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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 30. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. и 60. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 4/05 и 9/07) Скупштина општине Шамац, на двадесетосмој редовној сједници одржаној
дана 29. јуна 2011. године, донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Споразума о чланству у Савезу општина и градова Републике Српске
Члан 1.
Усваја се Споразум о чланству у Савезу општина и градова Републике Српске у предложеном
тексту.
Члан 2.
Овлашћује се Начелник општине Шамац за потписивање Споразума из тачке 1. ове одлуке, са
Предсједником Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број: 07-022-144/2011
29.јуни 2011. године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић, др.вет.медицине, с.р.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 4/05 и 9/07), а у складу са чл. 16. и 17. Одлуке о условима и процедурама у
поступку прибављања и располагања имовином општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 16/10), Скупштина општине Шамац, на двадесетосмој редовној сједници одржаној дана
29. јуна 2011. године, донијела је
О Д Л У К У
о додјели пословног простора на коришћење
I Удружењу Друштво ''Удруга Хасићани'' са сједиштем у Доњем Хасићу бб Шамац, уписано у
регистар удружења код Основног суда у Добоју под бројем 085-0-F1-10-000 088 од 24.09.2010. године,
матични број код Републичког завода за статистику 11068880, ЈИБ 4403212250009, додјељује се на
коришћење без накнаде једна пословна просторију у оквиру Подручне школе у Горњем Хасићу
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површине од 9,60 м², на период од једне године, у сврху остваривања циљева и обављања
дјелатности удружења у складу са оснивачким актом.
II Овлашћује се Начелник општине Шамац да закључи уговор о коришћењу пословне
просторије у складу са тачком I ове Одлуке.
III За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Шамац.
IV Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број: 07-022- 145/11
29.јуни 2011. године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић, др.вет.медицине, с.р.
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На основу члана 22. Закона о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по
дјелатностима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр.74/10), одредаба
Уредбе о класификацији дјелатности Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске“ бр.
119/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04,
42/05 и 118/05), те чланова 35. и 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 4/05 и 9/07) Скупштина општине Шамац на двадесетосмој редовној сједници, одржаној дана 29.
јуна 2011. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о организовању и усклађивању пословања Јавне установе Народна
библиотека „Шамац“ Шамац – пречишћен текст
Члан 1.
У Одлуци о организовању и усклађивању пословања Јавне установе Народна библиотека
„Шамац“ Шамац – пречишћен текст у члану 7. став 1. мијења се и гласи:
„Дјелатност установе је:
62.01 – Рачунарско програмирање,
77.22 – Изнајмљивање видео-трака и дискова,
77.29 – Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих предмета за личну
употребу и домаћинство,
91.01 – Дјелатност библиотека и архива,
91.03 – Рад историјских мјеста, грађевина и сличних знаменитости за посјетиоце“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-146/11
29. јуни 2011.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић, др.вет.медицине, с.р
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На основу члана 348. став.3 тачка д Закона о стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124 /08 и 58/09)) , члана 16 став 1 став д, Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 112/06), сагласно одредбама члана 35 и 60
Статута општине Шамац ( „Службени гласник општине Шамац“, број 4/05 и 9/07), Скупштина
општине Шамац на двадесетосмој редовној сједници, одржаној 29.јуна 2011. године, донијела је
О Д Л У К У
о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји земљишта
непосредном погодбом
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Члан.1.
Даје се сагласност за закључивање Уговора о продаји земљишта непосредном подгодбом уз
