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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 у складу
са
донесеним програмом мјера штедње на нивоу
локалне заједнице, доноси

ОДЛУКУ
о исплати накнада за службена
путовања
I
Накнаде за службена путовања функционера и
запослених у Административној служби општине
Шамац обрачунаваће се у складу са Уредбом о
накнадама за службена путовања у земљи и
иностранству за запослене у јавном сектору
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број 73/10).
II
Дневнице за службено путовање у земљи, а које
службено путовање у смислу одредаба Уредбе из
тачке I ове одлуке подразумијева путовање из
једног мјеста у друго на територији Републике
Српске односно Босне и Херцеговине, неће се
исплаћивати уколико удаљеност између мјеста не
прелази стотину километара без обзира на трајање
службеног путовања.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије Административне службе општине
Шамац.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у »Службеном гласнику општине
Шамац».
Број:01-022-213/10
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
9.8.2010.
Саво Минић,дипл.правник,с.р.
Шамац

www.opstinasamac.org

Краља Александра I
Карађорђевића 4
75230 Шамац
Тел.054/611-237
Факс.054/620-300

Жиро рачун:
Орган управе
општине
Шамац
562-01100001661-17
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Начелник општине Шамац, на основу члана
43. Закона о локалној самоуправи(„Службени
гласник Републике Српске„ број 101/04, 42/05,
118/05), сагласно одредбама члана 48. и 61.
Статута општине Шамац ( „Службени гласник
општине Шамац“ број 4/05 и 9/07), д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Правилник
о допуни Правилника унутрашњој
организацији и систематизацији
радних мјеста ЈУ Дјечије обданиште
„Радост“ Шамац
I
Даје се сагласност на Правилник о допуни
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечије
обданиште „Радост“ Шамац број 298/10, којег
је на сједници одржаној 27.08.2010. године
донио Управни одбор ЈУ Дјечије обданиште
„Радост“ Шамац.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном
гласнику општине Шамац“.
Број:01-023-14/2010 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
15.9.2010.године Саво Минић,дипл.правник
Шамац
152 АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
Након сравњивања са изворним текстом
утврђено је да се у Статуту Јавне установе
Дјечије обданиште „Радост“Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.13/10) поткрала
грешка,па на основу члана 106.став 3.
Пословника Скупштине општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09
и 9/10),Секретар Скупштине општине Шамац,
даје

ИСПРАВКУ
Одлуке о усклађивању

организовања и рада Јавне
установе Дјечије обданиште
„Радост“ Шамац
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1. У Одлуци о усклађивању организовања и
рада Јавне установе Дјечије обданиште „Радост“
Шамац бр.07-022-61/010 од 26. фебруара 2010.
године("Службени гласник општине Шамац",бр.
4/10),у члану 2.у ставу 2.иза ријечи «Добоју»
додаје се ријеч: «Рјешењем».
2. У члану 4.умјесто ријечи «Скупштина
општине»треба да пише: «општина».
3. У члану 8.у ставу 3. умјесто ријечи «до
висине новчаног улога» треба да пише: «у
условима и случајевима у складу са законом».
4. Ову Исправку објавити у „Службеном
гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-215/10
СЕКРЕТАР
31. август 2010.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Шамац
Митар Митровић,дипл.правник,с.р.
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Након сравњивања са изворним текстом
утврђено је да се у Одлуци о разрјешењу
директора ЈЗУ Дом здравља Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.12/09) поткрала
грешка,па на основу члана 106.став 3.Пословника
Скупштине општине Шамац("Службени гласник
општине Шамац",бр.10/09 и 9/10),Секретар
Скупштине општине Шамац,даје

ИСПРАВКУ
Одлуке о разрјешењу директора ЈЗУ
Дом здравља Шамац
1. У Одлуци о разрјешењу директора ЈЗУ Дом
здравља Шамац бр.07-111-88/09 од 30. септембра
2009.године("Службени
гласник
општине
Шамац",бр. 12/09),у тачки I. Умјесто имена
«Драган» треба да стоји: «Драгослав».
2. Ову Исправку објавити у „Службеном
гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-235/10
СЕКРЕТАР
13.октобар 2010.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Шамац
Митар Митровић,дипл.правник,с.р.
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Након сравњивања са изворним текстом
утврђено је да се у Статуту Јавне установе Дјечије
обданиште „Радост“Шамац("Службени гласник
општине Шамац",бр.13/10) поткрала грешка,па на
основу члана 106.став 3. Пословника Скупштине
општине Шамац("Службени гласник општине
Шамац", бр.10/09 и 9/10),Секретар Скупштине
општине Шамац, даје

