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Начелник општине Шамац,на основу члана 43.
Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник
Републике Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05),
сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута општине
Шамац(„Службени гласник Републике Српске“,бр.
4/05 и 9/07),д о н о с и

ОДЛУКУ
I
За секретара–координатора Мјесних заједница
Горњи Хасић,Корница,Засавица,Доњи Хасић и
Хрватска Тишина именује се Ивица(Шиме)
Цвиткушић из Хрватске Тишине.
II
Секретар – координатор из тачке I ове Одлуке се,
у складу са Одлуком о именовању секретара –
координатора за рад коју су дана 15.05.2009. године
донијели Савјети Мјесних заједница Горњи Хасић,
Корница,Засавица,Доњи Хасић и Хрватска Тишина,
именује на период мандата Савјета мјесних заједница.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-149/09
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
03.08.2009.год. Саво Минић, дипл.правник,с.р.
Шамац
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Начелник општине Шамац,на основу члана 43.
Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник
Републике Српске“,бр.101/04, 42/05 и 118/05),члана
13.Закона о трезору(„Службени гласник Републике
Српске“,бр.16/05),члана 39.Закона о буџетском
систему Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске“,бр.54/08),сагласно одредбама
члана 48.и 61.Статута општине Шамац(“Службени
гласник Републике Српске“,бр.4/05 и 9/07),доноси

ОДЛУКУ
I
Исплата личних примања и накнада запослених у
Административној
служби општине Шамац
(функционера,нераспоређених
функционера,
службеника, техничког и помоћног особља)као и
свих запослених у предузећима и установама који
су корисници буџетских средстава Буџета општине
Шамац ће се, у складу са Одлуком овог органа број:
01-022-77/09 од 23.04.2009.године,за мјесец јули
2009. године извршити у проценту од 80 %, а у

Понедјељак,5.октобар
2009.године

Бесплатан
примјерак

складу са извршењем плана Буџета општине
Шамац за 2009.годину који је износио 80 %.

II
Обрачун горе наведених личних примања и
накнада вршиће се у складу са Правилником о
платама општине Шамац, а коначан обрачун и
исплата личних примања и накнада ће се
ускладити са стварним извршењем Буџета
општине Шамац у 2009.години.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022- 157 /09 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
28.08.2009.год. Саво Минић,дипл. правник,с.р.
Шамац
171

Начелник општине Шамац,на основу члана
43.Закона
о
локалној
самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,бр.
101/04,42/05 и 118/05),члана 13.Закона о
трезору(„Службени
гласник
Републике
Српске“,бр.16/05),члана 39.Закона о буџетском
систему Републике Српске(„Службени гласник
Републике Српске“,бр.54/08),сагласно одредбама
члана 48.и 61.Статута општине Шамац
(„Службени гласник Републике Српске“,бр.4/05
и 9/07),д о н о с и

ОДЛУКУ
I
Исплата личних примања и накнада запослених
у Административној служби општине Шамац
(функционера,нераспоређених
функционера,
службеника,техничког и помоћног особља) као и
свих запослених у предузећима и установама
који су корисници буџетских средстава Буџета
општине Шамац, ће се у складу са Одлуком овог
органа број: 01-022-77/09 од 23.04.2009. године,
за мјесец август 2009. године извршити у
проценту од 80 %, а у складу са извршењем
плана Буџета општине Шамац за 2009. годину
који је износио 80 %.
II
Обрачун горе наведених личних примања и
накнада вршиће се у складу са Правилником о
платама општине Шамац, а коначан обрачун и
исплата личних примања и накнада ће се
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ускладити са стварним извршењем Буџета општине
Шамац у 2009. години.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац „.
Број: 01-022-186/09
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
15.09.2009.године Саво Минић,дипл.правник,с.р.
Шамац
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Начелник општине Шамац на основу члана
43.Закона о локалној самоуправи(„Службени
гласник Републике Српске“ број:101/04,42/05 и
118/05),сагласно одредбама члана 48.и 61. Статута
општине Шамац(„Службени гласник
општине
Шамац“,бр.4/05 и 9/07),и члана 22.став 1.Одлуке о
мјесним заједницам(„Службени гласник општине
Шамац“,бр.2/09.),доноси

ОДЛУКУ
I
Весна Ивковић из Шамца ЈМБ: 3108948126261,
ангажује се за обављање послова и задатака
секретара Мјесне заједнице „Шамац“ Шамац.
II
Послове из тачке I ове Одлуке обављаће се за
период од четири године,односно на период трајања
мандата изабраног Савјета Мјесне заједнице.
III
Права и обавезе и одговорности секретара Мјесне
заједнице утврдиће се Уговором о дјелу.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.