надокнаду по тражишној цијени – са Д.О. „Агротрејд“ Шамац из Шамца којим општина Шамац
продаје дио земљишта парцеле означене као к.ч. број 393/1 површине 1772 м2, у дијелу од 76,00 м2 ,
уписано у ПЛ број 2139 КО Шамац, односно уписане у ЗК уложак број 58 КО Шамац , а према
приједлогу парцелације урађене од стране „Гео – Мит“ Шамац из Шамца из августа 2010. године.
Члан 2.
Земљиште , поближе означено у тачки 1. ове одлуке, продаје се по цијени од 30 КМ/m2 ради
обликовања грађевинске парцеле за редовну употребу објекта.
Члан 3.
Уговором из тачке 1.ове Одлуке – регулисаће се сви међусобни односи између Општине
Шамац и Д.О. „Агротрејд“ Шамац из Шамца (трошкови уређења земљишта, једнократна рента
вриједности земљишта, начин грађења земљишта и друго).
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине да у име Скупштине општине Шамац закључи уговор из
тачке 1. ове одлуке са Д.О. „Агротрејд“ Шамац из Шамца.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Шамац“.
Број: 07-022-150/2011
29.јуни 2011.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић, др.вет.медицине, с.р
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
Двадесетосмој редовној редовној сједници одржаној 29. јуна 2011.године донијела је слиједећи
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије сједнице
Скупштине Општине
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника општине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на Двадесетосмој редовној
сједници Скупштине Општине.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-142/2011
29.јуни 2011. год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић, др вет.мед., с.р
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
Двадесетосмој редовној редовној сједници одржаној 29.јуна 2011.године донијела је слиједећи
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ЗАКЉУЧАК
о неприхватању Информације о утрошеним средствима од кредита
добијеног 2009. године емисијом обвезница
I
Не прихвата се Информација о утрошеним средствима од кредита добијеног у 2009. години
емисијом обвезница.
Скупштина констатује да презентирана Информација не даје довољно аналитичких података о
утрошеним средствима и тражи да се за наредну сједницу Скупштине општине, која ће се одржати у
јулу мјесецу (а најкасније за септембарску сједницу), припреми Извјештај који ће аналитички
детаљније приказати податке о утрошку ових средстава.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-143/2011
29.јуни 2011.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић, др вет.мед., с.р.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
Двадесетосмој редовној редовној сједници одржаној 29.јуна 2011.године донијела је слijeдећи
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације o дуговањиима и потраживањима општине Шамац по кредитима,
судским и другим одлукама
I
Прихвата се Информација о дуговањима и потраживањима општине Шамац по кредитима,
судским и другим одлукама.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-147/2011
29.јуни 2011.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић, др.вет.медицине, с.р.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
Двадесетосмој редовној редовној сједници одржаној 29. јуна 2011.године донијела је слиједећи
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ЗАКЉУЧАК
о прихватаљу Информације о демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о
броју рођених, умрлих и вјенчаних у 2009. и 2010. години.
I
Прихвата се Информација о демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о
броју рођених, умрлих и вјенчаних у 2009. и 2010. години.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-148/2011
29.јуни 2011.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић, др.вет.медицине, с.р.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
Двадесетосмој редовној редовној сједници одржаној 29. јуна 2011.године донијела је слиједећи
ЗАКЉУЧАК
о прихватаљу Информације о стању запошљавања на подручју општине Шамац и незапосленим
лицима на евиденцији за запошљавање
I
Прихвата се Информација о стању запошљавања на подручју општине Шамац и незапосленим
лицима на евиденцији за запошљавање.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-149/11
29.јуни 2011. године
Шамац

