предсједник Скупштине ће одредити
паузу до извршења мјере удаљења.
(7) Одборник коме је изречена мјера удаљења са сједнице сматра се неоправдано одсутним.
Члан 120.
(1) Предсједник Скупштине може наредити да се из сале за сједнице удаљи и сваки
посматрач који прати рад сједнице, уколико нарушава ред.
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(2) Уколико предсједник Скупштине оцијени да није могуће одржати ред на сједници,
одлучиће о прекиду сједнице и њеном наставку када се за то стекну услови.
8. Записник
Члан 121.
(1) О раду на сједници Скупштине води се записник и врши видео-тонско снимање.
(2) Записник садржи основне податке о раду на сједници, а нарочито о изнесеним
приједлозима, о донесеним одлукама и закључцима, као и о садржају одборничких питања и иницијатива.
(3) У записник се уноси резултат гласања о појединим питањима.
(4) О сачињавању записника стара се секретар Скупштине.
Члан 122.
(1) Записник се сачињава по завршетку сједнице и у виду извода из записника доставља се
свим одборницима најкасније са позивом за наредну сједницу Скупштине.
(2) Сваки одборник има право да на записник стави примједбе, а о основаности ових
примједаба одлучује се на сједници Скупштине без претреса.
(3) Ако се примједбе усвоје, у записнику ће се извршити одговарајуће измјене.
(4) Записник на који нису стављене примједбе, као и записник у коме су усвојене дате
примједбе, сматра се усвојеним.
Члан 123.
(1) Записник потписују предсједник односно предсједавајући сједници и секретар
Скупштине.
(2) Секретар Скупштине стара се о чувању изворног записника са сједнице.
(3) Усвојени извод из записника је јавни документ о раду Скупштине и доступан је јавности
на интернет страници Општине.
Члан 124.
(1) Видео-тонски запис сједнице Скупштине мора да садржи све податке о раду на сједници,
учесницима у расправи и њиховим излагањима и резултате гласања по свим питањима о којима се
Скупштина изјашњавала гласањем.
(2) Видео-тонски запис на компакт-диску чува се трајно и чини саставни дио документације
о сједници Скупштине општине.
VI ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ
Члан 125.
(1) Скупштина доноси Програм рада Скупштине за сваку календарску годину, најкасније до
краја текуће године за наредну годину.
(2) Програм рада садржи задатке Скупштине који су у њеној надлежности у складу са
Уставом, законом, Статутом и утврђеном политиком развоја Општине, као и друге послове и задатке који
су у надлежности Скупштине.
(3) Програмом рада утврђују се послови и задаци Скупштине, њихов садржај, начин
извршавања, носиоци послова и задатака, као и рокови за њихово извршавање.
Члан 126.
(1) У припремама за израду Програма рада Скупштине, предсједник, потпредсједник и
секретар Скупштине прибављају приједлоге и мишљења од одборника, радних тијела Скупштине,
начелника Општине, одјељења и служби Општинске управе, политичких странака које су заступљене у
Скупштини, мјесних заједница и удружења грађана о питањима која треба унијети у Програм рада
Скупштине.
(2) На основу примљених приједлога, мишљења и сугестија предсједник Скупштине
утврђује Приједлог програма рада Скупштине, који се упућује Скупштини на разматрање и усвајање.
Члан 127.
(1) Програм рада Скупштине се након доношења објављује у „Службеном гласнику
Општине Шамац и ставља на увид јавности.
(2) Радна тијела Скупштине, при утврђивању својих задатака, придржавају се Програма
рада Скупштине.
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VII АКТА СКУПШТИНЕ И НАЧИН ЊИХОВОГ ДОНОШЕЊА
1. Врсте аката
Члан 128.
(1) У вршењу својих права и дужности Скупштина доноси статут, пословник, одлуке,
рјешења, закључке, препоруке, резолуције, стратегије, планове и програме.
(2) Радна тијела Скупштине доносе закључке, а када су за то посебно овлаштена, доносе и
рјешења.
Члан 129.
(1) Одлука се доноси у оквиру вршења права и дужности из надлежности Скупштине као
акт за извршавање закона и као акт утврђивања унутрашње организације и односа у Скупштини.
(2) Одлука мора садржавати правни основ на коме се заснива.
Члан 130.
Пословником, Кодексом и одлуком уређује се унутрашња организација, рад и односи у
Скупштини.
Члан 131.
Скупштина доноси стратегије, планове и програме ради остваривања заједничких циљева и
интереса привредног и друштвеног развоја у Општини.
Члан 132.
Рјешењем се на основу закона и других правних прописа рјешава о правима и обавезама
или правним интересима грађана и правних лица из надлежности Скупштине.
Члан 133.
Скупштина Резолуцијом указује на стање, проблеме и потребе у одређеној области
друштвеног живота и утврђује политику коју треба спроводити у тим областима, као и мјере за њено
спровођење.
Члан 134.
Препоруком се изражава мишљење Скупштине о питањима од значаја за рад органа
Општинске управе, јавних предузећа и установа из надлежности Општине и предлажу мјере које ти
органи, предузећа и установе треба да предузму ради рјешавања питања на које се указује, у складу са
њиховим правима и дужностима.
Члан 135.
Скупштина у оквиру свог дјелокруга, закључком:
1) заузима ставове и изражава мишљење о питањима о којима је расправљала,
2) даје сагласност или потврђује поједина акта, када је то прописом одређено,
3) утврђује унутрашње односе у Скупштини,
4) покреће иницијативе за измјену закона и других прописа и
5) одлучује и у другим случајевима за које овим пословником и другим прописима није
предвиђено да се одлучује о другим врстама аката.
2. Поступак доношења општих аката Скупштине
Члан 136.
(1) Поступак за доношење општих аката покреће се на иницијативу овлаштеног предлагача,
која мора бити образложена.
(2) Иницијатива се упућује предсједнику Скупштине, који је доставља надлежном радном
тијелу, односно начелнику Општине на разматрање.
(3) Надлежно радно тијело, односно начелник Општине дужни су да у року од 30 дана
размотре иницијативу и о томе обавијесте покретача иницијативе.
Члан 137.
(1) Приједлог општег акта, осим начелника Општине, у складу са законом и Статутом, могу
поднијети:
1) сваки одборник,
2) радно тијело Скупштине или

23

Страна 24 - Сриједа 05. јул 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 12
3) најмање 10% бирача (или 1.000 бирача) са подручја Општине.
(2) Приједлог општег акта подноси се у форми одређеној за доношење таквог акта, и он мора
бити образложен.
(3) Образложење обухвата нарочито: правни основ за доношење акта, разлоге који су утицали
на подношење приједлога, објашњење важних одредаба, да ли усвајање приједлога захтијева ангажовање
финансијских средстава и да ли су и како та средства обезбијеђена и друге значајне околности у вези са
питањима која се актом уређују.
(4) Правну помоћ у формулацији правних рјешења и форми аката, одборнику, односно
радном тијелу које подноси приједлог дужан је да обезбиједи секретар Скупштине.
(5) Приједлог општег акта сачињава се сходном примјеном правила за израду закона и других
општих аката која се примјењују у Народној скупштини Републике Српске.
Члан 138.
(1) Нацрт општег акта израђују овлашћени предлагачи, достављају га начелнику Општине
ради давања мишљења, уколико начелник Општине није предлагач.
(2) Начелник Општине, уколико сматра да прије расправе у Скупштини треба обавити шире
консултације са заинтересованим органима и службама, доставиће нацрт тим субјектима и прибавити
њихово мишљење прије утврђивања приједлога.
(3) Начелник Општине, мишљење из става 1. овог члана дужан је да достави у року од 30
дана од дана достављања нацрта општег акта.
Члан 139.
(1) Комисија за прописе разматра приједлог општег акта прије претреса на сједници
Скупштине и подноси извјештај Скупштини са евентуалним примједбама за измјену и допуну приједлога
општег акта.
(2) Ако се предлагач општег акта није сагласио са приједлозима комисије, његов став се
уноси у извјештај са потребним образложењем.
(3) У случају из става 2. овог члана примједбе и приједлози Комисије сматрају се
амандманима и о њима се води претрес у Скупштини.
(4) Комисија, из реда својих чланова, одређује извјестиоца за сједницу Скупштине који
може образложити мишљење и приједлог комисије.
Члан 140.
(1) На почетку претреса у Скупштини, представник предлагача општег акта може да изложи
допунско образложење приједлога и има право да учествује у претресу све до закључења претреса о
приједлогу општег акта, да даје образложење и износи мишљење и ставове предлагача.
(2) Предлагач може приједлог повући, све док се не приступи изјашњавању о приједлогу
акта.
Члан 141.
(1) Након завршеног претреса о приједлогу општег акта, Скупштина може приједлог општег
акта усвојити, одбити или вратити предлагачу на допуну.
(2) Када Скупштина врати приједлог предлагачу, учиниће то са упутом да га допуни,
односно измијени у складу са њеним ставом и да прибави мишљење заинтересованих органа,
организација или заједница, као и да испита могућност за примјену акта.
(3) Ако Скупштина не усвоји предложени општи акт, доношење истог општег акта у
истовјетном тексту не може се предложити прије истека три мјесеца од дана када акт није усвојен, а прије
истека тога времена само ако Скупштина на образложен приједлог начелника Општине одлучи да се тај
рок скрати.
3. Амандмани
Члан 142.
(1) Приједлог за измјену и допуну приједлога општег акта подноси се у облику амандмана.
(2) Амандмане могу подносити одборници, начелник Општине и радна тијeла Скупштине.
(3) Амандман мора бити писано поднесен и образложен.
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Члан 143.
(1) Предсједник Скупштине доставља амандмане предлагачу, као и начелнику Општине,
ако он није предлагач, који своја мишљења и приједлоге о амандманима достављају Скупштини.
(2) Одборник може поднијети амандман у писаном облику у току расправе о приједлогу
акта.
(3) Предлагач може подносити амандмане на свој приједлог све до закључења претреса о
приједлогу општег акта.
(4) Амандмани на приједлог одлуке о буџету, обавезно поред позиције на коју се врши
трансфер средстава, морају садржавати и позицију са које се трансфер врши.
Члан 144.
Ако би прихватање амандмана поднесеног у току расправе о приједлогу акта Скупштине
захтијевало битну измјену текста поднесеног приједлога, предсједник Скупштине такав амандман
доставља предлагачу акта и надлежном радном тијелу да га размотри и Скупштини достави мишљење.
Члан 145.
(1) Поводом амандмана на приједлог општег акта поднесеног у току расправе, Скупштина
може одлучити да се расправа одгоди и настави на једној од наредних сједница или да се расправа
прекине док предлагач акта и надлежно радно тијело Скупштине не размотре амандман и доставе
мишљење.
(2) Скупштина ће одгодити расправу о приједлогу акта Скупштине на који је поднесен