ИСПРАВКУ
Статута Јавне установе Дјечије
обданиште «Радост» Шамац

1. У Статуту Јавне установе Дјечије
обданиште «Радост» Шамац бр.198/10 од 2.
јуна 2010. године ("Службени гласник
општине Шамац",бр. 13/10),у члану 1.у ставу
2.умјесто ријечи «Скупштина општине» треба
да пише: «општина».
2. У члану 2.у ставу 2.иза ријечи «Добоју»
додаје се ријеч: «Рјешењем».
3. У члану 8.у ставу 2. умјесто ријечи «до
висине новчаног улога» треба да пише:«у
условима и случајевима у складу са
законом».
4. Ову Исправку објавити у „Службеном
гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-216/10
СЕКРЕТАР
31. август 2010. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Шамац Митар Митровић,дипл.правник,с.р.
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АКТИ ЈАВНИХ УСТАНОВА
На основу члана 64.тачка а) Закона о
предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник Републике Српске", бр.
119/08),члана 17.Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике
Српске“, бр.68/07) и члана 47.тачка а) Статута
Јавне установе Дјечије обданиште »Радост«
Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,
бр.13/10),Управни одбор на сједници одржаној
27. 08. 2010. године, донио је

ПРАВИЛНИК

О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА
ДЈЕЧИЈЕГ ОБДАНИШТА «РАДОСТ«
ШАМАЦ
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Дјечијег
обданишта «Радост» Шамац бр.71/08 од 17.3.
2008.године,иза члана 3.додаје се нова Глава
1а. и чланови 3а.,3б.,3в.3г., 3д., 3ђ., 3е., 3ж., 3з.,
3и.,3ј. и 3к. који гласе:
»1А. КОЛЕГИЈУМ ДИРЕКТОРА
Члан 3а.
У установи се образује Колегијум директора,
као стручно,савјетодавно и консултантско
тијело директора ЈУ Дјечије обданиште
«Радост« Шамац(у даљемтексту: «Колегијум»).
На
Колегијуму
се
врши
размјена
информација међу учесницима, као начин
интерне комуникације и усаглашава начин
заједничког
дјеловања
у
извршавању
појединих послова.
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Путем Колегијума,директор врши координацију
рада свих извршилаца на појединим радним
мјестима, даје задатке, налоге,смјернице и
упутства за извршавање појединих послова и
прима извјештаје о извршењу повјерених послова.
Члан 3б.
Колегијум расправља и даје мишљење директору
о свим питањима из дјелокруга рада установе,који
се односе на благовремено и ефикасно
извршавање послова радних мјеста и о осталим
питањима од значаја за рад и пословање установе.
Члан 3в.
Колегијум чине:
- стални чланови: главни васпитач,рачуновођа и
референт општих послова, и
- чланови по позиву: позвани васпитачи и/или
стручни сарадници и друга позвана лица.
Сједницама Колегијума присуствује записничар.
Члан 3г.
Сједнице Колегијума одржавају се по потреби, а
најмање једном у два мјесеца.
Колегијум сазива и сједници предсједава
директор.
Сазивање сједнице Колегијума врши се
усмено/телефонски, а по потреби и писмено.
Ако се Колегијум сазива путем позива, исти се
доставља сваком члану Колегијума и другим
позваним три дана прије одржавања сједнице или
у случају хитности исти дан, уз доставу
припремљених материјала.
Материјал за сједницу Колегијума може се
доставити непосредно прије сједнице, ако се ради
о питањима о којима се треба хитно изјаснити.
Административно-техничке послове који се
односе на позивање,припрему и доставу
материјала, вођење записника и сравњавање врши
референт општих послова,или други радник којег
одреди директор.
Члан 3д.
Приједлог дневног реда саставља директор.
При састављању дневног реда директор води
рачуна да се у дневни ред унесу она питања која
по прописима или по својој природи имају
карактер хитности и приоритета.
Директор отвара сједницу Колегијума, утврђује
присутност чланова и позваних лица на сједницу.
Прва тачка дневног реда је реализација
закључака, задатака,налога,упутстава и задужења
донијетих на претходној сједници Колегијума.
Чланови Колегијума подносе извјештаје о
проведеним активностима и извршеним задацима.
Расправа на сједницама Колегијума врши се по
тачкама утврђеног дневног реда.
Позвани члан Колегијума дужан је да на стручан,
јасан и експедитиван начин презентује свој
извјештај,односно образложи питање које је у
дневном реду.