-стручни сарадник за послове матичних књига, 5.
извршилаца,
-самостални стручни сарадник за рад на
информационим системима,1. извршилац.
II.
Обавјештајно-сигурносна агенција БиХ ће за
утврђену листу радних мјеста изврши провјеру у
складу са чланом 39.став 1.Закона о заштити
тајних података(„Службени гласник БиХ“,
број:54/05).
III.
За реализацију ове Одлуке надлажнан је
начелник Одјељења за општу управу.
IV.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-184/09 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
02.10.2009 год. Саво Минић,дипл.правник,с.р.
Шамац

174
Начелник општине Шамац,на основу члана
43.Закона о локалној самоуправи(„Службени
гласник Републике Српске“,бр.101/04,42/05 и
118/05),сагласно одредбама члана 48.и 61.
Статута општине Шамац(„Службени гласник
општине Шамац“,бр.4/05 и 9/07 ),доноси

ОДЛУКУ

ОДЛУК У

I
Именује се Радна група за утврђивање имовине
општине
Шамац
и
предузимање
свих
неопходних мјера за пренос имовине у државној
својини на општину Шамац и упис исте у јавне
регистре о евиденцији на некретнинама,у
саставу:
1. Митар Митровић
2. Дајана Ђурић
3. Ђуро Ћосић.
II
Задатак Радне групе из тачке I овог Рјешења је
да утврди имовину општине Шамац и предузме
све неопходне мјере за пренос имовине утврђене
чланом 5.и 6.Закона о утврђивању и преносу
права располагања имовином на јединице
локалне
самоуправе(„Службени
гласник
Републике Српске“,бр.70/06)на општину Шамац.

I.
Утврђује се листа радних мјеста и дужности која
ће
бити
предмет
основног
сигурносног
провјеравања у складу са поступком за издавање
дозволе за приступ тајним подацима степен
ПОВЈЕРЉИВО,како слиједи:

III
Радна група је дужна у свом раду у потпуности
се придржавати Закона о утврђивању и преносу
права располагања имовином на јединице
самоуправе(„Службени
гласник
локалне
Републике Српске“,бр.70/06).

Број:01-022-160/09 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
11.9.2009.год. Саво Минић,дипл. правник,с.р.
Шамац
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Начелник општине Шамац на основу члана 43
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Срепске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05),
одредбама члана 48.Статута општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“ број: 4/05 и
9/07),а у складу члана 4 став 2 Правилника о листи
органа чији су службеници и лица која се
пријављују за рад предмет основног сигурносног
провјеравања(ВМ-број 208/06 од 31.8.2006. године
Сарајево БиХ),д о н о с и
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IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111- 75/09 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
19.08.2009.год. Саво Минић, дипл.правник,с.р.
Шамац
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На основу члана 43.Закона о локалној
самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,
бр.101/04,42/05 и 118/05),сагласно одредбама члана
48.и 61.Статута општине Шамац(„Службени
гласник општине Шамац, бр. 4/05 и 9/07),начелник
општине Шамац, доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за редовну контролу
уписа у матичне књиге
рођених и књиге држављана
I.
Именује се комисија у саставу од 3 (три) члана и
то:
1. Мара Лазић, предсједник комисије
2. Новка Видовић, члан комисије
3. Игор Видовић, члан комисије.
II.
Задатак комисије из тачке 1. овог рјешења је да
континуирано врши контролу извршених уписа у
матичну књигу рођених (МКР) и књигу
држављана(КД)у мјесним канцеларијам на подручју
општине Шамац.
III.
Комисија ће вршити контролу издавања увјерења из
матичне евиденције за биометриске документе
најмање два пута годишње.
IV.
Комисија је дужна да о свом раду сачини писмени
извјештај и достави Начелнику за општу управу
V.
О извршењу овог рјешења стараће се начелник
Одјељења за општу управу.
VI.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111-103/09
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
19.09.2009 год.
Саво Минић,дипл.правник,с.р.
Шамац
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На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Српске»,бр.101/04,
42/05 и 118/05),сагласно одредбама члана 48.и 61.
Статута Општине Шамац («Службени гласник
општине Шамац»,бр.4/05 и 9/07),те члана 17.Одлуке
о висини накнада за посебне услуге у Општинској