амандман у току расправе, ако би усвајање амандмана захтијевало ангажовање финансијских средстава,
односно ако подносилац приједлога или надлежно радно тијело Скупштине затражи да се одлучивање о
амандманима одгоди да би се амандмани размотрили и о њима се изјаснили.
Члан 146.
(1) О амандманима се гласа у току претреса, у појединостима.
(2) О амандманима се гласа према редослиједу одредаба приједлога општег акта на који се
амандман односи.
(3) Ако је поднесено више амандмана на исти члан општег акта, прво се одлучује о
амандману којим се предлаже брисање тог члана или његовог дијела (става или тачке).
(4) Амaндман се сматра усвојеним ако се за њега изјаснила већина од укупног броја
одборника.
(5) Усвојени амандман постаје саставни дио приједлога акта.
(6) Након одлучивања о амандманима, Скупштина одлучује о приједлогу општег акта у
цијелости.
4. Доношење општег акта по хитном поступку
Члан 147.
(1) Општи акт се може изузетно донијети по хитном поступку.
(2) Ако је доношење општег акта хитно и ако би недоношење општег акта у одређеном року
и у одређеним ситуацијама могло имати штетне посљедице по друштвени интерес, приједлог општег акта
може се поднијети Скупштини без претходне расправе у радним тијелима Скупштине, најкасније до
почетка сједнице Скупштине.
(3) Приједлог за доношење општег акта по хитном поступку може поднијети начелник
Општине и овлаштени предлагач, али су дужни да образложе разлоге хитности приједлога.
Члан 148.
Када се у Скупштини подноси приједлог за доношењe aкта по хитном поступку, претходно
ће се гласати о оправданости разлога за хитним поступком, а потом расправљати и одлучивати о самом
акту.
5. Јавна расправа
Члан 149.
(1) Нацрт општег акта износи се на јавну расправу када је то Статутом или другим
прописима одређено.
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(2) Скупштина доноси закључак о упућивању нацрта општег акта на јавну расправу и
одређује орган који ће пратити јавну расправу.
(3) Када се води јавна расправа о нацрту општег акта, орган, односно радно тијело
овлаштено за праћење расправе:
1) брине о томе да се материјал који је предмет јавне расправе учини доступним јавности,
2) прикупља и евидентира примједбе, мишљења и приједлоге изнесене у току јавне
расправе,
3) прати јавну расправу и анализира приједоге, мишљења и примједбе и даје информације о
приједлозима изнесеним на јавној расправи и
4) припрема извјештај о резултатима јавне расправе.
Члан 150.
Приједлози општих аката који се упућују на јавну расправу објављују се у облику посебне
публикације или у локалним средствима јавног информисања.
Члан 151.
(1) Јавна расправа, по правилу, траје 30 дана уколико Скупштина не одлучи другачије.
(2) Скупштина општине може одлучити да јавна расправа траје краће уз претходно
образложење предлагача или ако разлози за скраћење рока за јавну расправу произилазе из потребе
поштовања рокова утврђених законом или другим прописом.
Члан 152.
Орган за праћење јавне расправе подноси Скупштини извјештај о спроведеној расправи, а
истовремено га доставља и овлашћеном предлагачу општег акта о коме је вођена јавна расправа.
Члан 153.
Скупштина ће прије одлучивања о приједлогу општег акта разматрати извјештај органа који
је пратио јавну расправу и образложење овлашћеног предлагача акта о разлозима због којих није
прихватио поједине приједлоге, примједбе и мишљења из јавне расправе.
6. Потписивање и објављивање аката
Члан 154.
(1) Акта која доноси Скупштина потписује предсједник Скупштине, односно
потпредсједник, када замјењује предсједника.
(2) Акта која доносе радна тијела Скупштине потписују предсједници радних тијела
Скупштине.
Члан 155.
Овлашћено лице потписује оригинал акта у тексту какав је усвојен, а потписани примјерак
акта чува се у складу са одредбама овог пословника.
Члан 156.
(1) Општа акта Скупштине објављују се у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
(2) Поред општих аката, у „Службеном гласнику Општине Шамац“ објављују се и други
акти Скупштине, у складу са законом и Статутом.
(3) За објављивање општих и других аката Скупштине одговоран је секретар Скупштине.
7. Вршење исправки у објављеним актима
Члан 157.
(1) Приједлог за исправку штампарских грешака у објављеном тексту општих или
појединачних аката подноси одјељење или служба Општинске управе надлежна за њихово спровођење
односно предлагач доношења акта.
(2) Исправке штампарских грешака у објављеном тексту општег акта Скупштине, послије
упоређивања са његовим изворником, врши секретар Скупштине општине.
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(3) Секретар Скупштине може самоиницијативно извршити исправку грешака у објављеном
тексту акта Скупштине, уколико утврди да објављени текст у службеном гласилу није идентичан
изворнику акта.
(4) Исправке из става 2. овог члана објављују се у „Службеном гласнику општине Шамац“.
8. Давање аутентичног тумачења
Члан 158.
(1) Аутентично тумачење је општи акт којим се утврђује истинитост, вјеродостојност,
изворност и правилан смисао недовољно јасне одредбе општег акта Скупштине.
(2) Аутентично тумачење се примјењује и важи од дана примјене одредбе општег акта
Скупштине за коју се то тумачење даје.
Члан 159.
(1) Иницијативу за давање аутентичног тумачења општег акта Скупштине могу поднијети
сва физичка и правна лица.
(2) Приједлог за давање аутентичног тумачења општег акта Скупштине може поднијети
сваки одборник, радна тијела Скупштине, начелник Општине и овлаштени предлагач акта.
Члан 160.
(1) Приједлог за давање аутентичног тумачења општег акта подноси се предсједнику
Скупштине и мора садржавати назив акта, као и навођење одредбе за коју се тражи тумачење, уз
образложење.
(2) Предсједник Скупштине упућује приједлог за давање аутентичног тумачења Комисији за
статут и прописе као и начелнику Општине, ако он није подносилац приједлога.
Члан 161.
(1) Комисија за статут и прописе када прибави мишљење начелника Општине о спровођењу
општег акта за који се тражи аутентично тумачење, те у сарадњи са другим надлежним радним тијелима
Скупштине оцјењује да ли је приједлог за давање аутентичног тумачења основан.
(2) Ако утврди основаност приједлога из става 1. овог члана, Комисија ће утврдити
приједлог текста аутентичног тумачења који са својим извјештајем подноси Скупштини.
(3) Ако Комисија за статут и прописе оцијени да приједлог за давање аутентичног тумачења
није основан, о томе ће обавијестити Скупштину,
(4) Одлуку о основаности приједлога за аутентично тумачење доноси Скупштина.
Члан 162.
(1) О приједлогу текста аутентичног тумачења одлучује Скупштина.
(2) Аутентично тумачење објављује се у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
9. Израда пречишћеног текста
Члан 163.
(1) Актом Скупштине може се утврдити да Комисија за статут и прописе прописе изради
пречишћени текст општег акта.
(2) Пречишћени текст из става 1. овог члана утврђује се на сједници Комисије за статут и
прописе и садржи интегрални текст аката чији се пречишћени текст утврђује.
(3) Пречишћени текст општег акта сачињава се уз сходну примјену правила за израду
закона и других општих аката која се примјењују у Народној скупштини Републике Српске.
Члан 164.
Пречишћени текст општeг акта Скупштине објављује се у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
VIII ПОСТУПАК ИЗБОРА, ИМЕНОВАЊА, РАЗРЈЕШЕЊА И ОПОЗИВА
1. Опште одредбе
Члан 165.
Поступак избора, именовања, разрјешења и опозива из надлежности Скупштине врши се у
складу са одредбама закона, Статута и овог пословника.
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Члан 166.
(1) Избором руководи предсједник Скупштине.
(2) Када се избор врши тајним гласањем, предсједнику Скупштине помаже секретар
Скупштине и комисија од три одборника које одреди Скупштина.
(3) Ако је предсједник Скупштине кандидат за избор или је ријеч о његовом разрјешењу,
сједницом ће за вријеме његовог избора, односно разрјешења руководити потпредсједник Скупштине,
односно предсједавајући сједници Скупштине.
Члан 167.
Приједлоге кандидата за избор и именовање из надлежности Скупштине, у складу са
законом, Статутом и овим пословником дају начелник Општине, Комисија за избор и именовање, као и
одборници, ако законом и Статутом није другачије предвиђено.
Члан 168.
(1) О приједлогу за избор, односно именовање гласа се за сваког кандидата посебно.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, за избор и именовање чланова радних тијела Скупштине
и избор чланова управних одбора у јавним установама гласање се врши на основу листе у цијелости, осим
када се избор врши ради измјене или допуне њиховог састава.
(3) Уколико се са листе оспори избор или именовање појединог кандидата, за тог кандидата
гласа се одвојено.
Члан 169.
(1) Гласање о приједлогу за избор, односно именовање или разрјешење, по правилу је јавно,
осим када је Статутом и овим пословником предвиђено да се врши тајним гласањем.
(2) Јавно гласање за избор, односно именовање врши се по редoслиједу којим су кандидати
предложени.
Члан 170.
(1) Тајно гласање врши се гласачким листићем.
(2) У гласачки листић се уносе имена свих кандидата редом којим су предложени, са
редним бројем испред имена сваког кандидата.
(3) Када се гласа за листу у цијелости, у гласачки листић се уносе све кандидатске листе.
(4) Када се гласа за кандидате појединачно, гласа се заокруживањем редног броја испред
имена кандидата.
(5) Када се гласа о кандидатској листи, гласа се „за листу“ или „против листе“ у цијелости.
(6) Када се гласа о опозиву функционера, гласа се заокруживањем ријечи „за опозив“ или
„против опозива“.
2. Избор предсједника Скупштине, потпредсједника и замјеника начелника Општине
Члан 171.
(1) Скупштина, јавним гласањем, бира и разрјешава предсједника, потпредсједника
Скупштине и замјеника начелника Општине.
(2) Скупштина општине може одлучити да се о избору или разрјешењу функционера из
става 1. овог члана, гласа тајно.
(3) Тајно гласање је обавезно ако је предложено више кандидата.
(4) Избор и именовање, односно разрјешење осталих лица које бира или именује Скупштина
спроводи се јавним гласањем, у складу са законом, Статутом и овим пословником.
Члан 172.
(1) Комисија за избор и именовања, након обављених консултација са политичким
странкама и коалицијама које имају одборнике у Скупштини и сa независним одборницима, предлаже
једног или више кандидата за избор предсједника Скупштине.
(2) За предсједника Скупштине изабран је кандидат који је добио већину гласова од укупног
броја одборника у Скупштини.
Члан 173.
(1) Уколико се у првом кругу не изабере предсједник Скупштине, спроводи се други круг
избора.