О свакој тачки дневног реда отвара се
расправа, по редослиједу пријављивања за
дискусију.
Учесник може говорити само по одобрењу
директора,не дуже од пет минута,ако директор
другачије не одлучи.
Члан 3ђ.
Након
исцрпљења
расправе,директор
формулише констатације и закључке који
одражавају ток расправе по појединим
питањима.
Члан 3е.
Сједница Колегијума може бити одложена у
случајевима
оправдане
спријечености
директора или одсутности већине учесника
сједнице.
Директор ће одложену сједницу Колегијума
заказати када се отклоне разлози због којих је
сједница била одложена.
Члан 3ж.
Сједница Колегијума се прекида:
- када у току трајања сједнице број присутних
чланова буде недовољан за расправу и
дефинисање ставова по појединим питањима
из дневног реда,
- када се због дужине трајања сједнице, иста
не може завршити у планирано вријеме,
- када дође до тежег нарушавања реда на
сједници.
Сједнице Колегијума прекида директор и
одређује дан наставка сједнице.
Члан 3з.
Директор се стара о одржавању реда на
сједници Колегијума и,у случајевима повреде
реда,овлашћен је да предузме следеће мјере:
опомена,одузимање ријечи и удаљење са
сједнице.
Изречене мјере за повреду рада на сједници
Колегијума уносе се у записник са сједнице.
Члан 3и.
Опомена ће се изрећи присутном лицу које
својим понашањем или говором на сједници
нарушава прописани ред.
Одузимање ријечи изрећи ће се на сједници
лицу које својим говором на сједници
нарушава прописани ред и већ је на истој
сједници опоменуто.
Удаљење са сједнице изриче се присутном
лицу које не поступа по налогу директора који
му је изрекао одузимање ријечи, или који на
други начин грубо омета и спречава рад
Колегијума.
Члан 3ј.
О току сједнице Колегијума води се записник,
који садржи:
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1) редни број сједнице,
2)датум,вријеме и мјесто одржавања сједнице,
3) имена и презимена присутних и одсутних
чланова и позваних лица,
4) име и презиме предсједавајућег (директора) и
записничара,
5) имена учесника у дискусији и изнијете битне
чињенице,приједлоге,мишљења и иницијативе,
6)
закључке,задатке,налоге,
смјернице
и
упутства за извршавање појединих послова, који
су донијети поводом појединих питања о којима се
води расправа.
Записник се води у посебној књизи »Записници
Колегијума.
Члан 3к.
Извод из записника односно донијете закључке,
задатке,налоге и упутства потписује директор. »
Члан 2.
Иза члана 19. додаје се нови поднаслови 3а. и 3б.
и чланови 19а. и 19б. који гласе:
«3а. Замјена одсутног радника
Члан 19а.
Запосленог за вријеме одсуства са рада(због
годишњег одмора, болести, стручног усавршавања
или
оспособљавања
или
из
других
разлога)замјењује други запослени кога одреди
директор.
За одсуства са рада у трајању до десет радних
дана налози за замјену су усмени, а за одсуства у
трајању преко десет радних дана лицу које
замјењује одсутног радника издаје се рјешење о
замјени.
О усменом налогу одређени радник је дужан
саставити забиљешку, а на његов захтјев директор
или други овлашћени радник- налогодавац дужан
је на забиљешки потврдити усмени налог.
3б. Обављање повремених и привремених
послова
Члан 19б.
За обављање привремених и повремених послова
за потребе установе може се закључити уговор са
извршиоцем, под условом да не представљају
послове за које врши пријем у радни однос на
одређено радно мјесто и да не трају дуже од 60
дана у току календарске године.
Као привремени и повремени послови у смислу
става 1. овог члана, сматрају се:
- послови периодичног чишћења и одржавања
радних просторија,дворишта и објеката установе;
- уређивање и чишћење простора, односно
земљишта за редовну употребу зграде у којој су
смјештене радне просторије установе;
- помоћни и технички послови неопходни за
уредно и благовремено обављање дјелатности
установе;