121

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић, др вет.мед., с.р.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чл. 48. и 61. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 4/05 и 9707) и чланом 5. сав 2. Појединачног колективног уговора за запослене
у Административној служби општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 19/10),
Начелник општине Шамац, доноси
П Р А В И Л Н И К
О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ У
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
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I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником врши се разврставање послова по групама сложености и утврђују
коефицијенти за обрачун нето плата, начин обрачуна накнада и других личних примања запослених у
Административној служби општине Шамац.
II ПЛАТЕ И НАКНАДЕ
1. Основна плата
Члан 2.
Основна плата за пуно радно вријеме утврђује се тако што се цијена рада помножи са
одговарајућим коефицијентом сложености послова.
Цијену рада утврђује Начелник општине својим актом, у складу са одредбама Општег
колективног уговора, Поебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске и Појединачног колективног уговора за запослене у Административној слућби
општине Шамац.
Члан 3.
Основна плата запосленог увећава се на основу:
а) обављања високо сложених, најсложенијих и изузетно значајних послова,
б) обављања послова под отежаним условима рада,
ц) посебних резултата у раду
Члан 4.
Саставни дио основне плате је увећање по основу укупног радног стажа запосленог које
износи 0,50% за сваку навршену годину радног стажа.
Члан 5.
Основна плата запослених у Административној служби општине Шамац, који немају положен
стручни испит или други одговарајући испит, који су по закону дужни положити умањује се за 20% од
износа плате утврђене за радно мјесто на које је распоређен.
Члан 6.
Ако запослени врши замјену другог запосленог за вријеме одсуства са рада, утврђује му се
којефицијент за обрачун плате лица које замјењује, за период у којем врши замјену.
Члан 7.
Висина коефицијента за обрачун основне плате запослених на неодређено вријеме у
Административној служби општине Шамац утврђује се у оквиру платних група, како слиједи:
ПЛАТНА
ГРУПА
Прва платна
група
Друга платна
група
Трећа платна
група
Четврта
платна група
Пета платна
група
Шеста платна
група

СТРУЧНА СПРЕМА

КОЕФИЦИЈЕНТ

послови на којима се не захтјева стручност
(неквалификовани радници)
послови на којима се захтјева стручност која се стиче
средњим образовањем у трајању од три године (КВ
радник III степен)
послови на којима се захтјева стручност која се стиче
средњим образовањем у трајању од четири године (IV
степен)
послови на којима се захтјева стручност која се стиче
специјализацијом на основу стручности средњег
образовања (ВКВ радник V степен)
послови на којима се захтјева стручност која се стиче
вишим образовањем (VI степен)
послови на којима се захтјева стручност која се стиче
високим образовањем ((VI I степен)

3,7
4,1

5,2

5,4

6,3
8,0
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Члан 8.
Коефицијент за обрачун плате за именована и постављена, односно распоређена лица у
Административној служби општине Шамац утврђује се како слиједи:
НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА
Начелник одјељења, Секретар Скупштине општине, Координатор
Административне службе
Шеф службе, Замјеник шефа службе
Шеф одсјека у одјељењу