28

Страна 29 - Сриједа 05. јул 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 12
(2) Ако су предложена два кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поступак
избора се понавља.
(3) Ако је предложено више од два кандидата, а ниједан није добио потребну већину,
поновиће се гласање за два кандидата који су добили највећи број гласова.
(4) Ако ни у другом кругу предсједник Скупштине није изабран, понавља се цијели
поступак.
Члан 174.
(1) Избор потпредсједника Скупштине врши се по поступку утврђеном за избор
предсједника Скупштине.
(2) Замјеника начелника Општине бира Скупштина, на приједлог начелника Општине, по
поступку предвиђеном за избор предсједника Скупштине.
3. Разрјешење, опозив и оставка
Члан 175.
(1) Функционер кога бира или именује Скупштина може бити разријешен дужности:
1) подношењем оставке,
2) због дуге и тешке болести која га онемогућава да обавља ту дужност и у другим
случајевима утврђеним законом и Статутом,
3) даном правоснажности судске пресуде којом је осуђен на казну затвора у трајању од шест
мјесеци или дуже,
4) даном правоснажности судске одлуке којом је лишен пословне способности и
5) у другим случајевима утврђеним законом и Статутом.
(2) Замјеник начелника Општине/градоначелника може бити разријешен дужности, на
приједлог 1/3 одборника, ако начелнику Општине престане мандат прије истека времена на које је
изабран.
(3) Функционер је разријешен дужности ако је за разрјешење гласала натполовична већина
од укупног броја одборника у Скупштини.
(4) У случају истека мандата и у случају смрти функционера, Скупштина констатује
престанак мандата усљед те чињенице.
(5) Разлози разјешења функционера из става 1. тачке 2. овог члана постоје ако је болест
потврђена од стране надлежне здравствене установе.
Члан 176.
(1) Предсједник односно потпредсједник Скупштине и замјеник начелника Општине могу
бити опозвани у случајевима утврђеним законом и Статутом.
(2) Приједлог за опозив предсједника или потпредсједника Скупштине може поднијети 1/3
одборника у Скупштини и Комисија за избор и именовања.
(3) Приједлог за опозив замјеника начелника Општине може поднијети начелник Општине.
(4) Приједлози за опозив морају бити у писаној форми, са образложењем.
(5) Комисија за избор и именовање дужна је да Скупштини достави своје мишљење о
приједлозима за опозив.
(6) Приједлоге за опозив Скупштина је дужна да размотри у року од 30 дана од дана
подношења.
(7) О опозиву предсједника односно потпредсједника Скупштине и замјеника начелника
Општине, Скупштина одлучује тајним гласањем.
(8) Ако предсједник односно потпредсједник Скупштине или замјеник начелника Општине
не буде опозван, поступак поновног опозива не може се покренути прије истека рока од три мјесеца од
дана изјашњавања Скупштине о његовом опозиву.
Члан 177.
(1) Начелник Општине може бити опозван са функције у складу са законом.
(2) Одборници свој приједлог, који мора садржати разлоге због којих се поставља питање
опозива, достављају предсједнику Скупштине. Уз приједлог се прилаже списак предлагача опозива са
потписима.
(3) Предсједник Скупштине прослеђује приједлог начелник Општине и Комисији за избор и
именовања ради давања мишљења.
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(4) Начелник Општине у року од 15 дана од дана пријема приједлога за опозив, доставља
Скупштини своје мишљење о предлогу за опозив.
Члан 178.
(1) Када функционер поднесе оставку, предсједник Скупштине обавјештава Комисију за
избор и именовања ради давања мишљења о оставци.
(2) Предсједник Скупштине оставку функционера, заједно са прибављеним мишљењем из
става 1. овог члана, доставља одборницима.
(3) Скупштина разматра оставку функционера и може одлучити да оставку уважи или не
уважи, ако оцијени да постоје разлози за утврђивање одговорности подносиоца оставке.
(4) Ако Скупштина оцијени да постоје разлози за утврђивање одговорности спровешће
поступак за опозив функционера који је поднио оставку.
(5) У случају подношења оставке, функционеру престаје функција даном одржавања
сједнице на којој је поднио оставку, односно на првој наредној сједници Скупштине, ако је оставку
поднио у времену између двије сједнице, ако не постоје разлози из става 3. овог члана.
Члан 179.
(1) Секретар Скупштине, начелници одјељења односно служби у Општинској управи могу
бити разријешени у случајевима утврђеним законом.
(2) Приједлог за разрјешење секретара Скупштине може поднијети предсједник Скупштине,
а приједлог за разрјешење начелника одјељења или службе може поднијети начелник Општине.
(3) Приједлози за разрјешење морају бити достављени у писаној форми са образложењем.
(4) О приједлозима за разрјешење из става 2. овог члана Комисија за избор и именовање
доставља своје мишљење.
(5) О приједлозима за разрјешење секреатара Скупштине, начелника одјељења или службе
Скупштина одлучује јавним гласањем.
Члан 180.
(1) Приједлоге за разрјешење директора предузећа или устанаве кога именује Скупштина,
чланова управних и других одбора као и других лица које бира и именује Скупштина, у складу са законом
и Статутом, могу поднијети начелник Општине, Комисија за избор и именовање и 1/3 одборника у
Скупштини, ако законом и Статутом није другачије предвиђено. Приједлог мора бити образложен.
(2) О приједлозима за разрјешење из става 1. овог члана одлучује Скупштина јавним
гласањем.
4. Примопредаја дужности
Члан 181.
(1) У случају престанка мандата функционера Општине, врши се примопредаја дужности
између функционера.
(2) Примопредаја дужности, службених аката и службеног печата између функционера који
предаје дужност и новоизабраног функционера који прима дужност врши се у службеним просторијама у
којима функционер предаје, односно преузима дужност.
(3) Примопредаја дужности подразумијева подношење:
1) извјештаја о обављању послова из дјелокруга органа,
2) финансијског извјештаја и извјештаја о преузетим, а неизмиреним и неизвршеним
обавезама,
3) извјештаја о предметима и пројектима у току и
4) предају затечених службених аката, печата и других списа и извјештаја од значаја за рад
органа.
(4) Одредбе о примопредаји дужности сходно се примјењују и у случајевима примопредаје
дужности, службених аката и службеног печата између именованих, односно постављених лица у јавним
предузећима, јавним установама и другим организацијама у којима изборе, именовања и разрјешења
одговорних лица врши Скупштина.
(5) Одредбе о примопредаји дужности сходно се примјењују и у случајевима примопредаје
дужности између именованих, односно постављених службеника на руководећим радним мјестима које
именује Скупштина, у складу са законом.
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Члан 182.
Примопредаја дужности између функционера и других лица које бира, именује и разрјешава
Скупштина, врши се у складу са законом, Статутом, овим пословником и одлуком коју доноси
Скупштина.
IX ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
Члан 183.
(1) Одборник има право да постави одборничко питање начелнику Општине, другим општинским
функционерима, начелницима одјељења Општинске управе и директорима јавних установа или
руководиоцима других јавних предузећа и институција.
(2) Одборничко питање поставља се усмено у оквиру „актуелног часа“ на сједници Скупштине
општине или у писаном облику између сједница.
(3) Одборничко питање мора бити постављено на јасан и сажет начин.
(4) Секретар Скупштине општине одборничко питање постављено у писаној форми доставља
начелнику Оопштине, односно другим лицима којима је питање постављено.
Члан 184.
(1) Усмена питања постављена у оквиру „актуелног часа“ морају бити кратка и јасно
формулисана и у правилу таква да се на њих може одговорити одмах.
(2) Одборник има право поставити највише једно питање за вријеме „актуелног часа“.
(3) Вријеме за постављање одборничког питања износи највише једну минуту.
(4) Одговор на постављено питање даје начелник општине или замјеник начелника и начелник
одјељења Општинске управе по овлашћењу начелника Општине.
(5) Одборник који је поставио питање изјашњава се о одговору током „Актуелног часа“ и има
право да у трајању од највише једне минуте коментарише одговор.
(6) Одборници не могу коментарисати, како питање тако ни одговор на постављено питање другог
одборника.
Члан 185.
Ако одговор на одборничко питање није дат на сједници на којој је постављено питање, односно
ако је одборничко питање постављено између сједница, одговор се даје у писаној форми у року од 15 дана
од дана када је питање постављено и може се доставити свим одборницима ако предсједник Скупштине
општине оцијени да је то потребно.
Члан 186.
Ако је у припреми одговора на одборничко питање потребно утврдити више чињеница или
сачинити сложенију анализу, рок за давање одговора на одборничко питање може се продужити, али не
дуже од 30 дана.
Члан 187.
Ако одговор на одборничко питање садржи податке који представљају тајну, начелник Општине
може предложити да се одговор саслуша без присуства јавности.
Члан 188.
Одборник који је поставио одборничко питање у писаној форми, изјашњава се о одговору, ако је
потребно, у оквиру „актуелног часа“ прве наредне сједнице и има право да у трајању од највише једне
минуте, коментарише одговор.
X ОДНОСИ СКУПШТИНЕ И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Члан 189.
(1) Односи између Скупштине и начелника Општине заснивају се на правима, обавезама и
одговорностима утврђеним законом, Статутом и овим пословником.
(2) Начелник Општине и начелници одјељења или служби Општинске управе и других
општинских организација које врше јавна овлаштења на захтјев Скупштине:
1) подносе у писаној форми извјештај о извршавању утврђене политике и општинских
прописа из оквира своје надлежности,
2) информишу о питањима и појавама из оквира своје надлежности,
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3) достављају податке којима располажу или које су у оквиру своје надлежности дужни да
прикупе или евидентирају, као и списе и друге материјале потребне за рад Скупштине или њеног радног
тијела,
4) одговарају на постављена одборничка питања,
5) проучавају одређена питања из свог дјелокруга и о томе подносе извјештај Скупштини,
6) пружају стручну помоћ при изради приједлога одлука и других аката Скупштине када су
њихови предлагачи клубови одборника или одборници, као и у случајевима када Скупштина и њена радна
тијела испитују или проучавају одређена питања и
7) обављају и друге послове по захтјеву Скупштине у складу са прописима и у оквиру
својих надлежности.
Члан 190.
(1) Начелник Општине учествује у раду Скупштине, без права одлучивања.
(2) Начелник Општине обавјештава Скупштину о лицима која га представљају по
појединим тачкама дневног реда у којима је он предлагач.
(3) Наачелник Општине је дужан упутити своје представнике на сједницу Скупштине и
њених радних тијела, када су на дневном реду тих сједница приједлози које су поднијели други
овлашћени предлагачи.
Члан 191.
Начелник Општине, у складу са законом, извјештава Скупштину о свом раду и раду
Општинске управе, о спровођењу политике коју је утврдила Скупштина у цјелини или за поједине
области друштвеног живота, о извршавању општих и других аката које је донијела Скупштина, о
спровођењу закона, о стању и развоју у појединим областима друштвеног живота, те о другим питањима
из свог дјелокруга.
Члан 192.
(1) Скупштина може покренути расправу о питањима која се односе на рад начелника
Општине.
(2) Скупштина разматра приједлоге и притужбе правних и физичких лица на рад
начелникаОпштине и у року од 30 дана од дана подношења заузима свој став.
(3) Расправа о раду начелника Општине може се завршити:
1) заузимањем ставова о раду начелника Општине и његовој одговорности,
2) доношењем закључка којим се утврђује обавеза начелника Општине и дају смјернице за
његов рад у вези са спровођењем утврђене политике, одлука и других прописа Скупштине и о
извршавању закона,
3) доношењем закључка којим се утврђују обавезе начелника Општине у вези са:
предузимањем одређених мјера, подношењем извјештаја или приједлога аката или са достављањем
информативног или другог материјала,
4) покретањем питања опозива начелника Општине.
Члан 193.
Начелници одјељења или служби Општинске управе, на основу овлашћења која добију од
начелника Општине, учествују у раду на сједници Скупштине и њених радних тијела на којима се
разматрају приједлози аката, односно других питања из дјелокруга одјељења којим руководе.
XI ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ
Члан 194.
(1) Рад Скупштине и њених радних тијела је јаван.
(2) Скупштина обезбјеђује јавност рада благовременим, потпуним и објективним
информисањем јавности о свом раду.
Члан 195.
(1) Скупштина обезбјеђује свим средствима јавног информисања, под једнаким условима,
приступ информацијама којима располаже, а нарочито омогућава приступ радним материјалима, издаје
службена саопштења и организује редовне конференције за штампу, након сваке сједнице Скупштине.
(2) Приступ информацијама из става 1. овог члана може бити ускраћен само ако оне
представљају службену или другу тајну или ако то налаже заштита личних података, у складу са законом.
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Члан 196.
Грађанима и представницима јавног информисања осигурава се слободан приступ
сједницама Скупштине и њених радних тијела у складу са просторним могућностима.
Члан 197.
(1) Сједница или дио сједнице Скупштине, односно њених радних тијела на којој се
разматрају питања која су означена као службена или друга тајна биће одржана без присуства средстава
јавног информисања и затворена за јавност.
(2) Одлуку о искључењу јавности са сједнице или дијела сједнице доноси Скупштина,
односно радно тијело Скупштине.
(3) Ова одлука мора бити заснована на закону, образложена и презентована јавности.
XII САРАДЊА СКУПШТИНЕ СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА
Члан 198.
(1) У остваривању својих права, обавеза и одговорности и у складу са законом и Статутом,
Скупштина развија односе сарадње и међусобног уважавања са другим скупштинама, политичким
странкама и удружењима грађана.
(2) У реализацији конкретних активности Скупштина може да тражи мишљење и
приједлоге од политичких странака и удружења грађана, као и од представника других скупштина.
(3) Скупштина ће иницирати договор са политичким странкама и удружењима грађана када
се одлучује о питањима која су значајна за Општину, те ће уважавати и разматрати приједлоге и
иницијативе које потичу од политичких странака и удружења грађана.
Члан 199.
Скупштина у оквирима датим законом и Статутом успоставља сарадњу са јединицама
локалне самоуправе у земљи и са јединицама локалне самоуправе других држава, у складу са законом и
Статутом.
XIII РАД СКУПШТИНЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Члан 200.
(1) Скупштина за вријеме ванредне ситуације наставља да ради у складу са Уставом,
законом, Статутом и другим прописима.
(2) На рад и организацију Скупштине у условима из става 1. овог члана примјењује се овај
пословник, ако Статутом или другим актом Скупштине није другачије одређено.
Члан 201.
У случају проглашења непосредне ратне опасности или ратног стања, Скупштина се
организује и ради у складу са прописима и другим актима које доносе надлежни републички и државни
органи.
Члан 202.
(1) Предсједник Скупштине, у сарадњи са начелником Општине процјенњује потребу
сазивања и одржавања сједнице Скупштине.
(2) У случају сазивања сједнице Скупштине, позив може бити упућен и путем средстава
јавног информисања а одредбе овог пословника којима се уређује сазивање и одржавање ванредне
сједнице Скупштине, примјењују се у случајевима ванредне ситуације, непосредне ратне опасности или
ратног стања.
XIV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 203.
Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи Пословник о раду Скупштине
Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 3/15 и 9/15)
Члан 204.
Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
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Број: 07-022-208/17
Датум: 30.06.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

