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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
58
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) и мишљењу Министарства здравља и
социјалне заштите број 11/04-023-19/11 од 17.03.2011. године, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Статут Јавне здравствене установе
Дом здравља Шамац
I
Даје се сагласност на Статут Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац број 01-121/11 којег је
на сједници одржаној дана 25.02.2011.године донио Управни одбор ЈЗУ Дом здравља Шамац, а који је
овом органу достављен дана 31.03.2011, усаглашен са препорукама из акта Министарства здравља и
социјалне заштите чији су број и датум наведени у преамбули овог закључка.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у «Службеном гласнику општине
Шамац» .
Број: 01-023- 15/2010
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 31.03.2011.године
Саво Минић, дипл. правник,с.р.
Шамац
59 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», број: 4/05 и 9/07), доноси

ЗАКЉУЧАК
I – Закључак овог органа број 01-022-270/08 донесен дана 01.12.2008.године, а којим је
функционерима и службеницима Административне службе одобрена исплата накнаде за употребу
мобилних телефона у службене сврхе ставља се ван снаге.
II – Ступањем на снагу овог закључка функционерима и службеницима Административне службе
Општине именованим у ставу I закључка који се ставља ван снаге престаје исплата накнада за
употребу мобилних телефона.
III – Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 01. марта 2011. године.
IV - За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за финансије.
V - Овај закључак ће се објавити у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-88/11
Датум: 31.03.2011.год.
Шамац

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник,с.р.
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АКТИ ОРГАНА ЈАВНИХ УСТАНОВА
- УПРАВНИ ОДБОР ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ШАМАЦ -

На основу члана 17. тачка 1. и члана 24. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник
Републике Српске”, број 68/07), члана 74. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник
Републике Српске”, број 106/09), члана 18. Одлуке о усклађивању организације и пословања Јавне
здравствене установе Дом здравља Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 5/10Пречишћени текст) и члана 3. Одлуке о измјени Одлуке о усклађивању организације и пословања
Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број: 4/11),
Управни одбор Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац,на сједници одржаној дана
25.02.2011. године, донио је