- послови одржавања и ситних поправки
уређаја, инсталација и опреме који служе у
остваривању функције установе;
- помоћни и технички послови који се
појављују приликом обиљежавања празника и
културно-спортских
манифестација
које
организује установа;
- административно-технички послови већег
обима,који се односе на извршавање послова у
одређеној области;
- послови медицинског радника у случају
повећане потребе за обезбјеђењем његе и бриге
о заштити и унапређивању здравља дјеце у
установи;
- други послови чије обављање није
предвиђено овим Правилником, а који су
неопходни за остваривање функције установе у
току календарске године.
Уговор о обављању привремених и
повремених послова закључује директор.«
Члан 3.
У члану 23.назив радног мјеста „ШЕФ
РАЧУНОВОДСТВА“ мијења се и гласи:
„РАЧУНОВОЂА“.
Члан 4.
У члану 23.иза радног мјеста „Референт
општих послова“ додаје се ново радно мјесто
„Главни васпитач“, које гласи:
«ГЛАВНИ ВАСПИТАЧ- ИЗВРШИЛАЦ 1
- непосредно организује, руководи и
координира радом васпитача и стручних
сарадника у установи;
- припрема оперативне планове и програме
који се односе на васпитно-образовни рад и
унапређење рада васпитача и стручних
сарадника и доставља директору;
- издаје налоге васпитачима и стручним
сарадницима и непосредно распоређује и
надзире њихов рад;
- обавља послове и задатке из области
васпитно-образовног
рада
са
дјецом
распоређеном по групама у установи,
- врши припрему и планира свој рад путем
дневних,седмичних и мјесечних планова у
циљу реализације програмираних задатака;
- организује и надзире дневни пријем дјеце у
установу и предају дјеце родитељима након
завршетка радног дана;
- обавља васпитно-образовне активности у
циљу
обезбјеђења
услова
за
стално
напредовање дјеце,
- организује,издаје налоге васпитачима и
надзире стручно праћење дјечијег понашања у
игри и свакодневним ситуацијама и о томе
ажурира евиденцију,
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- издаје налоге васпитачима и надзире обављање
послова који се односе на формирање радних и
културно-хигијенских навика дјеце,
- врши послове који се односе на развоју и
реализацији програма васпитно-образовног рада;
- даје непосредне инструкције и налоге
васпитачима који се односе на естетском и
педагошком обликовању просторија у којима
бораве дјеца,
- даје мишљења и приједлоге директору о
потребним мјерама за унапређење рада васпитача
и стручних сарадника,
- на састанцима Стручног вијећа предлаже и
стара се о реализацији усвојених иновација које се
односе на васпитно-образовни рад,
- стара се о укупном извршавању васпитнообразовног рада од стране васпитача и води
евиденције у циљу припреме података неопходних
за оцјену и напредовање васпитача,у складу са
Правилником
који
доноси
надлежно
министарство,
- стара се о реализацији и уредном вођењу
евиденције која се односи на остваривање
Педагошких стандарда и норматива за област
предшколског васпитања и образовања,као и
других прописа из области педагогије у
предшколском образовању и васпитању,
- припрема неопходне податке потребне за рад
Стручног вијећа и активно учествује у његовом
раду,
- даје приједлоге директору за стручно
усавршавање васпитача и стручних сарадника,
- стара се о остваривању редовне комуникације и
сарадње васпитача са родитељима и предузима
мјере за њихово унапређење,
- стара се о благовременом планирању и
одржавању родитељских састанака и издаје
непосредне налоге васпитачима у вези тог питања,
по одобрењу директора,
- води евиденције које се односе на извршавање
послова радног мјеста,
- одржава редовне седмичне,а по потреби и
дневне, радне састанке са васпитачима у циљу
унапређења њиховог рада и развоја добре радне
атмосфере у интересу дјеце,
-стара се о обезбјеђењу услова за безбједност дјеце
у групама и надзире рад васпитача по том питању,
- дневно подноси извјештаје директору о
извршавању послова из свог дјелокруга рада и
потреби за предузимањем мјера ради отклањање
недостатакаурадуваспитачаи стручних сарадника,
- предлаже покретање дисциплинског поступка
против васпитача и стручних сарадника,
- информише директора о кваровима и
неисправности уређаја и опреме који су у
употреби код свих васпитних група у просторијама
установе,