КОЕФИЦИЈЕНТ
12,00
9,00
8,20

2. Увећање основне плате
2.1. Увећање плате по основу вршења високосложених, најсложенијих и изузетно значајних
послова
Члан 9.
Увећање основне плате по основу вршења високосложених, најсложенијих и изузетно
значајних послова износи:
- начелник одјељења, секретар Скупштине општине............................... 25%
- Шеф службе................................................................................................ 20%
- шеф одсјека у одјељењу, замјеник шефа службе.................................... 15%
2.2. Увећање плате за обављање послова под отежаним условима рада
Члан 10.
За обављање послова под отежаним условима рада основна плата начелника одјељења,
секретара Скупштине општине, шефа службе, инспектора, комуналне полиције увећава се 10%.
За обављање послова под отежаним условима рада основна плата возача увећава се 20%.
2.3. Увећање плате по основу посебних резултата – стимулација
Члан 11.
Одјељењима као самосталним основним организационим јединицама Административне
службе, може се мјесечно на приједлог начелника Одјељења за финансије, а у складу са
расположивим средствима одобрити варијабилни дио, односно износ од највише 15% од укупне масе
средстава намјењених за исплату плата запосленим у Административној служби општине, за одређени
мјесец.
Из износа средстава из става 1.овог члана исплаћује се стимулативни дио плате запосленим у
висини до 15% за остварене посебне резултате у раду.
Начелник општине одређује висину стимулативног дијела за секретара Скупштине општине,
начелнике одјељења, шефове службе и шефове одсјека.
Висину стимулативног дијела за запослене у одјељењима, службама и одсјецима утврђују
начелници одјељења, секретар Скупштине и шефови служби.
2.4. Увећање плате за рад ноћу, прековремени рад и рад на дане државних
празника и друге дане у које се по закону не ради
Члан 12.
Основна плата запослених увећава се:
а) по основу рада ноћу, за послове који се раде у континуитету.............35%,
б) по основу прековременог рада ............................................................... 30%
в) за рад на дане државних празника и друге дане који
су по закону нерадни дани .......................................................................50%
Ако се прековремени рад обавља ноћу, увећање се врши по оба основа из тачке а) и б) став 1.
овог члана.
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3. Накнаде плате
3.1. Накнада плате за вријеме годишњег одмора
Члан 13.
За дане годишњег одмора запосленом припрада накнада плате у висини мјесечне основне
плате коју би остварио да је радио.
3.2. Накнада плате за вријеме плаћеног одсуства
Члан 14.
За вријеме одсуствовања са рада са правом на накнаду плате запосленом припада основна
плата коју би остварио да је радио.
3.3. Накнада плате за вријеме привремене спријечености за рад (боловање)
Члан 15.
За вријеме привремене спријечености за рад (боловање) запосленом припада плата у висини:
- до 10 дана у висини 75%
- преко 10 дана у висини од 90%
За боловања проузрокована несрећом на послу и другим случајевима утврђеним законом
запосленом припада накнада плате коју би остварио да је радио.
Исплата по основу привремене спријечености може се задржати ако запослени у року од два
дана не обавијести руководиоца о привременој спријечености за рад због болести.
3.4. Накнада плате код добровољног давања крви и дијела тијела
Члан 16.
За вријеме осуствовања запосленов због добровољног давања крви и дијелова тијела
запослени има право на накнаду плате коју би остварио да је радио.
3.5. Накнада плате за вријеме стручног оспособљавања
Члан 17.
Запосленом, којег Административна служба општине упути на стручно оспособљавање и
усавршавање, ради потреба процеса рада, за то вријеме припада накнада плате у висини мјесечне
аконтације плате коју би остварио да је радио.
Члан 18.
У свим другим случајевима запослени остварују право на накнаду плате на начин и под
условима прописаним законом, подзаконским прописима, Општим колективним уговором, Посебним
колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске и Појединачним
колективним уговором за запослене у Административној служби општине Шамац.
III ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА
Члан 19.
Запослени има право на трошкове топлог оброка за вријеме радног дана, у скалду са Општим
колективним уговором.
Члан 20.
Запослени остварују право на остала лична примања (накнаде и помоћи) у случајевима и под
условима прописаним законом, подзаконским прописима, Општим колективним уговором, Посебним
колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске и Појединачним
колективним уговором за запослене у Административној служби општине Шамац.
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IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о платама у
Административној служби Општине Шамац број 01-022-41/08 од 18.03.2008. године (''Службени
гласник општине Шамац'', број 1/09), Правилник о измјени Правилника о платама у
Административној служби општине Шамац број 01-022-7/09 од 03.01.2009. године (''Службени
гласник општине Шамац'', број 1/09), Правилник о измјенама и допунама Правилника о платама у
Административној служби општине Шамац број 01-022-21/09 од 09.02.2009. године (''Службени
гласник општине Шамац'', број 1/09) и Правилник о измјени и допуни Правилника о платама у
Административној служби општине Шамац број 01-022-91/10 од 29.03.2010. године (''Службени
гласник општине Шамац'', број 7/10).
Члан 22.
Начелник општине, у складу са овим Правилником, донијеће појединачна рјешења о плати за
сва именована лица и запослене у Административној служби општине Шамац, у року од седам дана
од дана ступања на снагу.
Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се на обрачун плате почев од
плате за мјесец мај 2011. године и биће објављен у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 01-022-122 /2011
Дана, 30.05.2011. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник

122
На основу члана 160. и 162. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 55/07
),члана 43.Закона о локалној самоуправи Републике Српске ( ''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04 ), члана 2. став 2. Посебног колективног уговора за запослене у области локалне
самоуправе Републике Српске ( ''Службени гласник Републике Српске'', број 114/07 ), Начелник
општине Шамац, с једне стране и синдикална организација „ Административне службе Општине
Шамац“, с друге стране, закључили су
ИЗМЈЕНА ПОЈЕДИНАЧНОГ
Колективни уговор за запослене у
административној служби Општине Шамац
Члан 1.
У Појединачном Колективном уговору за запослене у административној служби Општине
Шамац („Службени гласник Општине Шамац“,број 19/10) чл.3. мијења се и измјењен гласи :
Разврставање послова по сложености, врши се према сложености послова утврђених
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске
административне службе Шамац.
Висина коефицијента за обрачун плата запослених у Административној служби Општине
Шамац, утврђује се на слиједећи начин :
а) Прва платна група-послови на којима се не захтјева стручност (неквалификовани радници )коефицијент
3,70
б) Друга платна група-послови на којима се захтјева образовање (КВ радник-III степен )коефицијент
4,10
в) Трећа платна група-послови на којима се захтјева образовање у трајању од четири годинеIV степен –коефицијент
5,20
г) Четврта платна група- послови на којима се захтјева образовање ( ВКВ V степен )коефицијент
5,40
д) Пета платна група-послови на којима се захтјева више образовање ( VI-степен )коефицијент
6,30
ђ) Шеста платна група-послови на којима се захтјева високо образовање ( VII степен )коефицијент
8,00
Члан 2.
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У Појединачном колективном уговору чл.4. став 1. мијења се и измјењен гласи :
Основна плата за пуно радно вријеме, утврђује се тако што се цијена рада, као израз
вриједности за најједноставнији рад, помножи одговарајућим коефицијентом од 3,70 до 8,00.
Члан 3.
Овај Анекс Колективног уговора сматра се закљученим када га у истовјетном тексту потпишу
његови учесници и биће објављен у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
ЗА ПОСЛОДАВЦА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ШАМАЦ

ЗА СИНДИКАТ
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
ШАМАЦ

Саво Минић, дипл.правник

Јован Поповић, дипл.правник

Број:01-022-122 /11
Датум: 30.05.2011.год.

Број: 07/11

123
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 статутарну Одлуку о измјени Статута Јавне
установе Дјечије обданиште“Радост“ Шамац
I
Даје се сагласност на статутарну Одлуку о измјени Статута Јавне установе Дјечије обданиште
“Радост“ Шамац број 183/11, коју је на сједници одржаној дана 07.06.2011. 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: 01-023-3/11
Датум, 17.06.2011. године
Шамац

Начелник општине
Саво Минић, дипл. правник, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
112. ОДЛУКА о усвајању Споразума о чланству у Савезу општина и градова
Републике Српске
113. ОДЛУКА о додјели пословног простора на коришћење
114. ОДЛУКА о измјени Одлуке о организовању и усклађивању пословања Јавне
установе Народна библиотека „Шамац“ Шамац – пречишћен текст
115. ОДЛУКА о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји земљишта
непосредном погодбом
116. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о активностима Начелника Општине
између двије сједнице Скупштине Општине
117. ЗАКЉУЧАК о неприхватању Информације о утрошеним средствима од кредита
добијеног 2009. године емисијом обвезница
118. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације o дуговањиима и потраживањима
општине Шамац по кредитима, судским и другим одлукама
119. ЗАКЉУЧАК о прихватаљу Информације о демографском стању на подручју
општине Шамац са подацима о броју рођених, умрлих и вјенчаних у 2009. и 2010.
години.
120. ЗАКЉУЧАК о прихватаљу Информације о стању запошљавања на подручју
општине Шамац и незапосленим лицима на евиденцији за запошљавање

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
121.
ПРАВИЛНИК
О
ПЛАТАМА
И
НАКНАДАМА
ЗАПОСЛЕНИХ
У
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
122. ИЗМЈЕНА ПОЈЕДИНАЧНОГ Колективног уговора за запослене у
административној служби Општине Шамац
123. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на статутарну Одлуку о измјени Статута Јавне
установе Дјечије обданиште“Радост“ Шамац
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