237.
На основу члана 114. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
чл. 36.став (2) тачка 2) и 115. став (2) Статута општине Шамац (Службени гласник Општине Шамац“,
број: 9/17), Скупштина општине Шамац, на IX редовној сједници одржаној 30.06.2017. године, донијела
је
ОДЛУКУ
О МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се образовање, организација, послови мјесне заједнице, поступак избора органа,
начин финансирања, као и друга питања од значаја за рад мјесних заједница (у даљем тексту: Одлука).
Члан 2.
(1) Мјесна заједница као облик непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи, образује се за
подручје на којем постоји интерес становника, које представља територијалну и функционалну цјелину,
на којем постоји међусобна повезаност грађана и могућност остваривања заједничких интереса и потреба.
(2) У мјесној заједници грађани могу задовољавати одређене заједничке потребе и интересе у областима:
уређења насеља, становања, комуналних дјелатности, здравствене и социјалне заштите, заштите животне
средине, образовања, васпитања, физичке културе и другим областима које грађани у мјесној заједници
сматрају битним за мјесну заједницу..
Члан 3.
У мјесној заједници своје потребе и интересе грађани задовољавају и осварују:
- покретањем иницијатива и учешћем у јавној расправи приликом припреме и доношења
просторних и урбанистичких планова општине за подручје мјесне заједнице,
- покретањем иницијатива, давањем мишљења и учешћем у јавним расправама о активностима
које су у вези са развојем привреде и друштвених дјелатности,
- прикупљањем и достављањем органима општине, јавним предузећима и установама
представки и притужби на њихов рад, као и иницијатива и приједлога грађана за рјешавање
питања од њиховог заједничког интереса,
- учешћем у обезбјеђивању просторних, финансијских и организационих услова за спорт и
рекреацију,
- организовањем разних облика хуманитарне помоћи на свом подручју,
- заштитом од елементарних непогода и организовањем, отклањањем или ублажавањем
посљедица од елементарних непогода,
- сарадњом са удружењима грађана о питањима која су од интереса за грађане мјесне заједнице
и
- обављањем послова које им повјере органи општине.
Члан 4.
Мјесна заједница нема статус правног лица.
Члан 5.
(1) Савјет мјесне заједнице има печат.
(2) Печат је округлог облика, пречника 35 mm са исписаним текстом: Република Српска-Општина
Шамац-Мјесна заједница_____________-Савјет мјесне заједнице________(назив мјесне заједнице).
(3) Текст из става 2. овог члана исписан је на српском језику, ћириличним писмом, а у мултиетничким
срединама назив је исписан и латиничним писмом. У средини печата је грб Општине Шамац.
(4) Одјељење за општу управу обезбјеђује израду и успоставља евиденције о печатима и лицима
одговорним за употребу печата мјесне заједнице.
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Члан 6.
Мјесна заједница се уписује у регистар мјесних заједница који води Одјељење за општу управу.
II. ОБРАЗОВАЊЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 7.
(1) Мјесна заједница образује се за дио насељеног мјеста, односно за подручје једног или више међусобно
повезаних насељених мјеста.
(2 Дио насељеног мјеста не може бити у саставу мјесне заједнице која је образована за друго насељено
мјесто, односно дио насељеног мјеста.
Члан 8.
Ради непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи, у циљу задовољавања потреба грађана, на
подручју општине Шамац, образују се сљедеће мјесне заједнице:
1. Мјесна заједница Баткуша за подручје насељеног мјеста Баткуша.
Сједиште мјесне заједнице Баткуша је у Баткуши.
2. Мјесна заједница Обудовац II образује се за дио подручја насељеног мјеста Обудовац, а
обухвата подручје катастарске општине Браница.
Сједиште мјесне заједнице Обудовац II је у Обудовцу у Мјесној заједници Обудовац II.
3. Мјесна заједница Брвник образује се за подручје насељеног мјеста Брвник на територији
Републике Српске.
Сједиште мјесне заједнице Брвник је у Брвнику.
4. Мјесна заједница Гајеви образује се за подручје насељеног мјеста Гајеви.
Сједиште мјесне заједнице Гајеви је у Гајевима.
5. Мјесна заједница Горња Слатина образује се за подручје насељеног мјеста Горња Слатина.
Сједиште мјесне заједнице Горња Слатина је у Горњој Слатини.
6. Мјесна заједница Горњи Хасић образује се за подручје насељеног мјеста Горњи Хасић.
Сједиште мјесне заједнице Горњи Хасић је у Горњем Хасићу.
7. Мјесна заједница Горња Црквина образује се за дио подручја насељеног мјеста Црквина.
Сједиште мјесне заједнице Горња Црквина је у Црквини у Мјесној заједници Горња Црквина.
8. Мјесна заједница Доња Слатина образује се за подручје насељеног мјеста Доња Слатина.
Сједиште мјесне заједнице Доња Слатина је у Доњој Слатини.
9. Мјесна заједница Доњи Хасић образује се за подручје насељеног мјеста Доњи Хасић.
Сједиште мјесне заједнице Доњи Хасић је у Доњем Хасићу.
10. Мјесна заједница Доња Црквина образује се за дио подручја насељеног мјеста Црквина.
Сједиште мјесне заједнице Доња Црквина је у Црквини у Мјесној заједници Доња Црквина.
11. Мјесна заједница Засавица образује се за подручје насељеног мјеста Засавица.
Сједиште мјесне заједнице Засавица је у Засавици.
12. Мјесна заједница Корница образује се за подручје насељеног мјеста Корница.
Сједиште мјесне заједнице Корница је у Корници.
13. Мјесна заједница Крушково Поље образује се за подручје насељеног мјеста Крушково Поље.
Сједиште мјесне заједнице Крушково Поље је у Крушковом Пољу.
14. Мјесна заједница Ново Село образује се за дио подручја насељеног мјеста Ново Село.
Сједиште мјесне заједнице Ново Село је у Новом Селу у Мјесној заједници Ново Село.
15. Мјесна заједница Обудовац образује се за дио подручја насељеног мјеста Обудовац –
катастарска општина Обудовац.
Сједиште мјесне заједнице Обудовац је у Обудовцу.
16. Мјесна заједница Писари образује се за подручје насељеног мјеста Писари.
Сједиште мјесне заједнице Писари је у Писарима.
17. Мјесна заједница Средња Слатина образује се за подручје насељеног мјеста Средња Слатина.
Сједиште мјесне заједнице Средња Слатина је у Средњој Слатини.
18. Мјесна заједница Српска Тишина образује се за дио подручја насељеног мјеста Тишина
(насеље Српска Тишина).
Сједиште мјесне заједнице Српска Тишина је у Тишини у Мјесној заједници Српска Тишина.
19. Мјесна заједница Хрватска Тишина образује се за дио подручја насељеног мјеста Тишина.
Сједиште мјесне заједнице Хрватска Тишина је у Тишини у Мјесној заједници Хрватска
Тишина.
20. Мјесна заједница Лугови образује се за подручје насељеног мјеста Лугови.
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Сједиште мјесне заједнице Лугови је у Луговима.
21. Мјесна заједница Шамац образује се за подручје насељеног мјеста Шамац.
Сједиште мјесне заједнице Шамац је у улици Вука Караџића у Шамцу.
22. Мјесна заједница Шкарић образује се за подручје насељеног мјеста Шкарић
Сједиште мјесне заједнице Шкарић је у Шкарићу.
23. Мјесна заједница Гребнице образује се за подручје насељеног мјеста Гребнице на територији
Републике Српске.
Сједиште мјесне заједнице Гребнице је у Гребницама.
24. Мјесна заједница Турсиновац образује се за дио насељеног мјеста Тишина (насеља
Турсиновац).
Сједиште мјесне заједнице Турсиновац је у Тишини у Мјесној заједници Турсиновац.
25. Мјесна заједница Ново Село II образује се за дио насељеног мјеста Ново Село (насеље
Засјека).
Сједиште мјесне заједнице Ново Село II је у Новом Селу у Мјесној заједници Ново Село II.
Члан 9.
(1 Интерес становника за образовање, промјену подручја или назива мјесне заједнице утврђује се на збору
грађана.
(2) Иницијативу за оснивање мјесне заједнице могу поднијети најмање 10 % грађана који имају
пребивалиште на подручју насељеног мјеста, дијела насељеног мјеста, односно насељених мјеста за које
се предлаже оснивање нове мјесне заједнице или најмање 1/3 одборника Скупштине општине или
Начелник општине. Иницијатива може обухватити и промјену подручја или назива постојеће мјесне
заједнице.
Члан 10.
(1) Иницијатива за оснивање мјесне заједнице, за промјену њеног подручја или назива, обавезно садржи:
1) податке о подручју за које се предлаже оснивање мјесне заједнице, промјена њеног подручја или
назива, границе мјесне заједнице, број становника и друге податке,
2) начин на који се предлаже оснивање мјесне заједнице, промјена њеног подручја или назива и
3) разлоге због којих се предлаже оснивање мјесне заједнице, промјена њеног подручја или назива.
(2) Иницијатива из става 1. овог члана мора да буде образложена и да садржи потребне податке који ће
омогућити да се о покренутој иницијативи у утврђеном поступку, донесе одговарајућа одлука.
(3) Ако за иницијативу за оснивање мјесне заједнице, за промјену њеног подручја или назива подносе
грађани, такву иницијативу потписују грађани, у складу са чланом 9. став 2. ове Одлуке.
Члан 11.
(4) Скупштина општине у поступку разматрања иницијативе за оснивање мјесне заједнице, промјену
њеног подручја или назива, може одлучити да се о иницијативи обави јавна расправа на збору грађана.
(5) У случају из става 1. овог члана, збор грађана сазива овлешћено лице, у складу са законом и одлуком
Скупштине општине.
Члан 12.
(1) Администартивно техничке послове за потребе органа мјесне заједнице обавља Општинска управа
општине Шамац.
(2) Општинска управа општине Шамац – Одјељење за општу управу врши координацију рада између
савјета мјесних заједница и органа општине, која се састоји у праћењу стања у мјесним заједицама,
пружање стручне и друге помоћи у раду, прикупљања информација из мјесних заједница у циљу израде
извјештаја и анализа за потребе органа општине.
III. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 13.
(1) Орган мјесне заједнице је савјет који има најмање пет, а највише 11 чланова.
Савјет има предсједика којег бирају чланови савјета натполовичном већином гласова од укупног броја
чланова.
(2) Мандат савјета траје четири године.
(3) Предсједник и чланови савјета могу за свој рад примати накнаду, у складу са посебном одлуком
Скупштине општине.
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Члан 14.
(1) Број чланова Савјета за сваку мјесну заједницу утврђује Скупштина општине посебном одлуком, у
складу са сљедећим критеријумима:
1. за мјесне заједнице до 1000 регистрованих бирача – пет чланова,
2. за мјесне заједнице од 1.000 до 5.000 регистрованих бирача – седам чланова,
3. за мјесне заједнице од 5.000 до 10.000 регистрованих бирача – девет чланова и
4. за мјесне заједнице преко 10.000 регистрованих бирача – једанаест чланова.
(2) Одлуку из става 1. овог члана, Скупштина општине доноси на основу података општинског органа
управе надлежног за вођење бирачког списка, о броју регистрованих бирача у мјесној заједници.
(3) Скупштина општине, на приједлог Начелника општине, сваке четири године преиспитује број чланова
савјета мјесне заједнице, на основу промијењених података о броју регистрованих бирача.
Члан 15.
Савјет обавља сљедеће послове:
1)
2)
3)
4)
5)

стара се о извршењу одлука које грађани донесу на збору грађана,
предлаже план развоја мјесне заједнице, у складу са плановима развоја Општине,
доноси програм мјера и активности за реализацију планова и програма развоја мјесне заједнице,
сарађује и учествује у активностима других субјеката који дјелују на подручју мјесне заједнице,
управља средствима којима располаже мјесна заједница и утврђује приоритете коришћења
средстава добијених по основу донација и поклона,
6) покреће иницијативе за изградњу и одржавање комуналних објеката и комуналне инфраструктуре
и начина обезбјеђења средстава, унапређење заштите животне средине, уређивање насеља,
побољшање услова за образовање и васпитање, културу, социјалну и здравствену заштиту
становништва, развој туризма, спорта и рекреације и у другим областима од заједничког интереса
мјесног становништва,
7) утврђује листу приоритета за изградњу комуналних објеката и комуналне инфраструктуре, на
основу одлука збора грађана,
8) одлучује о коришћењу објеката који су додјељени на коришћење мјесној заједници, у складу са
одлукама Скупштине општине,
9) подноси збору грађана извјештај о свом раду и раду мјесне заједнице и
10) друге послове утврђене законом, статутом и одлукама Скупштине општине.
IV. ИЗБОРИ И ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 16.
(1) Одлуку о расписивању избора за савјет доноси Скупштина општине.
(2) Одлуку о расписивању избора за савјет доноси Скупштина општине најкасније 30 дана прије датума
одређеног за одржавање избора.
(3) Избори за савјет спроводе се у складу са одредбама Изборног закона Републике Српске и упуства које
доноси Републичка изборна комисија.
(4) Органи за спровођење избора за чланове савјета су општинска изборна комисија и бирачки одбори.
(5) Избори за савјет одржавају се најкасније 90 дана од дана конституисања локалних органа власти,
односно од избора предсједника Скупштине општине.
Члан 17.
(1) Савјет бирају бирачи уписани у бирачки списак, на зборовима грађана, који имају пребивалиште на
подручју мјесне заједнице, непосредно, тајним гласањем и у складу са изборним прописима.
(2) Збор грађана доноси одлуку о избору савјета ако збору присуствује:
1) у мјесној заједници која има до 500 регистрованих бирача – најмање 20 бирача,
2) у мјесној заједници која има од 501 до 1.000 регистрованих бирача – најмање 30 бирача,
3) у мјесној заједници која има од 1.001 до 3.000 регистрованих бирача – најмање 40 бирача и
4) у мјесној заједници која има више од 3.000 регистрованих бирача – најмање 65 бирача.
(3) За чланове савјета изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова бирача који су гласали
на збору грађана, ако изборним прописима није другачије предвиђено.
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Члан 18.
Члан савјета има права и дужности:
-присуствовати сједницама савјета,
-предлагати разматрања појединих питања из дјелокруга рада савјета,
-расправљати и изјашњавати се о свим питањима која су на дневном реду савјета,
-обављати послове које му у оквиру свог дјелокруга рада повјери савјет.
Члан 19
Предсједник савјета руководи радом савјета и збором грађана, сазива и предсједава радом збора грађана и
савјета, потписује акте и обавља друзге послове за које га овласти савјет, а који нису у супротности са
законом, Статутом општине и овом Одлуком.
Члан 20.
(1) Савјет засједа по потреби и одлучује на сједницама.
(2) Савјет може пуноважно одлучивати, ако је на сједници присутно већина од укупног броја чланова
савјета.
(3) Савјет доноси одлуке већином гласова присутних чланова савјета.
Члан 21.
Обавјест о сазивању сједнице савјета са дневним редом, временом и мјестом одржавања доставља се
члановима савјета најкасније три дана прије одржавања сједнице.
Члан 22.
За свој рад савјет је одговоран збору грађана.
Члан 23.
(1) Надзор над радом савјета врши организациона јединица Општинске управе која обавља послове опште
управе.
(2) У вршењу надзора, организациона јединица из става 2. овог члана је овлашћена да захтијева
достављање извјештаја и информација о раду савјета, да указује на проблеме, да захтијева рјешавање и
предлаже начине рјешавања одређених или спорних питања која се појављују у раду савјета, да израђује и
подноси извјештаје, информације и приједлоге за предузимање одговарајућих мјера за унапређење рада
мјесних заједница и да врши друге послове у складу са законом, статутом и актима органа Општине.
Члан 24.
Мандат предсједника, односно члана савјета престаје:
1) на лични захтјев,
2) истеком мандата
3) одјавом пребивалишта са подручја мјесне заједнице
4) ако је правоснажном одлуком лишен пословне способности,
5) смрћу,
6) разрјешењем и
7) опозивом савјета.
Члан 25.
(1) Предсједник, односно члан савјета може бити разрјешен дужности и прије истека мандата, ако дуже
вријеме не учествује у раду савјета, због дужег одсуствовања усљед дуге и тешке болести, неморалног и
недоличног понашања, ако правоснажном пресудом буде осуђен на казну затвора за кривично дјело или
због злоупотребе приликом обављања послова.
(2) Савјет може бити опозван ако у дужем временском периоду не врши своје дужности или ако их врши
на начин супротан интересима грађана.
Члан 26.
(1) Иницијативу за разрјешење члана савјета може поднијети предсједник савјета и било који члан
савјета. О иницијативи одлучује савјет натполовичном већином гласова чланова савјета.
(2) Приједлог за разрјешење предсједника или члана савјета, односно опозив савјета може непосредно
поднијети најмање 5% бирача уписаних у бирачки списак мјесне заједнице, у писаном облику са
образложеним разлозима за разрјешење односно опозив.
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(3) Предсједник савјета је дужан да приједлоге из става 1. и 2. овог члана уврсти у дневни ред збора
грађана у року од 15 дана од дана усвајања иницијативе, односно пријема приједлога за разрјешење или
опозив.
(4) Уколико предсједник савјета не поступи у складу са ставом 3. овог члана, збор грађана ће сазвати лице
овлашћено за сазивање збора грађана у мјесној заједници.
(5) О приједлогу за разрјешење предсједника или члана савјета односно о опозиву савјета одлучује збор
грађана, натполовичном већином присутних грађана на збору.
Члан 27.
(1) Ако предсједнику или члану савјета престане мандат прије истека времена на које је изабран, члан
савјета постаје сљедећи кандидат са предложене листе кндидата који је добио највећи број гласова
приликом избора чланова савјета, ако изборним прописима није другачије предвиђено.
(2) Ако је опозван савјет, Скупштина општине расписује пријевремене изборе за савјет, ако изборним
прописима није другачије предвиђено.
V. ФИНАНСИРАЊЕ РАДА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 28.
(1) Средства за финансирање рада мјесних заједница обезбјеђује се у буџету Општине.
(2) Поред средстава из става 1. овог члана, средства за финансирање мјесне заједнице могу бити:
1) средства грађана која се обезбјеђују самодоприносом,
2) донација и поклони,
3) лично учешће грађана мјесне заједнице и
4) други извори.
Члан 29.
(1) Објектима, основним и другим средствима која за свој рад користе мјесне заједнице, управља и
располаже Општина Шамац.
(2) Савјет мјесне заједнице је дужан да обезбједи намјенско коришћење објеката и средстава из става 1.
овог члана и са истим да поступа пажњом доброг домаћина.
Члан 30.
(1) Рад збора грађана и савјета је јаван и доступан грађанима и средствима јавног информисања.
(2) Одлуке и закључци збора грађана и савјета обавезно се објављују на огласној табли у објекту мјесне
заједнице.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
(1) У Мјесним заједницама које имају службене просторије Мјесне заједнице, испред главног улаза у
зграду истиче се табла са називом мјесне заједнице.
(2) Табла са називом садржи:
-Грб општине Шамац,
-Натпис: „Општина Шамац“
-Натпис: „Мјесна заједница“
-Натпис: „Назив мјесне заједнице“
(3) Текст се исписује ћириличним писмом, а у мултиетничким мјесним заједницама ћириличним и
латиничним писмом у бијелој боји на табли са плавом подлогом у облику правоугаоника чије димензије
не могу бити мање од 60 x 40 cm.
Члан 32.
(4) Опис граница са графичким приказом територије мјесних заједница утврђује Одјељење за општу
управу, по претходно прибављеном мишљењу савјета мјесних заједница.
Члан 33.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о мјесним заједницама („Службени гласник
општине Шамац“, број: 1/13 и 3/15).
Члан 34.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Шамац.
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Број: 07-022-209/17
Дана, 30.06.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

238.
На основу члана 2.став 1. и члана 6. Закона о комуналној дјелатности („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/11), члана 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 36. Статута oпштине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17),
Скупштина oпштине Шамац, на IX редовној сједници одржаној дана 30.06.2017. године, донијела је
ОДЛУКУ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
I.