- израђује збирно мјесечно требовање
потрошног материјала за васпитаче и стручне
сараднике,
- прати прописе у областима које су у
дјелокругу радног мјеста и,по одобрењу
директора, даје непосредна упутства и налоге
васпитачима и стручним сарадницима у вези
њихове правилне и благовремене примјене,
-обавља и друге послове по налогу директора.
Сложеност послова: сложени
Потребни услови:
- општи:прописани законом
- посебни: VII степен школске спремеваспитач, радно искуство у предшколској
установи од најмање 1 године,познавање рада
на рачунару.«
Члан 5.
У члану 23. у називу радног мјеста
„ВАСПИТАЧИ-ИЗВРШИЛАЦА 7“,број „7“
мијења се бројем: „6“.
Члан 6.
У
члану
23.
иза
радног
мјеста
„ВАСПИТАЧИ“ додаје се ново радно мјесто,
које гласи:
„СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ВАСПИТНО
ОБРАЗОВНИ РАД-ИЗВРШИЛАЦ 1“
- по непосредним оперативним налозима
главног васпитача,врши административнотехничке послове који се односе на вођење
евиденције распореда васпитача по групама,
- установљава,ажурира и контролише
евиденције о распореду и раду васпитача и
стручних сарадника и о томе подноси
извјештаје директору,
- непосредно успоставља контакт са
родитељима
у
циљу
прикупљања,
обједињавања и ажурирања података који се
односе на специфичне потребе и захтјеве дјеце
и стара се о њиховом испуњавању у складу са
прописима,
- пружа стручну подршку и услуге помоћи
дјеци,родитељима,васпитачима и органима
управљања и руковођења установом о
питањима од значаја за остваривање функције
установе,
- у сарадњи и по непосредном налогу и
надзору главног васпитача врши послове који
се односе на прикупљање,обраду и ажурирање
евиденције о набавци дидактичког и другог
потрошног материјала неопходног за рад
васпитача са дјецом,
- припрема и израђује статистичке и друге
податке из дјелокруга радног мјеста,
- обавља и друге послове по налогу главног
васпитача и директора.
Сложеност послова: једноставни
Потребни услови:
- општи:прописани законом
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- посебни: IV степен школске спреме друштвеног
смјера,радно искуство у предшколској установи
од најмање 3 године на истим или сличним
пословима,познавање рада на рачунару
НАПОМЕНА:Радни однос за обављање послова
радног мјеста Стручни сарадник за васпитно
образовни рад заснива се,у складу са потребама
процеса рада,на одређено вријеме. «
Члан 7.
Управни одбор утврдиће пречишћени текст
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији
радних
мјеста
Дјечијег
обданишта „Радост“ Шамац.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања на огласној табли установе.
Овај Правилник објавиће се на огласној табли
установе у року од три дана од дана добијања
сагласности од стране начелника општине Шамац.
Члан 9.
Овај Правилник биће објављен у «Службеном
гласнику општине Шамац».
Број: 298/10
Предсједник
27.08. 2010.године
Управног одбора
Шамац
Наташа Видовић,с.р.
156
На основу члана 47.тачка к) Статута Јавне
установе Дјечије обданиште »Радост« Шамац
(«Службени гласник општине Шамац»,број
13/10),Управни одбор Јавне установе Дјечије
обданиште »Радост« Шамац на Другој сједници
одржаној 27.08. 2010.године,донио је

ПОСЛОВНИК
О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ
»РАДОСТ« ШАМАЦ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Пословником о раду Управног одбора Јавне
установе Дјечије обданиште »Радост« Шамац(у
даљем тексту:Обданиште) утврђује се начин рада,
права и дужности предсједника и чланова
Управног одбора Јавне установе Дјечије
обданиште »Радост« Шамац(у даљем тексту:
Управни одбор) и друга питања од значаја за рад
Управног одбора.
Члан 2.
Управни одбор обавља послове из свог
дјелокруга на сједницама.
Сједнице Управног одбора одржавају се једном у
три мјесеца или по потреби.
Предсједник Управног одбора сазива сједницу
Управног одбора.
Предсједник Управног одбора је дужан да сазове
сједницу на приједлог директора, натполовичне
већине чланова Управног одбора,Оснивача и на

приједлог надлежних Републичких органа,и то
у року од 15 дана од дана подношења
приједлога.
Ако предсједник Управног одбора не сазове
сједницу на приједлог овлашћених лица из
става 4.овог члана у прописаном року,сједницу
може сазвати један од чланова Управног
одбора,а сједници предсједава члан кога
одреде присутни чланови Управног одбора,под
условом да сједници присуствује већина од
укупног броја чланова Управног одбора.
Уколико се сједница Управног одбора не
сазове и не одржи у складу са ст.4.и 5.овог
члана, директор Обданишта о томе обавјештава
начелника општине,ради предузимања даљних
мјера од стране оснивача.
Члан 3.
Сједнице Управног одбора су јавне.
Сједници Управног одбора могу присуствовати
и
овлашћени
представници
средстава
информисања и обавјештавати јавност о њеном
раду.
Службена саопштења са сједница,средствима за
јавно информисање може дати предсједник
Управног одбора,а други члан/ови Управног
одбора по писменом овлашћењу предсједника
Управног одбора.
Члан 4.
Кворум за рад и одлучивање Управног
одбора је већина од укупног броја чланова
Управног одбора.
Одлуке и друга акта која доноси Управни одбор
потписује предсједник Управног одбора,или
други члан Управног одбора који је
предсједавао сједници на којој је донесен
одређени акт.
У случају да заказана сједница нема кворум за
пуноважанради одлучивање,сједница се одлаже
и заказује се друга са истим дневним редом, што
се усмено саопштава присутним члановима,а
одсутним члановима се доставља писмено
обавјештење о поново заказаној сједници или се
обавјештавају усмено,односно телефонским
позивом,с тим да се на почетку сједнице
присутничлановиУправногодбора изјашњавају
на записник да ли су тај позив примили.
II. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРЕДСЈЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
Члан 5.
Предсједник Управног одбора сазива сједнице,
предлаже дневни ред и предсједава сједницом,
а у његовом одсуству или због његове
спријечености мијења га члан Управног одбора
којег одреди Управни одбор(предсједавајући),
са свим правима и обавезама предсједника
Управног одбора на тој сједници.
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Члан 6.
Члан Управног одбора има право и дужност да
присуствује сједници и да активно учествује у
његовом раду.
У случају спријечености да присуствује
сједници,члан Управног одбора је дужан да о томе
унапред обавијести предсједника Управног одбора
најмање 24 сата прије почетка сједнице.
Члан Управног одбора је одговоран за савјесно
вршење своје функције.
Члан 7.
Члан Управног одбора има право да буде редовно и
на вријеме обавијештен о свим питањима чије је
познавање неопходно ради остваривања његове
функцијеу Управном одбору.
Члан 8.
Члан Управног одбора има право да на сједници
говори о питањима која су на дневном реду и да
гласа о приједлогу одлуке,закључка или другог
акта.
ЧланУправногодбораможесеуздржатиод гласања.
III. ПРИПРЕМАЊЕ И САЗИВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ
УПРАВНОГ ОДБОРА
Члан 9.
Административно-техничке послове у вези
припремања и праћења сједнице Управног одбора
врши радник Обданишта у оквиру описа радног
мјеста,у складу са систематизацијом радних
мјеста,или радник којег задужи директор.
Радник из става 1.овог члана дужан је да
благовремено,уредно
и
ефикасно
врши
административно-техничке послове који се односе
на рад Управног одбора,а нарочито:
- техничка припрема одговарајућег писаног
материјала,
- благовремено слање позива,
- вођење и израда записника са сједнице
Управног одбора,
- обезбјеђење техничких,административних и
других услова потребних за несметан рад сједнице
Управног одбора
- друге послове који се односе на рад Управног
одбора.
Члан 10.
Приједлог дневног реда Управног одбора
саставља предсједник Управног одбора у договору
и консултацији са директором Обданишта.
Члан 11.
Материјал за сједницу Управног одбора,по
правилу, садржи и приједлоге одлука или других
аката чије се доношење предлаже.
Уз материјал за сједницу доставља се и записник
са претходне сједнице Управног одбора.
Материјал за сједницу доставља се уз позив за
сједницу на име члана.
Материјал за сједницу Управног одбора може се
доставити и непосредно пред почетак сједнице,с
\