административној служби општине Шамац
(«Службени гласник општине Шамац», бр. 2/05,
2/08 и 7/09),Начелник општине Шамац доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за утврђивање
минималних здравствено-техничких
услова за обављање одређене
дјелатности
I
Именује
се
Комисија
за
утврђивање
минималних здравствено-техничких услова код
оснивања ДОО-а,АД-а,Пословних
јединица
друштава које пријављују пословне просторије у
којима ће се вршити услуге и производња,
проширују дјелатност у постојећем или новом
пословном простору, предузетници који оснивају
радњу за
услуге и производњу или врше
проширење дјелатности у постојећем или новом
пословном простору,у саставу:
1. Крста Бајкановић
2. Милан Николић
3. Радмила Симић
4. Сузана Симеуновић
5. Јово Сићић
6. Даница Зорановић
7. Јадранка Аранђић
8. Јоцо Мишић
9. Младен Аџић
II
Начелник Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности посебним рјешењем одређује састав
Комисије од три члана,из реда горе именованих
чланова Комисије,водећи рачуна да Комисију
сачињавају чланови који се стално не понављају.
III
Накнада за рад члановима Комисије утврђена
је Одлуком о висини накнаде за посебне услуге у
општинској административној служби Општине
Шамац(«Службени гласник општине Шамац»,бр.
2/05,2/08 и 7/09).
IV
Ступањем на снагу овог Рјешења ставља се ван
снаге Рјешење Начленика Општине Шамац број
01-111-40/06 од 16.3.2006.године,и рјешење број
01-111-73/2007 од 9.11.2007. године.
V
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 01-111-78/09
31.8.2009. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Шамац
Саво Минић, дипл.правник,с.р.
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Начелник општине Шамац,на основу члана
43.Закона о локалној самоуправи(„Службени
гласник Републике Српске“,бр.101/04,42/05 и
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118/05),сагласно одредбама члана 48.и 61. Статута
општине Шамац(„Службени гласник општине
Шамац“,бр.4/05 и 9/07),д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за утврђивање
даљинара и минималног времена вожње
I
Именује се комисија за утврђивање даљинара и
минималног времена вожње, у сљедећем саставу:
1. Наташа Дакановић – предсједник Комисије
2. Наташа Стојановић– члан
3. Сузана Симеуновић – члан
II
Задатак комисије из тачке I овог Рјешења је да
утврди даљинар и минимално вријеме вожње за
сваку релацију превоза на подручју општине Шамац
у складу са чланом 25. Закона о превозу у друмском
саобраћају Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“,бр. 111/08 ).
III
Комисија је дужна у свом раду придржавати се
Закона о превозу у друмском саобраћају Републике
Српске(„Службени гласник Републике Српске“,број
111/08 ).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и
биће објављено у “Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111- 77/09 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
27.08.2009.год. Саво Минић, дипл.правник,с.р.
Шамац
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Начелник општине Шамац,на основу члана
43.Закона о локалној самоуправи(„Службени
гласник Републике Српске“,бр.101/04,42/05 и
118/05),сагласно одредбама члана 48.и 61. Статута
општине Шамац(„Службени гласник општине
Шамац“,бр.4/05 и 9/07),те члана 12. Правилника о
дисциплинској и материјалноj одговорности
службеника
јединице
локалне
самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“,бр.37/05),
доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за вођење
дисциплинског поступка
I
Именује се комисија за вођење дисциплинског
поступка
који
је
против
службеника
Административне службе општине Шамац Бијелић
Комљена дана 24.07.2009.године захтјевом број:06125-1/2009 покренуо начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено– комуналне послове
Ћосић Ђуро,у сљедећем саставу:
1. Дајана Ђурић – предсједник Комисије