Опште одредбе

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови, начин коришћења, организација и начин наплате паркирања возила
на јавним паркиралиштима (у даљем тексту: паркиралишта), употреба средстава за блокирање
непрописно паркираних возила.
Члан 2.
Управљање паркиралиштима у насељеном мјесту Шамац вршиће ЈП ''СЛОБОДНА ЗОНА''
д.о.о.Шамац (предузеће ) а у складу са Споразумом који Начелник општине закључи са ЈП ''Слободна
зона''д.о.о. Шамац.
Члан 3.
(1) Паркиралишта могу бити уређена за паркирање возила на улици и ван улице.
(2) Паркиралишта ван улице могу бити отвореног и затвореног типа.
(3) Отворена паркиралишта су она паркиралишта која због саобраћајне ситуације није могуће физички
препрекама затворити.
(4) Затворена паркиралишта су паркиралишта која се у циљу контроле улаза и излаза возила могу
физички затворити,а да се не ремете нормални токови саобраћаја.
(5) Паркиралишта могу бити стална и привремена.
Члан 4.
(1) Паркиралишта морају бити означена вертикалном и хоризонталном саобраћајном сигнализацијом у
складу са прописима о безбједности саобраћаја.
(2) Паркиралишта на којима се врши наплата паркирања морају имати на видном мјесту истакнуто
обавјештење које садржи: вријеме наплате паркирања, цијену , бројеве телефона за плаћање путем СМСа и начин паркирања.
(3) Паркиралишта на којима се врши наплата,а која имају асфалтну или бетонску подлогу обиљежавају се
бијелом бојом.
Члан 5.
(1) Корисником паркиралишта у смислу одредбе ове одлуке сматра се возач или власник возила, ако возач
није идентификован.
(2) Уласком на паркинг мјесто односно паркиралиште корисник паркиралишта, власник или возач возила,
прихвата услове прописане овом одлуком.
II.

Организовање наплате паркирања

Члан 6.
(1) У Одлуци о безбиједности саобраћаја у члану 20. (Службени гласник Општине Шамац, бр. 15/10 и
6/12) дефинисана су паркиралишта у насељеном подручју мјеста Шамац.
(2) Наплата паркирања вршиће се на паркиралиштима у сљедећим улицама:
1. у улици Обилићев Вијенац (од хотела ''Плажа'' до ловачког удружења ''Фазан'' , са десне
стране у правцу кретања),
2. у улици Краља Александра I Карађорђевића, од раскрснице са улицом Цара Лазара до
раскрснице са улицом Гаврила Принципа (крајњом лијевом саобраћајном траком у смјеру
кретања уздужно по коловозу),
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3. у улици Краља Александра I Карађорђевића, од раскрснице са Светосавском улицом до
пјешачке зоне у истој улици (крајњом лијевом саобраћајном траком у смјеру кретања
уздужно по коловозу),
4. у Светосавској улици у цијелој дужини крајњом лијевом саобраћајном траком у смјеру
кретања под углом од 60 степени и десном саобраћајном траком од улице Ђенерала Драже
Михајловића до улице К.А.I.Карађорђевића у смјерукретањауздужно по коловозу,
5. у улици Мајке Јевросиме, од раскрснице са улицом Николе Тесле до пјешачке зоне у истој
улици
( крајњом десном саобраћајном траком у смјеру кретања уздужно на
коловозу),
6. у улици Драже Михајловића, од раскрснице са улицом Мајке Јевросиме до раскрснице са
улицом Јована Цвијића (крајњом десном саобраћајном траком у смјеру кретања под углом
од 60 степени на коловозу),
7. у улици Драже Михајловића, од раскрснице са улицом Јована Цвијића до раскрснице са
улицом Цара Душана (крајњом десном саобраћајном траком у смјеру кретања уздужно по
коловозу),
8. у улици Јована Цвијића, од раскрснице са улицом Драже Михајловића до раскрснице са
улицом Николе Тесле (крајњом лијевом саобраћајном траком у смјеру кретања уздужно по
коловозу),
9. у улици Николе Тесле испред стамбено-пословног објекта бр.53,
10. у улици Цара Лазара ( од улице Његошева до Спомен - дома ''Митар Трифуновић Учо''),
11. у улици Краља Александра I Карађорђевића ( од раскрснице са улицом Цара Душана до
пјешачке зоне у истој улици).
Члан 7.
(1) Наплата паркирања на паркиралиштима из члана 6. вршиће се у времену од 7,00 до 16,00 часова
радним даном и од 7,00 до 15,00 часова суботом.
(2) Недељом и празницима неће се вршити наплата на паркиралиштима .
Члан 8.
(1) Корисник паркиралишта унапријед плаћа накнаду за тражено вријеме паркирања.
(2) На паркиралиштима на којима се врши наплата искључено је чување возила те одговорност за
евентуално настала оштећења или крађу.
Члан 9.
Корисник паркиралишта је обавезан да:
а) плати кориштење паркинг мјеста према времену задржавања на прописан начин,
б) поступа у складу са ограничењем времена кориштења паркинг мјеста,
в) користи паркинг мјесто у складу са саобраћајним знаком,хоризонталном и вертикалном
сигнализацијом којом је означено паркинг мјесто.
Члан 10.
За коришћење паркиралишта корисник плаћа накнаду према цјеновнику предузећа.
1. Начин наплате
Члан 11.
Плаћање паркирања на паркиралиштима може се вршити путем СМС поруке или куповином паркинг
карата на продајним пунктовима.
Члан 12.
(1) Куповина паркинг карата обављаће се на киосцима и другим погодним продајним мјестима са
видно истакнутим обавјештењем о продаји истих.
(2) Паркинг карта садржи: податке о носиоцу права
ко управља паркиралиштима, серијски број
паркинг карте, те друге знакове којима се обиљежава година, мјесец, дан и вријеме кориштења паркинга,
као и његову цијену.
(3) Корисник паркинг карте је дужан да на паркинг карти уочљиво прецрта хемијском оловком годину,
мјесец и дан у којем се користи паркинг мјесто, те сат и минут у којем је паркирање започето.
(4) Корисник је дужан да испуњену паркинг карту постави на видно мјесто са унутрашње стране
предњег вјетробранског стакла паркираног возила, да контролор може несметано да утврди када је
започето паркирање.
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Члан 13.
(1) Корисник паркинг простора започиње плаћање паркирања путем СМС поруке, на начин да у текст
нове поруке упише регистарски број возила:
а) порука се шаље на број који је одређен за плаћање услуге паркирања,
б) након исправно послате поруке систем кориснику враћа информацију у виду СМС поруке у
којој је наведен регистарски број возила за који је плаћен паркинг, износ наплаћене услуге и
обавјештење да се порука сачува до истека паркирања,
в) пет до десет минута прије истека укупно уплаћеног времена паркирања корисник добија СМС
поруку са обавјештењем о истеку времена и тренутку истека ( датум, сат, минут),
г) након добијања информације из претходна два става, корисник може послати још СМС
порука и унапријед продужити паркирање за сљедећи сат паркирања,
д) ако информацијони систем (у даљем тексту систем) установи да порука из неког разлога
није правилно послата, корисник добија упозорење о погрешно послатој поруци и тада треба поновити
слање исправне поруке,
ђ) уколико корисник намјерно или грешком пошаље СМС за услугу паркирања у времену када
систем не ради, аутоматски се уплата одлаже и важи за први сат наплате у првом слиједећем дану када
се врши наплата и корисник добија обавјештење о томе,
е) уколико систем из било којих разлога није оперативан, корисник након слања поруке
добија информацију да систем није оперативан и да користи алтернативан начин плаћања услуге
коришћења паркинга.
(2) Корисник паркинг простора слањем СМС поруке на одговарајући број, који се налази на вертикалној
сигнализацији, може платити паркирање за један сат паркирања или дневну паркинг карту према
цјеновнику.
2.

Контролори провјере наплате паркирања

Члан 14.
(1) Правилност коришћења паркиралишта контролишу овлаштени радници, контролори предузећа.
(2) Овлаштени радници морају имати пластифициране идентификационе легитимације на којима је
исписан назив ко управља паркиралиштима, односно назив предузећа које врши наплату, назив
општине Шамац, серијски број, име и презиме и фотографију овлаштеног радника.
III Услови коришћења паркиралишта
1. Повреда услова коришћења
Члан 15.
Корисник паркиралишта чини повреду услова коришћења паркиралишта прописаних овом одлуком
на сљедећи начин:
а) ако не плати коришћење паркинг мјеста,
б) ако прекорачи вријеме за које је платио паркирање,
в) ако не истакне важећу паркинг карту са унутрашње стране вјетробранског стакла на видно мјесто,
г) ако изврши плаћање које не одговара цијени услуге и
д) ако унесе у паркинг карту нетачне податке или на други начин доведе у заблуду овлашћено лице.
Члан 16.
На паркиралиштима забрањено је:
а) паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализацији,
б) ометање кориштења паркиралишта,
в) паркирање нерегистрованог возила,
г) остављање неисправног или хаварисаног возила, односно прикључног возила без сопственог
погона,
д) заузимање паркинг простора путем ограде или сличне препреке и
ђ) прање и поправка возила и друге радње које доводе до прљања и уништавања паркиралишта.
2. Доплатна карта
Члан 17.
(1) Корисник који учини повреде из члана 15. ове одлуке дужан је да плати доплатну карту.
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(2) Налог за плаћање доплатне карте издаје овлаштени контролор предузећа.
(3) Накнада за издату доплатну карту, биће утврђена цјеновником.
(4) Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику, причврстиће налог на паркирано возило
испод брисача, чиме се сматра да је достава уручена.
(5) Оштећење или уништење налога нема утицаја на ваљаност достављања и не одлаже плаћање
доплатне карте.
(6) Возило за које је исписана доплатна карта снима се фотографским апаратом ради доказивања
учињеног преступа.
(7) Доплатна карта издаје се само за возила са БиХ-им регистрарским ознакама.
Члан 18.
(1) Корисник паркирања дужан је да плати доплатну карту у року од пет дана од дана уручивања.
(2) Ако корисник паркиралишта не плати доплатну карту, надлежни општински орган ће, по истеку
рока из става 1. овог члана, издати прекршајни налог прописивањем новчане казне предвиђене у члану
28. ове одлуке.
3.

Блокирање возила

Члан 19.
(1) Ако се контролом утврди повреда одредаба члана 15. ове одлуке од стране возача или власника
возила чији се идентитет не може утврдити извршиће се блокирање возила направом за блокирање
точкова возила.
(2) У случају када корисник паркинга не плати коришћење паркинга или по истеку плаћеног
времена за паркирање остане на паркингу, а новом уплатом не продужи плаћено вријеме паркирања
овлашћени контролор предузећа издаје налог за блокирање возила.
Члан 20.
(1) Послове блокирања возила врше овлашћени радници Предузећа које управља паркиралиштима.
(2) Прије започетог блокирања, као прилог налогу, овлашћени контролор снима фотографским
апаратом возило, а све у сврху доказивања учињеног прекршаја, односно повреде услова коришћења и
записничког евидентирања оштећења на возилу. У записник се обавезно уносе сва уочена оштећења,
као и констатација да ли су на возилу закључана врата, поклопац мотора и пртљажник.
(3) По блокирању возила овлаштени радник је дужан на врата возача постави наљепницу „STOP“
кој а упозорава возача да ј е возило блокирано и садржи упутство возачу шта мора да
уради да возило буде деблокирано .
(4) Текст наљепнице исписан је на језицима конститутивних народа у БиХ и на енглеском језику.
Члан 21.
(1) Ако власник блокираног возила не преузме возило до краја радног времена наплате паркирања,
возило ће се моћи деблокирати наредног дана од 7.00 часова, по извршеној уплати.
(2) Ако власник блокираног возила не преузме возило у року од 24 часа, од момента блокирања возила,
исто ће бити премјештено на депо предвиђен за смјештај непрописно паркираних возила.
Члан 22.
(1) Трошкове блокирања и деблокирања возила, као и трошкове премјештања возила на депо сноси
власник возила, односно корисник возила.
(2) Општина и предузеће које управља паркиралиштима неће сносити материјалну одговорност за
евентуална оштећења и крађу возила од момента уклањања возила са паркинг простора до момента
преузимања возила.
(3) Возач или власник возила, или друго лице које оштети или уништи направу за блокирање точкова
возила дужно је надокнадити насталу штету.
4.