тим да се у позиву за сједницу Управног
обавезно назначава да ће се материјал
доставити пред почетак сједнице.У том случају
предсједник Управног одбора је дужан прије
почетка сједнице дати образложење због којих
се материјал накнадно доставља.
Приједлоге Савјета родитеља упућене
Управном одбору потписује представник
Савјета родитеља
Приједлоге и ставове Стручног вијећа усмено
образлаже члан Управног одбора испред
Стручног вијећа на сједници Управног одбора.
Приједлоге који се односе на остваривање
права,обавеза и одговорности радника чланова
синдикалне организације,упућене Управном
одбору потписује предсједник синдикалне
организације и доставља у писаном облику
најкасније пет дана прије одржавања сједнице.
Приједлози испред Стручног вијећа и Савјета
родитеља такође се достављају у писаном
облику пет дана прије почетка сједнице путем
радника задуженог за административнотехничке послове у вези припремања и
праћења сједнице Управног одбора.
Члан 12.
Сједница Управног одбора сазива се
писменим путем или електронском поштом.
Позив на сједницу садржи:
- дан, час и мјесто одржавања,
- приједлог дневног реда,
-име позваног лица и у ком својству се позива.
Позиви се достављају члановима Управног
одбора и позваним лицима најмање три дана
прије одржавања сједнице.
Члан 13.
Позиви за сједницу могу се доставити и
усмено,телефонским путем,с тим да се на
почетку сједнице присутни чланови Управног
одбора изјашњавају на записник да ли су тај
позив примили.
Члан 14.
На сједницу Управног одбора обавезно се
позивају директор и предсједник синдикалне
организације Обданишта.
Директор је дужан присуствовати сједници
Управног одбора.
IV. ТОК РАДА НА СЈЕДНИЦИ УПРАВНОГ
ОДБОРА
Члан 15.
После констатације предсједника Управног
одбора о присутности чланова Управног
одбора и да постоји кворум за пуноважно
одлучивање и рад, приступа се усвајању
записника са претходне сједнице Управног
одбора.
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Сваки члан Управног одбора има право да стави
примједбу на записник,а о основаности примједби
одлучује се одмах.
Записник на који нису стављене примједбе,
односно записник у којем су извршене
корекције(измјене)сагласно примједбама, ставља
се на гласање и усваја.
Стављене
и
усвојене
примједбе,односно
констатација да је записник усвојен без
примједби,уносе се у записник са текуће сједнице.
Члан 16.
По усвајању записника са претходне сједнице
предсједник Управног одбора позива чланове да
се изјасне о предложеном дневном реду сједнице.
Дневни ред утврђује се на основу приједлога
Дневног реда који је достављен уз позив на
сједницу.
Сваки члан Управног одбора и директор могу
предложити допуну дневног реда. Предлагач је
дужан образложити разлоге и/или хитност допуне
дневног реда.Уколико се предлаже доношење
општег акта,предлагач је дужан доставити и
приједлог тог акта у писаном облику.
Управни одбор прво гласа о приједлозима за
допуну дневног реда,ако их је било,а затим о
предложеном дневном реду у цијелости.
Након утврђеног дневног реда Управни одбор
прелази на рад по утврђеним тачкама.
Члан 17.
На сједници Управног одбора нико не може
говорити прије него што му предсједник Управног
одбора дâ ријеч.
Предсједник Управног одбора даје ријеч по реду
пријављивања за дискусију.
Предсједник ће дати ријеч мимо реда
пријављивања само директору,ако је он то
затражио ради образложења, односно додатних
објашњења у току расправе.
Члан 18.
Члан Управног одбора може у расправи,на
сједници,о истом питању говорити највише два
пута по пет минута.
Директор може говорити без ограничења трајања
говора,ако Управни одбордругачије не одлучи.
Остали учесници у расправи по једној тачки
дневног реда могу говорити једанпут, у трајању од
највише пет минута.
Члан 19.
Учесник који добије ријеч мора се придржавати
предмета расправе и може говорити само о питању
које је на дневном реду сједнице,а излагање треба
да буде кратко и јасно.
Члан 20.
Управни одбор може на приједлог предсједника
или члана Управног одбора одлучити да се
расправа о поједином питању одложи за наредну
сједницу ради прибављања потребних информација
или обављања консултација за одлучивање о њему.