2. Блаженка Максимовић – члан
3. Крста Ђурић – члан
За замјенике предсједника и чланова Комисије
именују се:
1. Митар Митровић–замјеник предсједника
Комисије
2. Милорад Аћић – замјеник члана
3. Мара Лазић – замјеник члана.
II
Задатак комисије из тачке I овог Рјешења је да
проведе дисциплински поступак који је покренут
против службеника Административне службе
општине Шамац Бијелић Комљена,те предложи
начелнику општине Шамац да донесе једну од
одлука предвиђених чланом 30.Правилника о
дисциплинској и материјалној одговорности
службеника јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“,бр.
37/05 ).
III
Комисија је дужна у свом раду придржавати се
Правилника о дисциплинској и материјалноj
одговорности службеника јединице локалне
самоуправе(„Службени
гласник
Републике
Српске“, бр.37/05 ).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,и
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111- 74/09
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
30.07.2009.год. Саво Минић, дипл.правник,с.р.
Шамац
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На основу члана 43.став 1.алинеја 18.Закона
о локалној самоуправи(„Службени гласник
Републике Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05),
и члана 61.Статута општине Шамац
,,Службени гласник општине Шамац“,бр.4/05
и 9/07),а у складу са Стратегијом сузбијања
корупције у Републици Српској од 19.12.2008.
године,Законом о раду(„Службени гласник
Републике
Српске“,бр.55/07),и
Кодексом
понашања службеника јединице локалне
самоуправе(„Службени гласник Републике
Српске“,бр. 37/05),Начелник општине Шамац,
доноси

ПРАВИЛНИК
о спречавању и сузбијању корупције у
Административној служби општине
Шамац
Члан 1.
Правилником о спречавању и сузбијању
корупције у Административној служби општине
Шамац (у даљем тексту: Правилник),уређују се
принципи поступања и начин рада,посебне
обавезе,забрањене радње и процедурална
правила за службенике и раднике при обављању
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послова усмјерена у циљу спречавања и сузбијања
корупције.
Члан 2.
Под
појмом
корупција,у
смислу
овог
правилника,подразумијева се однос који се заснива
злоупотребом овлашћења у вези са радом усмјерен
ка стицању личне користи или користи за другога.
Члан 3.
Службеници и радници при обављању послова
поступају у складу са утврђеним и прихваћеним
принципима:
- законитости у раду,
- ефикасности и економичности,
- професионалне и политичке непристрасности,
- одговорности,
- честитости и уредности,
- транспарентности,
- јавности,
-повјерења и сарадње.
Све предузете активности службеника и радника
биће усмјерене у циљу очувања и јачања угледа
Административне службе општине Шамац.
Члан 4.
Службеници и радници ће при вршењу послова и
задатака једнако поступати према свим грађанима у
поступку остваривања њихових права или
испуњењу обавеза.
Рјешавање захтјева обављаће се редослиједом
запримања истих.
Службеник ће указивати руководиоцу на све
облике незаконитог притиска на доношење одлука
по захтјевима странака.
Члан 5.
У циљу спречавања било којег облика корупције у
Административној служби општине Шамац,
службеницима и радницима обезбиједиће се
редовна исплата плата и других примања у складу
са законом и другим подзаконским актима.
Члан 6.
Услови за обављање послова и задатака
службеника и радника стално ће се анализирати и
усклађивати са материјалним могућностима,
техничким унапређењима и утврђеним нормама
заштите на раду.
Члан 7.
Административна служба општине Шамац ће
најмање једном годишње:
- обавити испитивање задовољства корисника
услуга,
- извршити анализу захтјева за приступ
информацијама,
- извршити анализу поднијетих притужби,
- извршити анализу поступања по одредбама
кодекса за службенике.
- извршити интерну редовну и ванредну
контролу „верификованих докумената“ издатих у
Мјесним канцеларијама,