Возила ослобођена плаћања накнаде за паркирање

Члан 23.
(1) Овлаштени општински орган је дужан да на паркиралиштима, зависно од капацитета, одреди паркинг
мјеста за возила лица са инвалидитетом.
(2) Ознаке паркиралишног мјеста за лица са инвалидитетом посебно се обиљежавају хоризонталном
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сигнализацијом жуте боје, као и одговарајућом вертикалном сигнализацијом.
Члан 24.
Лица са инвалидитетом која на својим возлима имају инвалидску наљепницу не плаћају паркирање.
Члан 25.
Возила јавних установа, Црвеног крста, полиције, ватрогасна возила, возила обавјештајно –
сигурносних служби, возила правосудних институција која се користе за одређене интервенције на
основу позив – захтјева полиције, возила међународних организација, возила владе, не плаћају накнаду
за паркирање.
5. Плаћање путем претплатне паркинг карте за станаре, правна лица и
предузетнике
Члан 26.
(1) Издавањем претплатне паркинг карте кориснику, предузеће се не обавезује да за истог осигура
континуирано слободно паркинг мјесто.
(2) Станар у смислу ове Одлуке означава корисника који има пребивалиште/боравиште, односно власник
је некретнине на подручју гдје се врши наплата паркирања.
(3) Станар куповином наљепнице купује наљепницу за улицу у којој има пребивалиште/боравиште,
односно у којој улици некретнина налази.
(4) Правна лица или предузетници могу купити мјесечну,полугодишњу и годишњу претплатну паркинг
карту за улицу у којој се налази сједиште правног лица, односно сједиште његове пословница-филијале.
(5) Корисник са претплатном паркинг картом може временски неограничено паркирати возило на свим
паркиралиштимана којима се врши наплата у улици за коју је карта издата.
(6) Корисник претплатну паркинг карту мора видно истакнути са унутрашње стране испод предњег
вјетробранског стакла возила.
(7) Претплатна паркинг карта садржи:регистарски број возила, серијски број паркинг карте, временски
период за који се карта издаје и улицу за коју је карта купљена.
(8) Висина претплатне паркинг карте из става (3) и (4) овог члана је утврђена Цјеновником услуга
паркирања предузећа.
(9)За издавање претплатне паркинг карте станар мора приложити:
а) попуњен захтјев за издавање претплатне карте;
б) фотокопију саобраћајне дозволе ( оргинал на увид);
в) потврду о уплати и
г) фотокопију потврде о пријави пребивалишта/боравишта.
(10) За издавање претплатне паркинг карте, правна лица и предузетници морају приложити:
а) овјерену копију ИД И ПДВ броја;
б) извод из судског регистра не старији од 3 мјесеца;
в) фотокопију саобраћајне дозволе ( оргинал на увид);
г) попуњен захтјев за издавање претплатне карте и
д) потврду о уплати.
6. Надзор
Члан 27.
Надзор над извршавањем одредаба ове одлуке врше:
а) ЈП”СЛОБОДНА ЗОНА” д.о.о. Шамац и
б) Комунална полиција
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
(1)
(2)
(3)
(4)

Члан 28.
Новчаном казном од 500,00КМ до 1000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице које поступа
супротно одредбама утврђених чланом 9, чланом 15 и чланом 16 ове одлуке
Новчаном казном од 50,00КМ до 100,00 КМ казниће се одговорно лице у правном лицу
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 50,00КМ до 100,00 КМ казниће се
предузетник
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 40,00 КМ до 80,00 КМ казниће се физичко
лице.
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V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Шамац".
Број: 07-022-210/17
Датум: 30.06.2017. год.

општине

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић,дипл. екон.

239.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске, бр. 97/16), члана 22. и 348. Закона о стварним правима (Службени гласник Републике Српске, бр.
124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15) , члана 5, став 1, тачка 6, Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 20/12) и члана 36. и 88. Статута општине Шамац („Службени гласник
Општине Шамац“, бр. 9/17), Скупштина Општине Шамац на IX редовној сједници, одржаној дана 30.06.
2017. год, доноси
О Д Л У К У
о стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Шамац
Члан 1.
Ставља се у промет неизграђено грађевинско земљиштe (у даљем тексту: земљиште), по старом
катастарском операту oзначено са к.ч. бр. 256/120, из ЗК улошка бр. 58, КО Шамац, општина Шамац, у
коме је као власник у Б власничком листу уписана СО-е Шамац, са дијелом 1/1, у површини од 13446 m2,
што се по новом катастарском операту води као к.ч. бр. 1105/138, исте површине, уписано у ПЛ бр.
245/229, у коме је као посједник уписанa CO-e Шамац, са дијелом 1/1, а ради грађења пословног објекта.
Члан 2.
Стављање у промет земљишта из члана 1. ове Одлуке, извршиће се усменим надметањем (у даљем
тексту: лицитација) у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
Лицитацију ће спровести Комисија за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта, коју
ће именовати Начелник.
Почетна цијена земљишта утврђена је од стране вјештака архитектонско – грађевинске струке и
износи 23 КМ/m2
Члан 4.
Уколико земљиште, које је предмет ове Одлуке, не буде продато на најмање двије лицитације,
продаја се може извршити непосредном погодбом у складу са одредбама Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Продају ће спровести Комисија из члана 3. ове Одлуке.
Члан 5.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва
Републике Српске, закључиће се писмени купопродајни уговор.
У име Општине Шамац, уговор ће потписати Начелник општине Шамац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-215/17
Датум: 30.06.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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240.
На основу члана 20. став 3. Закона о комуналним дјелатностима (''Службени гласник Републике Српске'',
број 124/11), члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), члана 36. став (2) тачка 2) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац, на IX редовној сједници Скупштине општине
одржаној дана 30.06.2017. године, донијела је
О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о измјени Одлуке о начину прикључења кућних прикључака на
водоводну мрежу у приградским насељима Писари, Шкарић, Доња и Горња Црквина Надзорног
одбора КП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац,
број 556/17 од 19.06.2017. године
I
Скупштина општине даје сагласност на Одлуку о измјени Одлуке о начину прикључења кућних
прикључака на водоводну мрежу у приградским насељима Писари, Шкарић, Доња и Горња Црквина број
556/17 од 19.06.2017. године, коју је донио Надзорни одбор Комуналног предузећа ''Водовод и
канализација'' а.д. Шамац, а којом се утврђује укупна цијена прикључка на водоводну мрежу у износу од
390,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом .
II
За реализацију ове одлуке задужују се органи КП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-212/17
Датум, 30.06.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.екон.

241.
На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16) и члана 36. став (2) тачка 2) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац, на
IX редовној сједници одржаној дана
30.06.2017.године, доноси
О Д Л У КУ
о стављању ван снаге Одлуке о образовању форума за безбједност
општине Шамац број 07-022-111/09 од 18.06. 2009.
I
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлуке о образовању форума за безбједност општине Шамац број 07022-111/09 од 18.06. 2009. године (''Службени гласник општине Шамац'', број 6/09).
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-214/17
Датум, 30.06.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

242.
На основу члана 2. Закона о основама безбиједности саобраћаја на путевима у БиХ („Службени гласник
БиХ“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09,48/10,18/13 и 8/17), члана 2. Закона о основама безједности саобраћаја
на путевима Републике Српске („Службени гласник РС“, број 63/11), члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута oпштине Шамац
(„Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), Скупштина oпштине Шамац, на IX редовној сједници
одржаној дана 30.06.2017. године, донијела је
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ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Шамац
Члан 1.
У Одлуци о безбиједности саобраћаја на путевима општине Шамац(„Службени гласник Општине
Шамац“, број 15/10 и 6/12), у члану 20. став (1), послије алинеје 14 додаје се нова алинеја 15 која гласи:
“- у улици Краља Александра I Карађорђевића ( од раскрснице са улицом Цара Душана до пјешачке зоне
у истој улици)“.
Члан 2.
У члану 20. став (2), брише се.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 07-022-211/17
Датум: 30.06.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

243.
На основу члана 13. и 16. став 2. Закона о приватизацији државних станова („Службени гласник
Републике Српске“, број 118/11, 67/13 и 60/15) и члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени
глансник Републике Српске“, број 97/16), а у складу са чланом 35. и 60. Статута општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, број 3/14), Скупштина општине Шамац на IX редовној сједници
одржаној дана 30.06.2017. године године донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о приватизацији стамбених јединица
Члан 1.
У Одлуци о приватизацији стамбених јединица („Службени гласник општине Шамац“, број 10/16) у члану
2. ријечи „корисник Општина Шамац“ мијењају се ријечима „корисници Дрена (Душан) Граховац и
Јелена (Душко) Граховац“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 07-022-213/17
Датум, 30.06.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦA
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

244.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 131. Став 1. Пословника Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр. 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на IX редовној сједници одржаној
30.06.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о имплементацији годишњег плана Стратегије развоја Општине Шамац
за 2016. годину
I
Усваја се Извјештај о имплементацији годишњег плана Стратегије развоја Општине Шамац за
2016. годину.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
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III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-216/17
Датум, 30.06.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

245.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 131. Став 1. Пословника Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр. 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на IX редовној сједници одржаној
30.06.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у
школској 2016/2017 години
I
Усваја се Извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у
школској 2016/2017 години
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-217/17
Датум, 30.06.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

246.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 131. Став 1. Пословника Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр. 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на IX редовној сједници одржаној
30.06.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о утрошку средстава за превоз ученика на подручју
општине Шамац у 2016. години и План расподјеле средстава за превоз ученика
у 2017. години
I
Усваја се Извјештај о утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине Шамац у 2016. години и
План расподјеле средстава за превоз ученика у 2017. години, са слиједећим исправкама које је Одјељење
за привреду доставило:
-

на страни 3. у Образложењу задњи став умјесто
„За трошкове превоза ученика основних и Средње школе „Никола Тесла“ у 2016. години из
Буџета општине Шамац издвојено је 87.879,00 КМ.На терет Буџета у 2017. години укњижено је
још 9.563,00 КМ у корист превозника „Адитив“ д.о.о. Шамац због немогућности књижења у
2016. години“ треба да стоји:
„ За трошкове превоза ученика основних и Средње школе „Никола Тесла“ у 2016. години из
Буџета општине Шамац издвојено је 87.879,00 КМ укључујући и 9.563,00 КМ у корист превозника
„Адитив“ д.о.о. Шамац.“
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-

на страни 4. умјесто текста који гласи:
„ Рјешењем Начелника бр.01-022-45/2017 од 21.02.2017. одобрена су средства у
износу од 73.589,50 КМ односно 69.525,50 КМ + 8.627,00 („Адитив д.о.о. Шамац) + 4.000 КМ за вањске
линије а то чини 82.152,50 КМ.....“ треба да стоји:
„Рјешењем Начелника бр. 01-022-45/2017 од 21.02.2017. одобрена су средства у износу од
73.589,50 КМ односно 59.962,50 + 8.627,00 КМ („Адитив“ д.о.о. Шамац) + 4.000,00 КМ за вањске линије а
то чини 72.589,50 КМ ...“
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-218/17
Датум, 30.06.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

247.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 131. Став 1. Пословника Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр. 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на IX редовној сједници одржаној
30.06.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању у привреди на подручју општине Шамац са показатељима
запослености у 2016. години
I
Прихвата се Информација о стању у привреди на подручју општине Шамац са показатељима
запослености у 2016. години.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-219/17
Датум, 30.06.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

248.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 131. Став 1. Пословника Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр. 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на IX редовној сједници одржаној
30.06.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању безбједности на подручју општине Шамац у 2016. години, са
упоредним показатељима из 2015. године
I
Прихвата се Информацијa о стању безбједности на подручју општине Шамац у 2016. години, са
упоредним показатељима из 2015. године, поднијета од стране Полицијске станице Шамац, под бројем
15-3/01-290-96/17 од 19.06.2017. године
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II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-220/17
Датум, 30.06.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

249.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 131. Став 1. Пословника Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр. 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на IX редовној сједници одржаној
30.06.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о
броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2016. години
I
Прихвата се Информација о демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о
броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2016. години.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-221/17
Датум, 30.06.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

250.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 131. Став 1. Пословника Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр. 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на IX редовној сједници одржаној
30.06.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са VIII редовне сједнице
Скупштине општине Шамац

Усваја се Извод из Записника са VIII
31.05.2017. године, без примједби.

I
редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане

II
Извод из Записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
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Број: 07-022-207/17
Датум, 30.06.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

251.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број97/16), члана 7. став (2) Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе
(«Службени гласник Републике Српске», број: 96/05 и 98/13),члана 36. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број: 9/17) и члана 179. Пословника о раду Скупштине општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15 и 9/15), а сходно пресуди Окружног суда у
Добоју 13 0 U 004482 17 U од 13.06.2017. године, Скупштина општине Шамац на IX редовној сједници
одржаној 30.06.2017. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу дужности потпредсједника Скупштине општине Шамац
1. Недић Јово, разрјешава се дужности потпредсједника Скупштине општине Шамац са 30.06.2017.
године, сходно пресуди Окружног суда у Добоју број 13 0 U 004482 17 U од 13.06.2017. године.
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:
Окружни суд у Добоју дана 13.06.2017. године, донио је пресуду број 13 0 U 004482 17 U којом се
изјављена тужба тужиоца Крсте Бајкановић усваја и рјешење о престанку функције потпредсједника
Скупштине општине, због опозива број 07-111-9/17 од 31.01.2017. године, поништава.
Обзиром да је рјешењем Скупштине општине Шамац, број 07-111-10/17 од 31.01.2017. године, Недић
Јово изабран за потпредсједника Скупштине општине Шамац, а да је Окружни суд у Добоју поништио
рјешење број 07-111-9/17 од 31.01.2017. године којим је Крста Бајкановић опозван са функције
потпредсједника Скупштине , те да се сходно одредбама члана 50. Закона о управним споровима
(''Службени гласник Републике Српске'', број 109/5 и 63/11) којим је, између осталог, прописано да када
суд поништи управни акт или оспорени и првостепени акт, предмет враћа у стање у коме се налазио
прије него што је поништени акт донесен, то значи да је акт о именовању Крсте Бајкановић за
потпредсједника Скупштине општине на снази, због чега је било непходно, донијети рјешење о
разрјешењу Недић Јове дужности потпредсједника Скупштине општине.
Нa oснoву нaприjeд нaвeдeнoг Скупштинa oпштинe Шaмaц je нa IX сjeдници oдржaнoj 30.06.2017.
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: 07-111-112/17
Дaтум: 30.06.2017. год.

ПРEДСJEДНИЦА
СКУПШTИНE OПШTИНE
Николина Шкрбић, дипл. екон.