Расправа по појединим тачкама дневног реда
траје све док сва пријављена лица не заврше
своје излагање.
Када утврди да нема више пријављених
учесника по одређеној тачки дневног реда
предсједник Управног одбора закључује
расправу.
Члан 21.
О приједлогу одлуке или другог акта
одлучује се гласањем чланова Управног одбора.
Чланови Управног одбора гласају тако што
се изјашњавају за или против приједлога,или
се уздржавају од гласања.
Гласање на сједници Управног одбора је
јавно.
Гласање се понавља ако приликом гласања
број гласова за и против приједлога буде
једнак.
Прије поновљеног гласања сједница се може
прекинути на десет минута.
Ако се и после паузе резултат гласања
понови, ова расправа се одлаже за наредну
сједницу.
V. ОДЛАГАЊЕ И ПРЕКИД СЈЕДНИЦЕ
Члан 22.
Сједница Управног одбора се одлаже кад не
постоји кворум за пуноважан рад и
одлучивање или настану разлози који
онемогућавају њено одржавање у заказано
вријеме и дан,а на захтјев Управног одбора.
Члан 23.
Сједница Управног одбора се прекида:
- кад се у току сједнице број присутних
чланова смањи тако да не постоји кворум за
пуноважан рад Управног одбора,
- кад сједница због дугог трајања не може да
се заврши истог дана.
- када дође до тежег нарушавања реда,а
предсједник Управног одбора није у стању да
га успостави изрицањем мјера утврђених овим
Пословником.
Члан 24.
Прекинута сједница Управног одбора
наставља се по правилу најкасније у року од
седам дана од дана прекида.
Наставак сједнице заказује предсједник
Управног одбора,по правилу,одмах након
прекида сједнице и о томе обавјештава
присутне чланове Управног одбора.
Чланови Управног одбора који нису
присуствовали
прекинутој
сједници
обавјештавају се о датуму, времену и мјесту
наставка
сједнице
писаним
путем,
електронском поштом или на начин одређен у
члану 13.овог Пословника.
Ако је сједница прекинута ради одмора,
прекид не може трајати дуже од 30 минута.
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VI. ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЈЕДНИЦАМА
УПРАВНОГ ОДБОРА
Члан 25.
О одржавању реда на сједници стара се
предсједник Управног одбора.
Због повреда реда на сједници Управног одбора
могу се према члановима и другим учесницима
изрећи следеће мјере:
1. опомена
2. одузимање ријечи
3. удаљење са сједнице.
Члан 26.
Опомена се изриче члану Управног одбора или
другом учеснику на сједници који:
- говори прије него што је добио ријеч,
- и после упозорења предсједника,односно
предсједавајућег Управног одбора настави да
говори по истеку времена или и даље говори о
питању које није на дневном реду;
- прекида говорника у излагању или
добацује,односно на други начин омета
говорника у излагању;
- износи чињенице и оцјене које се односе на
приватни живот других лица;
- употребљава псовке и увредљиве изразе;
- другим поступцима нарушава ред на сједници,
омета ефикасност рада Управног одбора или на
други начин поступа противно одредбама овог
Пословника.
Одузимање ријечи изриче се кад учесник на
сједници нарушава ред у смислу става 1.овог
члана,а већ је изречена опомена.
Мјере наведене у ставу 1. и 2. овог члана изриче
предсједник Управног одбора.
Члан 27.
Одлуку о удаљењу са сједнице,на приједлог
предсједника Управног одбора,доносиУправни одбор.
Мјера удаљења са сједнице изриче се члану
Управног одбора или другом учеснику на
сједници који и после изречене мјере одузимања
ријечи настави да говори,омета или спречава рад
на сједници или на сједници вријеђа присутне
или друга лица,или употребљава изразе који нису
у складу са достојанством Управног одбора или
Обданишта.
Мјера удаљења са сједнице може се изрећи и
без претходно изречених мјера у случају
поступања којим се угрожава физички или
морални интегритет учесника сједнице односно
на други начин грубо омета рад Управног одбора .
Члан Управног одбора може бити удаљен само
са сједнице на којој је повриједио ред.
Учесник коме је изречена мјера удаљења са
сједнице дужан је да се одмах удаљи из просторије
у којој се одржава сједница,а ако то не учини
Предсједник Управног одбора може одредити
паузу,односно кратак прекид сједнице ради
обезбјеђења услова за наставак рада сједнице.