Процес рјешавања притужби сматраће се
хитним а обављаће се у складу са важећим
нормативним актима.
Грађани и правна лица могу
подносити
примједбе на рад службеника и радника
и
пријавити било који облик корупције усмено
или у писаној форми.
Члан 8
Односи с јавношћу обављаће се путем
службеника за односе с јавношћу који ће
поштовати усвојена правила комуницирања.
Приликом припремања писаних текстова и
усменог обраћања, као и свих других облика
комуникација,
службеник
ће
користити
једноставан и разумљив језик,а стручне појмове
по потреби ће објаснити.
Члан 9.
Службеницима и радницима забрањено је :
а) примити или захтјевати поклон или
обећање поклона или друге вриједности ради
извршења радње која је забрањена или извршења
радње коју је у редовном послу дужан обавити,
б) тражити или примити поклон или другу
вриједност ради гласања о било којем питању
или утицати на одлуку неког органа, комисије
или лица,
в) обећати запослење односно помоћ при
запослењу или неко друго право у замјену за
поклон или неку другу вриједност,
г) привилеговати лица ради страначког или
другог опредјељења или због личних или
породичних веза,
д) одбити тражени увид
руководиоца у
службена акта и другу документацију у вези са
радом, те одбити тражени увид других лица у
документацију на основу права о слободи
приступа информацијама,
ђ) посуђивати новац или друге вриједности од
странке у поступку користећи позицију
службеника и радника,
е) користити информације које су службена
тајна у циљу стицања користи за себе или
другога,
ж) користити у приватне сврхе имовину и
друге предмете који су власништво општине
Шамац,
з) издавати акте, који имају јавни карактер:
увјерења из Матични књига рођених и књига
држављања(који се не воде у евиденцији органа
управе),који су основ за добијање БиХ
докумената.
и) и на други начин користити свој положај
службеника и радника у циљу стицања користи
или наношења штете и умањења угледа органа у
коме је запослен.
Члан 10.
У смислу овог правилника под поклоном се
подразумијева: новац, предмети, права, услуге
без накнаде, разне користи дате или обећане,
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опрост дуга или обавезе, као и друге ствари које
имају тржишну вриједност.
Члан 11.
Свако поступање службеника и радника које је у
супротности са чланом 9. овог правилника
представља повреде радних дужности а у одређеним
случајевима и злоупотребу службеног положаја и
прекорачење овлашћења у вези са радом, за које се
радње одговара у складу са законом и актом о
дисциплинској одговорности.
Члан 12.
Службеници и радници неће нудити ни давати
поклоне или друге вриједности надређенима.
Сваки налог непосредног руководиоца чијим би се
извршењем стекао основ прописаног кривичног
дјела или прекршаја,службеник и радник ће одбити
у писаној форми и о томе информисати начелника
општине.
Члан 13.
Руководилац организационе јединице ће прије
именовања у писаној форми обавијестити начелника
општине о својим дионицама и другим
финансијским интересима који би га могли довести
у сукоб интереса с функцијом коју треба да обавља.
Члан 14.
На основу одобрења начелника општине,
службеници и радници могу примити на поклон
стручну литературу,техничка помагала за рад и
друге предмете намјењене за квалитетнији рад
службе.
Наведени предмети из претходног става овог
члана евидентирају се у књигу евиденције
примљених предмета(поклона)коју води стручни
сарадник за набавку и умножавање материјала и
домар.
Књига евиденције садржи податке о редном
броју,датуму пријема предмета,податке о даваоцу и
краћи опис предмета са напоменом ко је исти
задужио у циљу кориштења у раду.
Ако предмети наведени у претходним ставовима
овог члана представљају основна средства или
ситан инвентар,исти ће се евидентирати приликом
редовног пописа инвентара..
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022- 159 /09
Начелник општине
8.9.2009.год.
Саво Минић,дипл.правник,с.р.
Шамац
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Након сравњивања са изворним текстом утврђено
је да се у Одлуци о усклађивању организације и
пословања Јавне здравствене установе Дом здравља
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.
7/09)поткрала грешка,па на основу члана 137.став 2.
Пословника
Скупштине
општине
Шамац