252.
На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број 97/16) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац, на
IX редовној сједници одржаној дана
30.06.2017.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу в.д. директора ЈУ 'Туристичка организација Шамац
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1. Маринковић Јасна из Шамца разрјешава се дужности вршиоца дужности директора Јавне установе
Туристичка организација Шамац са 30.06.2017. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Маринковић Јасна, рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-51/17 од 28.03.2017.
године, именованa је за вршиоца дужности директора ЈУ Туристичка организација Шамац, на период од
60 дана, а најдуже до завршетка поступка јавне конкуренције за избор и именовање директора ове јавне
установе.
Имајући у виду да је окончан поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање директора ЈУ
Туристичка организација Шамац, те да су се стекли услови за коначно именовање директора, било је
неопходно утврдити и приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ове јавне установе.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној дана
28.06.2017.године, утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и предлаже Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на IX редовној сједници одржаној дана 30.06.2017. године, донијела
је рјешење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба,
али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема
овог рјешења.
Број: 07-111- 113/17
Датум, 30.06.2 017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

253.
На основу члана 18. става 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број 68/07 и 109/12), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16) и члана 36. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац“, број 9/17) Скупштина општине Шамац на IX редовној сједници
одржаној 30.06. 2017.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавне установе
Туристичка организација ''Шамац'' Шамац
1. Јасна Маринковић, дпломирани журналист из Шамца именује се за директора Јавне установе
Туристичка организација ''Шамац'' Шамац, на период од четири (4) године, почев од 01.07.2017. године.
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:
Скупштина општине Шамац , на сједници одржаној дана 28.04.2017. године, донијела је Одлуку о
расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач
Општина Шамац број 07-111-89/2017, којом се, између осталог расписује јавни конкурс и за избор и
именовање директора Јавне установе Туристичка организација ''Шамац'' Шамац.
У складу са чланом 5. напријед поменуте Одлуке, Јавни конкурс је објављен у дневном листу „Euro blic
Press“ издање од 19.05.2017. године и ''Службеном гласнику Републике Српске'' број 51/17 дана
31.05.2017. године. Задњи дан пријаве на расписани Јавни конкурс био је 15.06.2017. године.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу, коју је
именовала Скупштина општине Шамац, рјешењем број 07-111-83/2017 од 28.04.2017. године.
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По расписаном Јавном конкурсу пријаву је благовремено доставио
Маринковић, дипломирани журналист из Шамца.

један кандидат и то: Јасна

Комисија за избор, на састанку одржаном дана 23.06.2017. године ,након што је утврдила да је кандидат
Јасна Маринковић уз пријаву доставила сву тражену документацију и да испуњава опште и посебне
услове из Јавног конкурса , са истом је обавила интервју на начин провјере знања и познавања Закона о
туризму. Комисија је након обављеног интервјуа и оцјене кандидата сачинила Извјештај о спроведеном
поступку са приједлогом да се Јасна Маринковић, као једини кандидат, именује за директора ЈУ
Туристичка организација ''Шамац'' Шамац.
Комисијa за избор и именовање, на сједници одржаној дана 28.06.2017.године, је на основу документације
која се односи на поступак спровођења Јавног конкурс и пријаве кандидата, те Извјештаја Комисије за
провођење поступка за избор директора ЈУ Туристичка организација ''Шамац'', утврдила приједлог
рјешења о именовању Јасне Маринковић, дипломираног журналисте из Шамца за директора ЈУ
Туристичка организација ''Шамац'' Шамац и исти упутила Скупштини општине на разматрање и
усвајање.
На основу напријед изнесеног, Скупштина општине Шамац је на IX сједници одржаној 30.06.2017.
године донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни
спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Броj: 07-111-103/17
Дана, 30.06.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

254.
На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број 97/16) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац, на
IX редовној сједници одржаној дана
30.06.2017.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу в.д. директора ЈПУ ''Радост'' Шамац
1. Маријана Дујковић из Шамца разрјешава се дужности вршиоца дужности директора Јавне предшколске
установе ''Радост'' Шамац са 30.06.2017. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Маријана Дујковић, рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-49/17 од 28.03.2017. године,
именованa је за вршиоца дужности директора ЈПУ ''Радост'' Шамац, на период од 60 дана, а најдуже до
завршетка поступка јавне конкуренције за избор и именовање директора ове јавне установе.
Имајући у виду да је окончан поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање директора ЈПУ
''Радост'' Шамац, те да су се стекли услови за коначно именовање директора, било је неопходно утврдити
и приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ове јавне установе.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној дана
28.06.2017.године, утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и предлаже Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на IX редовној сједници одржаној дана 30.06.2017.године, донијела је
рјешење као у диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба,
али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема
овог рјешења.
Број: 07-111-114/17
Датум, 30.06.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

255.
На основу члана 18. става 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број 68/07 и 109/12), члана 81. став ( 2) Закона о предшколском васпитању и образовању (''Службени
гласник Републике Српске'', број 79/15), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 39. став (2)
тачка 33) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16) и члана 36.
Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац“, број 9/17) Скупштина општине Шамац
на IX редовној сједници одржаној 30.06.2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавне предшколсаке установе
''Радост'' Шамац
1. Маријана Дујковић, струковни васпитач из Шамца именује се за директора Јавне предшколске
установе ''Радост'' Шамац, на период од четири (4) године, почев од 01.07.2017. године.
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:
Скупштина општине Шамац , на сједници одржаној дана 28.04.2017. године, донијела је Одлуку о
расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач
Општина Шамац број 07-111-89/2017, којом се, између осталог расписује јавни конкурс и за избор и
именовање директора Јавне предшколске установе ''Радост'' Шамац.
У складу са чланом 5. напријед поменуте Одлуке, Јавни конкурс је објављен у дневном листу „Euroblic
Press“ издање од 19.05.2017. године и ''Службеном гласнику Републике Српске'' број 51/17 дана
31.05.2017. године. Задњи дан пријаве на расписани Јавни конкурс био је 15.06.2017. године.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу, коју је
именовала Скупштина општине Шамац, рјешењем број 07-111-83/2017 од 28.04.2017. године.
По расписаном Јавном конкурсу пријаву је благовремено доставио један кандидат и то: Маријана
Дујковић, струковни васпитач из Шамца.
Комисија за избор, на састанку одржаном дана 21.06.2017. године ,након што је утврдила да је кандидат
Маријана Дујковић уз пријаву доставила сву тражену документацију и да иста испуњава опште и посебне
услове из Јавног конкурса, са истом је обавила интервју на начин провјере знања и познавања Закона о
предшколском обрaзовању и васпитању. Комисија је након обављеног интервјуа и оцјене кандидата
сачинила Извјештај о спроведеном поступку са приједлогом да се Маријана Дујковић, као једини
кандиддат, именује за директора ЈПУ ''Радост'' Шамац.
Комисијa за избор и именовање, на сједници одржаној дана 28.06.2017.године, је на основу документације
која се односи на поступак спровођења Јавног конкурс и пријаве кандидата, те Извјештаја Комисије за
провођење поступка за избор директора ЈПУ ''Радост'' Шамац, утврдила приједлог рјешења о именовању
Маријане Дујковић, струковни васпитач из Шамца за директора ЈПУ ''Радост'' Шамац и исти упутила
Скупштини општине на разматрање и усвајање.
На основу напријед изнесеног, Скупштина општине Шамац је на IX сједници одржаној 30.06.2017.
године донијела рјешење као у диспозитиву.
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ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни
спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број: 07-111-106/17
Дана, 30.06.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
256.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), 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
за набавку услуга „ Поправка ватрогасних возила
(FAP MB2226, TAM 150 и Лада Нива)
Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „MD MITROVIĆ COMPANY“д.о.о. Бања Лука за набавку услуга „
Поправка ватрогасних возила (FAP MB2226, TAM 150 и Лада Нива) Територијалне ватрогасне јединице
Шамац“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од 5.909,00 КМ без ПДВ-а, односно
6.913,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
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 законским
прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке „ Поправка ватрогасних возила( FAP MB2226, TAM 150 и Лада Нива)
Територијалне ватрогасне јединице Шамац“ путем директног споразума Општина Шамац
је као
уговорни орган дана 15.06.2017. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу:
1) „MD MITROVIĆ COMPANY“д.о.о. Бања Лука
У року остављеном за достављање понуде, дана 20.06.2017. године достављена је понуда понуђача
„MD MITROVIĆ COMPANY“ д.о.о. Бања Лука са укупним износом понуде од 5.909,00 КМ без ПДВ-а,
односно 6.913,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-201 /17
Датум: 21.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

257.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст.1) и члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ " , број 39/14), и Уговора о суфинансирању Пројекта број 01-122-191/17 од 20.04.2017. год. Начелник
општине Шамац д о н о с и:
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ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга
„Израда програма зоне санитарне заштите изворишта - градског водовода-Шамац -“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за набавку услуга „Израда програма зоне санитарне заштите
изворишта – градског водовода-Шамац“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења на
порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 17.948,72 КМ без ПДВ-а, односно до 21.000,00
КМ са ПДВ-ом, уз суфинансирање Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност
Републике Српске у процентуалном износу од 70 % тј. до 14.700,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, а
преостали дио средстава у износу до 6.300,00 КМ са ПДВ-ом са буџетске позиције 0124 Служба за ЛЕР
(локално економски развој) пољопривреду и село Општинске управе општине Шамац, са конта
бр.511700- Издаци за нематеријалну произведену имовину (учешче у пројектима).
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-200/2017
Датум: 21.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

258.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ
", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
3/14), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за извођење радова „Уређење кеја у Шамцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „Уређење кеја у Шамцу“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.600,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове ,
потребна средства су планирана на конту бр.412500–Расходи за текуће одржавање осталих грађ.
објеката-ком. инфраструктура
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-202 /2017
Датум: 22.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

259.
На основу члана 59 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', бр.97/16), а у
складу са чланом 66 и 88 став 3 Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',бр.
9/17), Начелник општине Шамац, доноси,
ОДЛУКУ
о образовању Форума за безбједност општине Шамац
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I
Образује се Форум за безбједност општине Шамац, ради заједничког дјеловања представника
локалне заједнице, државних институција, јавних установа и невладиних организација на превенцији и
сузбијању безбједносних проблема и ризика као и различитих облика асоцијалног понашања.
II
У Форум за безбједност, именују се:
1. Ђорђе Милићевић, Предсједник Форума, Начелник општине,
2. Ђуро Ивановић, Потпредсједник Форума, Замјеник начелника општине,
3. Николина Шкрбић, Предсједник Скупштине општине Шамац,
4. Бобан Илинчић, Командир Полицијске станицеШамац,
5. Јоцо Мишић, представник Комуналне полиције,
6. Даница Радуловић, представник Црвеног крста Шамац,
7. Боро Богдановић, представник Службе цивилне заштите,
8. др Драган Илинчић, представник Дома здравља Шамац,
9. Слободан Миловановић,представник Професионалне ватрогасне јединице,
10. Анка Тутњевић, Представник Центра за социјални рад,
11. Никша Незировић, представник Службе за локални еконосмки развој, пољопривреду и селу.
III
Форум се образује за обављање следећих задатака:
- идентификација и дефинисање безбједносних проблема на територији општине Шамац, посвећивање
приоритетне пажње тим проблемима, проналажење рјешења која ће се проводити на координисан начин,
а који ће побољшати безбједност, квалитет живота и економски просперитет локалне заједнице;
- одређивање праваца развоја превентивне стратегије и подјела појединих овлашћења
- усвајање програма превенције којима се дјелује на поједине безбједносне проблеме
- заједничко дјеловање представника локалне заједнице, државних и локалних институција, јавних
установа и невладиних организација, на превенцији и сузбијању криминалитета и других облика
асоцијалног понашања;
- прописивање обавеза појединим субјектима који се тичу усвојених програма превенције у циљу
сузбијања и отклањања појединих безбједносних проблема,
- подношење извјештаја у погледу резултата програма превенције
- приближавање грађана раду полиције у повећању степена безбједности у локалној заједници,кроз јачање
повјерења,партнерски рад и комуникацију.
- формирање одбора и радних група у оквиру Форума који су специјализовани за развој и реализацију
појединих пројеката превенције којима се дјелује на поједине безбједносне проблеме
- подношење извјештаја о раду радних група и ефикасности њиховог настојања.
IV
Форум за безбједност, по потреби, доноси Пословник Форума, Програм рада Форума и друге акте.
V
Форум је дужан да Начелнику општине подноси Годишњи извјештај о свом раду и према потреби и
обавјештава Начелника општине о свом раду о питањима из свог дјелокруга рада.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 01-022-203/17
20.06.2017. године Шамац

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

260.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), 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
оси
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О Д Л У К У
o додјели уговора
Набавка услуге „ Израда приједлога рјешења за израду ојачања подне плоче за постављање
графичких машина у пословном простору СПО у Шамцу
на к.ч. бр. 295 К.О. Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача Г.П. „Обнова“ д.о.о. Шамац за набавку услуга „Израда приједлога
рјешења за израду ојачања подне плоче за постављање графичких машина у пословном простору СПО у
Шамцу на к.ч. бр. 295 К.О. Шамац“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор о набавци услуге у
износу од 3.000 КМ без ПДВ-а, односно 3.510,00 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 и
законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке „ Израда приједлога рјешења за израду ојачања подне плоче за
постављање графичких машина у пословном простору СПО у Шамцу на к.ч. бр. 295 К.О. Шамац“ путем
директног споразума. Општина Шамац је као уговорни орган дана 09.06.2017. године упутила позив за
достављање понуде понуђачу:
1) Г.П. „Обнова“ д.о.о. Шамац
-У року остављеном за пријем понуда достављена је понуда:
1) Г.П. „Обнова“ д.о.о. Шамац у укупном износу понуде од 3.510,00 КМ са ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-205/17
Датум: 23.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

261.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), 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
за извођење радова „Уређење кеја у Шамцу“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „СИГМА КОМЕРЦ“д.о.о. Шамац за извођење радова „Уређење кеја у
Шамцу“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од 3.600,00 КМ без ПДВ-а, односно
4.212,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
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 законским
прописима који регулише поступке уговарања.
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Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
22.06.2017. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу:
2) „СИГМА КОМЕРЦ“д.о.о. Шамац
У року остављеном за достављање понуде, дана 22.06.2017. године достављена је понуда понуђача
„СИГМА КОМЕРЦ“ д.о.о. Шамац са укупним износом понуде од 3.600,00 КМ без ПДВ-а, односно
4.212,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-206 /17
Датум: 27.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

262.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 69. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14) и члана 60. Статута општине
Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број 03/14), Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
за извођење радова „ Изградња артершког бунара у избјегличком насељу Лугови“
(поновљени поступак) за ЛОТ1
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке за извођење радова „ Изградња артершког бунара у
избјегличком насељу Лугови“ (поновљени поступак) у дијелу за извођење радова ЛОТ 1, а који обухвата
геолошка истраживања и бушење бунара на предметној локацији.
Поступак је покренут доношењем посебне одлуке број 01-022-199/17 од 20.06.2017. год. и
објављивањем обавјештења број 144-7-3-12-3-13/17 од дана 20.06.2017. год. на порталу Агенције за јавне
набавке БиХ, проведеног путем конкурентског захтјева за доставу понуда.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на веб сајту општине Шамац и у
„Службеном гласнику Општине Шамац.