VII. ЗАПИСНИК О РАДУ СЈЕДНИЦЕ
УПРАВНОГ ОДБОРА
Члан 28.
О раду сједнице Управног одбора води се
записник који треба да садржи:
- дан, час и мјесто одржавања сједнице,
- редни број сједнице(прва,друга,трећа,или
1., 2., 3. итд.)
- вријеме почетка рада сједнице
- имена присутних чланова Управног одбора
као и имена одсутних чланова,
-имена лица која присуствују сједници по позиву,
- предложени и усвојени дневни ред,
- имена учесника у расправи,
- резултати гласања о појединим питањима о
којима одлучује Управни одбор,
- акте који су донијети на сједници,
- издвојена мишљења појединих чланова
Управног одбора,ако их је било,која се уносе у
записник само на њихов захтјев,
- констатацију да ли је сједница завршена
или прекинута
- час завршетка или прекида сједнице.
Записник потписују сви присутни чланови
Управног одбора и записничар.
Члан 29.
Записник води записничар-одговорни радник
из члана 9.овог Пословника.
Записник мора бити сређен најмање за 3
(три) дана од дана одржавања сједнице.
Записник о раду сједнице Управног одбора
чува се трајно у архиви.
Уз записник се прилажу сви материјали и
документација који се односе на питања о
којимасе расправљало и одлучивало на сједници
Управног одбора.
VIII. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
О примјени овог Пословника стара се
предсједник Управног одбора.
Тумачење појединих одредби даје Управни одбор.
Измјене Пословника врше се по истој
процедури као што је донесен.
Члан 31.
Ступањем на снагу овог Пословника престаје
да важи Пословник о раду Управног одбора
Дјечијег обданишта «Радост» Шамац број 17/95
од 24.7.1995.године.
Члан 32.
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања на огласној табли Обданишта,а
биће објављен у «Службеном гласнику
општине Шамац».
Број:29/10
Предсједник Управног одбора
27.08.2010.године
Наташа Видовић,с.р.
Шамац
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ОСТАЛО
УПИСИ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
157

ОГЛАС
Административна служба општине Шамац
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове на основу рјешења број:06372-69/2010 од 09.09.2010.године,извршило је у
регистру заједница етажних власника стамбених
зграда,у регистарском листу број: 06-09 упис
промјене лица овлашћеног за заступање Заједнице
за управљање зградом „МОЈ ДОМ“ Шамац Вука
Караџића С 26 са сљедећим подацима:

заступа заједницу самостално и без
ограничења.
Ранији
заступник
РАДАНОВИЋ МИРЕЛА
предсједник
Управног одбора, брише се из регистра.
Број: 06-372-69/10
9.9.2010.године
Шамац

Службено лице органа
Ђуро Ћосић,с.р.

Лице овлашћено за заступање је ПОПОВИЋ
ЈОВАН,Предсједник Управног одбора који

САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
150. Одлука о исплати накнада за службена путовања
151. Закључак о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Дјечијег обданишта
„Радост“ Шамац

АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
152. Исправка Одлуке о усклађивању организовања и рада Јавне установе Дјечије
обданиште „Радост“ Шамац
153. Исправка Одлуке о разрјешењу директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
154. Исправка Статута Јавне установе Дјечије обданиште «Радост» Шамац

АКТИ ЈАВНИХ УСТАНОВА
ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ РАДОСТ ШАМАЦ
155. Правилник о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Дјечијег обданишта „Радост“ Шамац
156. Пословник о раду Управног одбора Јавне установе Дјечије обданиште „Радост“
Шамац

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