("Службени гласник општине Шамац",бр.5/05 и
2/07),секретар Скупштине општине Шамац, даје

ИСПРАВКУ
Одлуке о усклађивању организације и
пословања Јавне здравствене
установе Дом здравља Шамац
У Одлуци о усклађивању организације и
пословања Јавне здравствене установе Дом
здравља Шамац("Службени гласник општине
Шамац",бр. 7/09) у члану 15. у ставу 3. иза
ријечи „у складу са законом“ додају се ријечи:
“,или високу стручну спрему економске
струке“.
Број: 07-022-153/09
СЕКРЕТАР
10.август 2009.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Шамац
Митар Митровић,дипл.правник,с.р.
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На основу члана 34. и 51.Пословника
Скупштине општине Шамац(„Службени гласник
општине Шамац“,бр.5/05 и 2/07),Одбор за
регионалну и међународну сарадњу, на Првој
сједници одржаној дана 29.јануара 2009.године,
донио је

РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и замјеника
Одбора за регионалну и
међународну сарадњу
I - За предсједника Одбора за регионалну и
међународну сарадњу изабран је г-дин Ђуро
Ивановић из Гребница.
II - За замјеника предсједникиа Одбора за
регионалну и међународну сарадњу изабрана је
г-ђа Јелена Богдановић из Шкарића.
III - Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења,а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Шамац“.
Број: 07-013-7-2/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Шамац
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
4.фебруара.2009.год. Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 34.и 47.Пословника
Скупштине општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“,бр.5/05 и 2/07),
Комисија за вјерска питања, на Првој сједници
одржаној дана 27.фебруара 2009.године, донијела
је

РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника Комисије
за вјерска питања
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I - За предсједника Комисије за вјерска питања
изабран је г-дин Маријан Туњић из Доњег Хасића.
II - Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-113-14-4/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Шамац
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
12.03.2009. године Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 34. и 54.Пословника Скупштине
општине Шамац(„Службени гласник општине
Шамац“,бр.5/05 и 2/07),Одбор за равноправност
полова,на Другој сједници одржаној дана
11.
августа 2009.године,донио је

РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника Одбора за
равноправност полова
I - За предсједника Одбора за равноправност
полова изабрана је г-ђа Бранка Дамјановић из
Шамца, са 11.августом 2009. године.
II - Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-113-5-5/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Шамац
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
09.09.2009. год.
Предраг Маринковић,с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
169. ОДЛУКА о именовању секретара–координатора Мјесних заједница Горњи Хасић,
Корница,Засавица,Доњи Хасић и Хрватска Тишина
170. ОДЛУКА
171. ОДЛУКА
172. ОДЛУКА
173. ОДЛУКА
174. ОДЛУКА
175. РЈЕШЕЊЕ о именовању комисије за редовну контролу уписа у матичне књиге
рођених и књиге држављана
176. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за утврђивање минималних здравствено-техничких
услова за обављање одређене дјелатности
177. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за утврђивање даљинара и минималног времена
вожње
178. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за вођење дисциплинског поступка
179. ПРАВИЛНИК о спречавању и сузбијању корупције у Административној служби
општине Шамац

ОСТАЛИ АКТИ
Исправке
180. ИСПРАВКА Одлуке о усклађивању организације и пословања Јавне здравствене
установе Дом здравља Шамац

Акти сталних радних тијела
181. РЈЕШЕЊЕ о избору предсједника и замјеника Одбора за регионалну и међународну
сарадњу
182. РЈЕШЕЊЕ о избору предсједника Комисије за вјерска питања
183. РЈЕШЕЊЕ о избору предсједника Одбора за равноправност полова

Понедјељак,5.октобар 2009.године-Службени гласник Општине Шамац-Број 9/09
Оснивач и издавач:Скупштина општине Шамац,Краља Александра I Карађорђевића
број 4.Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац. Главни и
одговорни уредник:Секретар Скупштине општине Шамац Митар Митровић
дипл.правник. Телефон:054/611-229, 611-237; централа:054/611-800; Факс:054/620300. "Службени гласник општине Шамац" излази по потреби.Жиро рачун:Орган
управе општине Шамац 562-011-00001661-17.