Образложење
До времена предвиђеног за пријем понуда, није достављена ниједна понуда на дио набавке који се
односи за ЛОТ1. С обзиром да је Закон о јавним набавкама прецизно дефинисао у члану 69. став 2. тачка
а) обавезу уговорног органа да поништи поступак јавне набавке у случају да није достављена ниједна
понуда у одређеном крајњем року, Комисија је једногласно дала препоруку Начелнику општине Шамац
да донесе Одлуку о поништењу поступка јавне набавке за ЛОТ1. Сходно горе наведеном и датој
препоруци Комисије за јавне набавке о поништењу јавне набавке, уговорни орган доноси Одлуку о
поништењу јавне набавке у складу са чланом 69. ст.2, тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ .
Сходно наведеном, Начелник општине донио је Одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање жалби БиХ посредством
уговорног органа, у року од 5 (пет) дана од дана јавног објављивања одлуке.
Број: 01-022-222/17
Датум: 03.07.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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263.
На основу члана 93, став 5 Закона о службеницима и намјештеницима („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), сагласно одредбама члана 66 и 88 став 3 Статута општине Шамац
(„Службени гласник оппштине Шамац“, број 9/17), Начелник општине ШАмац, донио је
ПЛАН СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И УСАВРШАВАЊА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ШАМАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

Редни
Број

Назив теме

Предлагач

Полазници

1.

Израда и усвајање плана интегритета

Служба начелника

Службеници Службе
начелника

2.

Примјена Закона о заштити личних
података

Одјељење за општу управу

Сви службеници

3.

Унапређење безбједности саобраћаја у
области израде планске документације

4.

Унапређење безбједности саобраћаја
кроз фазе: -модел финансирања ЈЛС и
приједлог пројекта за унапређење
безбједности саобраћаја

Одјељење за просторно
уређење и стамбенокомуналне послове
Одјељење за просторно
уређење и стамбенокомуналне послове и
Одјељење за финансије

Слзужбеници Одјељења за
просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
Службеници Одјељења за
просторно уређење и
стамбено-комуналне послове и
Одјељења за финансије

5.

Дигитализација војне евиденције и
вођење централног регистра

Одјељење за општу управу

Службеници задужени за
вођење војне евиденције

6.

Увођење домова здравља у систем
трезорског пословања ЈЛС

Одјељење за финансије

Службеници Одјељења за
финансије и радници Дома
здравља

7.

Примјена правила за израду закона и
других прописа Републике Српске

Стручна служба Скупштине

Службеници Стручне службе
Скупштине

8.

Промјена у приступу у раду са
инвеститорима као предуслов за
економски напредак

Одјељење за привреду и
Служба за локални економски
развој, пољопривреду и село

Службеници Одјељења за
привреду и
Службе за локални економски
развој, пољопривреду и село

Трошкови
У договору са носиоцем
активности стручног
оспособљавања
У договору са носиоцем
активности стручног
оспособљавања
У договору са носиоцем
активности стручног
оспособљавања
У договору са носиоцем
активности стручног
оспособљавања
У договору са носиоцем
активности стручног
оспособљавања
У договору са носиоцем
активности стручног
оспособљавања
У договору са носиоцем
активности стручног
оспособљавања
У договору са носиоцем
активности стручног
оспособљавања

Носилац

Министарство правде РС

Надлежно министарство

Надлежно министарство

Надлежна министарства

Надлежно министарство

Надлежно министарство

Надлежно министарство

Надлежно министарство

Начелник општине може, када је то од интереса за Општу управу, одобрити упућивање службеника и радника на различите програме стручног оспособљавања и професионалног усавршавања и
уколико исти нису предвиђени Планом стручног оспособљавања и усавршавања службеника у Општинској управи.
Број: 01-150-1/2017
Датум, 22.06.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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264.
На основу члана 59. став 1 тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 19. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07 и 109/12), сагласно одредбама члана 66. и 88. Став 3 Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац доноси:
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова и радних задатака у
ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац број 707-06/17 од
22.06.2017. године.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-023-20/2017
Датум, 27.06.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

АКТИ ОРГАНА ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ ШАМАЦ
265.
На основу члана 7. став 2. Закона о раду („Службени гласнник РС“, број 1/16) и члана 24. Статута Јавног
предузећа за управљање зоном „Слободна зона“ друштво са ограниченом одговорношћу Шамац
(„Службени гласник Општине Шамац“, број 4/14, 10/17), директор Јавног предузећа, доноси следећи:
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
послова и радних задатака у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
Члан 1.
У Правилнику 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 (у даљем тексту Правилник), после
члана 12. у поглављу „Опис послова и радних задатака, услови за именовање“, под редним бројем 2.
Извршни директор – извршилац 1, опис послова и радних здатака, мијења се и гласи:
-

праћење законских и подзаконских прописа, ради њихове правилне примјене у предузећу,
у сарадњи са директором, руководи оперативно – техничким пословима,
учествује у предлагању пословне политике предузећа, израђује планове развоја, као и мјере за
њихово спровођење,
по овлаштењу директора, представља и заступа предузеће према оснивачу али и трећим лицима,
учествује у изради општих аката предузећа,
проводи поступак јавних набавки за предузеће, примјењујући Закон о јавним набавкама БиХ,
организује пословање и процес рада, у сарадњи са директором,
израда извјештаја, анализа те прикупљање других података, за потребе Надзорног одбора,
директора, скупштине предузећа, инспекцијских и других контрола,
у сарадњи са директором и оснивачем, припрема пројектне апликације према домаћим и
међународним инвеститорима,
учествује у изради и имплементацији пројеката за управљање отпадом,
непосредно је надређен чуварима – портирима, сачињава њихов распоред смјена, организује и
контролише њихов рад,
врши контролу техничке исправности телекомуникационих, електричних и других уређаја и
инсталација,
надлежан је за провођење мјера и задатака из области заштите од пожара,
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обавља и све друге послове по налогу директора Предузећа,
за свој рад одговоран је директору предузећа.

Члан 2.
После члана 12. Правилника, у поглављу „Опис послова и радних задатака, услови за именовање“, редни
бројеви 6, 8. и 11. бришу се.
Члан 3.
У истом поглављу, редни број 7. „Референт за послове са УиО, извршилаца 1“ мијења се и гласи:
„7. Референт за послове рачуноводства и послове са Управом за индиректно опорезивање БиХ,
извршилаца 1“
Послије алинеје 9. описа послова и радних задатака, код истог радног мјеста, додају се нове алинеје 10,
11, 12. и 13. које гласе:
-

врши електронско плаћање,
врши дневни полог пазара у банци,
у сарадњи са главним књиговођом обавља послове фактурисања и вођења књиге КИФа и КУФа, у
складу са распоредом којег утврди директор предузећа,
у одсуству главног књиговође обавља његове послове

Досадашње алинеје 10, 11. и 12. постају алинеје 14, 15. и 16.
Члан 4.
У истом поглављу, редни број 9. чувар-портир 8 извршилаца мијења се и гласи: „9. Радник на одржавању,
обезбјеђењу и наплати царинског терминала, извршилаца 9, као и у цијелом тексту Правилника у
одговарајућим падежима.
-

врши наплату царинског терминала и раздуживање новца у благајну предузећа,
обавља пословне и радне задатке у складу са општим актима,
провјеравање свих кључних тачака у објекту, на терминалу или изван објекта и терминала које
могу бити извор потенцијалне опасности;
праћење физички или путем видео надзора ситуације, стања и кретања особа у непосредној
близини објекта и терминала,
обавезно и редовно обилажење објеката и терминала те провјеравање;
осигуравање и провођење свих мјера противпожарне заштите; вођење дневника дежурства и
уношење свих запажања у току дежурства;
извјештавање на вријеме непосредног руководиоца и директора у случају запажања евентуалних
опасности,
према потреби регулише промет на паркингу испред зграде и терминалу (надзире улазе и излазе
возила и паркирање и сл.) у времену у којем обавља чуварску службу;
обавља и све друге послове које му повјери непосредни руководилац,
у зимским мјесецима врши чишћење круга и обезбјеђује прилаз објекту и паркинг мјестима;
у љетним мјесецима врши залијевање и кошење травњака и цвијећа у непосредној близини
Управне зграде и терминала
у акцији гашења пожара врши физичко обезбјеђење зоне пожара,
поступа у складу са Етичким кодексом, Правилником о раду, Правилником о
сарађује и учествује у раду радних група и/или тимова у које је именован по посебном рјешењу
обавља и друге послове по налогу Управе Предузећа а у складу са стручном спремом радника,
за свој рад одговара руководиоцу терминала, извршном директору и Директору предузећа.

Члан 5.
У тачки 13. истог поглавља, у свим алинејама, иза ријечи „комуналних“ додају се ријечи „и погребних“.у
одговарајућим падежима.
Иза алинеје 5. истог радног мјеста, додају се алинеје 6. до 8. које гласе:
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„учествује у припреми свих потребних докумената за поступак издавања одобрења за постављање
надгробних споменика, изградњу гробница и одређивања начина извођења радова,
води евиденцију гробних мјеста,
обавља и све друге послове везано за погребну дјелатност за коју није потребно ангажовати трећа
лица.“

Досадашња алинеја 6. постаје алинеја 9.
Члан 6.
Послије тачке 13. у истом поглављу, додаје се нова тачка 13а. која гласи:
„13а.
13а. Технички радник / инкасант - извршилаца 1
-

-

обавља послове наплате, свих услуга које пружа предузеће, непосредно од корисника услуга,
у сарадњи са референтом за наплату, води евиденцију корисника услуга, са циљем повећања
наплативости,
подноси извјештај о свом раду управи Предузећа,
обавља и друге послове по налогу директора.

Услови за радно мјесто:
НК, завршена основна школа,
1 година радног искуства у струци“
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављаивања у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 707-06/17
Датум: 22.06.2017.

Директор
Лазар Ђекић

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
236. Пословник о раду Скупштине општине Шамац
237. Одлука о мјесним заједницама на подручју општине Шамац
238. Одлука о јавним паркиралиштима
239. Одлука о стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине
Шамац
240. Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјени Одлуке о начину прикључења кућних
прикључака на водоводну мрежу у приградским насељима Писари, Шкарић, Доња и Горња
Црквина Надзорног одбора КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац, број 556/17 од 19.06.2017.
године
241. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о образовању форума за безбједност општине
Шамац број 07-022-111/09 од 18.06. 2009.
242. Одлука о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Шамац
243. Одлука о измјени Одлуке о приватизацији стамбених јединица
244. Закључак о усвајању Извјештаја о имплементацији годишњег плана Стратегије развоја
Општине Шамац за 2016. годину
245. Закључак о усвајању Извјештаја о стипендирању студената и ученика на подручју општине
Шамац у школској 2016/2017. години
246. Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку средстава за превоз ученика на подручју
општине Шамац у 2016. години и План расподјеле средстава за превоз ученика у 2017. години
247. Заључак о прихватању Информације о стању у привреди на подручју општине Шамац са
показатељима запослености у 2016. години
248. Закључак о прихватању Информације о стању безбједности на подручју општине Шамац у
2016. години, са упоредним показатељима из 2015. године
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249. Закључак о прихватању Информације о демографском стању на подручју општине Шамац
са подацима о броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2016. години
250. Закључак о усвајању Извода из Записника са VIII редовне сједнице Скупштине општине
Шамац
251. Рјешење о разрјешењу дужности потпредсједника Скупштине општине Шамац
252. Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ 'Туристичка организација Шамац
253. Рјешење о именовању директора Јавне установе Туристичка организација „Шамац” Шамац
254. Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈПУ „Радост“ Шамац
255. Рјешење о именовању директора Јавне предшколсаке установе „Радост“ Шамац
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
256. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Поправка ватрогасних возила (FAP MB2226,
TAM 150 и Лада Нива) Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
257. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Израда програма
зоне санитарне заштите изворишта - градског водовода-Шамац -“
258. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Уређење кеја у
Шамцу“
259. Одлука о образовању Форума за безбједност општине Шамац
260. Одлука o додјели уговора Набавка услуге „Израда приједлога рјешења за израду ојачања
подне плоче за постављање графичких машина у пословном простору СПО у Шамцу на к.ч. бр.
295 К.О. Шамац“
261. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Уређење кеја у Шамцу“
262. Одлука о поништењу поступка за извођење радова „Изградња артершког бунара у
избјегличком насељу Лугови“ (поновљени поступак) за ЛОТ1
263. План стручног оспособљавања и усавршавања службеника у Општинској управи Шмац за
2017. годину
264. Закључак о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака у ЈП „Слободна зона“
д.о.о. Шамац
АКТИ ОРГАНА ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ ШАМАЦ
265. Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац

Сриједа, 05. јул 2017. године - Службени гласник општине Шамац - Број 12/17
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића број 4.
Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац. Телефон: 054/611-229, 611-237;
централа: 054/611-800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник општине Шамац" излази по
потреби. Жиро рачун: Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.
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