СТАТУТ
ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА ШАМАЦ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом уређују се: назив, сједиште и пословање здравствене установе, одговорност у
правном промету, заступање и представљање, дјелатност, унутрашња организација, органи, радна и
стручна тијела и услови за именовање истих, планирање рада пословања и развоја, пословна и
професионална тајна, начин регулисања права и обавеза радника, информисање, услови за рад
синдикалних организација, средства и начин стицања средстава, права и обавезе оснивача,
финансирање, као и друга питања значајна за рад и пословање здравствене установе.
Члан 2.
Скупштина општине Шамац (у даљем тексту: Оснивач) Одлуком број 809/94 („Службени гласник
општине Шамац“,број 3/94.) и Одлуком о усклађивању организације и пословања Јавне здравствене
установе Дом здравља Шамац, бр. 07-013-1-9/10 („Службени гласник општине Шамац“, број 5/10)
основала је и ускладила организацију и пословање Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац,
ради обављања здравствене дјелатности која је од посебног друштвеног интереса на подручју
општине Шамац.
II НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ И ПОСЛОВАЊЕ
Члан 3.
Пуни назив здравствене установе је: Јавна здравствена устaнова Дом здравља Шамац.
Скраћени назив здравствене установе је: ЈЗУ Дом здравља Шамац. (у даљем тексту: ЈЗУ Дом
здравља).
Сједиште ЈЗУ Дом здравља је у Шамцу, улица Доситеја Обрадовића бб.
Члан 4.
ЈЗУ Дом здравља је правно лице са статусом здравствене установе.
ЈЗУ Дом здравља послује средствима у државној својини и према истим има права и дужности
одређена законом.
Члан 5.
ЈЗУ Дом здравља може промијенити назив и сједиште.
О промјенама назива и сједишта одлучује Оснивач.
Члан 6.
ЈЗУ Дом здравља има печат који се користи као печат правног субјекта
Поред печата из претходног става, постоје и печати које користе организационе јединице у саставу
ЈЗУ Дом здравља, а користе се за овјеру упутница, налаза, рецепата и слично.
Заједнички опис печâта је: округлог облика, има двије кружнице, пречник веће кружнице је 35
милиметара, пречник мање кружнице је 34 милиметра, са уписаним текстом великим штампаним
словима, у концентричним круговима, и то: у горњем дијелу круга, са унутрашње стране мање
кружнице, текст: ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА, величина слова 2 милиметра, распоређен у
дужини једне половине унутрашње кружнице, у слиједећем кругу испод претходног текста уписује се
текст: ДОМ ЗДРАВЉА, величина слова 2 милиметра, центрирано испод претходног текста, а у доњем
дијелу круга, уз кружницу, текст: ШАМАЦ, величина слова 3 милиметра. Сва слова распоређена са
унутрашње стране кружнице удаљена су од исте 1 милиметар.
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За овјеру аката Директора и Управног одбора ЈЗУ Дом здравља користи се описани печат из
претходног става, који у средини поља печата, водоравно, има исписан текст: УПРАВА, величина
слова 2 милиметра.
Печати организационих јединица имају у средини поља печата текстуално и/или бројчано ознаку
организационе јединице која користи печат,односно назив службе,одјељења, тима,или са
додијељеним бројем тиму.
Сви текстови на печатима исписују се са лијево на десно.
Члан 7.
ЈЗУ Дом здравља има штамбиљ/е правоугаоног облика 57х28 милиметара. Простор од 28
милиметара
висине подијељен је на редове од горње ивице до доле и то: 10 милиметара са текстовима један испод
другог, центрирано и то: ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА, испод текст: ДОМ ЗДРАВЉА, а у
слиједећем реду ријеч: ШАМАЦ, сва слова величине 2 милиметра. Други ред је величине (висине) 6
милиметара, са текстом на почетку реда: ПРИМЉЕНО:. Трећи ред је висине од 4 милиметра, четврти
висине 8 милиметара, а оба су подијељена на четири колоне. У трећем реду, у првој колони стоји
текст: Орг. јед., у другој: Број, у трећој: Прилог, у четвртој : Вриједност. Ширина колона је сразмјерна
дужини текста. Ријечи се исписују са почетним великим словом.
Члан 8.
Текст печата и штамбиља исписује се српским језиком, ћириличним писмом, уколико законом није
другачије одређено.
Директор ЈЗУ Дома здравља својом одлуком утврђује број печата и штамбиља, њихову употребу,
задужење и начин чувања и вођења евиденције о печатима.
За употребу печата и штамбиља одговорно је лице које директор овласти.
III - ПРАВНИ ПРОМЕТ, ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 9.
У правном промету са трећим лицима ЈЗУ Дом здравља иступа у своје име и за свој рачун, а за
своје обавезе одговара свим средствима којима располаже - потпуна одговорност.
Оснивач одговара за обавезе ЈЗУ Дома здравља до висине оснивачког улога.
ЈЗУ Дом здравља има жиро рачуна који се воде код овлашћених банака.
Члан 10.
Директор ЈЗУ Дома здравља заступа и представља ЈЗУ Дом здравља.
Директор, у име и за рачун ЈЗУ Дома здравља, закључује уговоре и врши друге правне радње у
унутрашњем и спољнотрговинском промету, без ограничења овлашћења, осим уговора и правних
радњи које се односе на набавку и отуђење основних средстава за које је потребна претходна
сагласност Управног одбора.
Члан 11.
Директор ЈЗУ Дома здравља може генералним или специјалним пуномоћјем пренијети одређена
овлашћења за заступање на лице запослено на неодређено вријеме у ЈЗУ Дом здравља или на друго
лице.
Пуномоћје се издаје у писменом облику.
Издато пуномоћје може се увијек опозвати.
Пуномоћник сноси пуну одговорност за извршавање или неизвршавање датих овлашћења, у
периоду трајања пуномоћја.
Члан 12.
У одсутности директора, ЈЗУ Дом здравља ће представљати лице које је именовао директор, или
задужио за само одређени посао у датом моменту.
IV - ДЈЕЛАТНОСТ
Члан 13.
У ЈЗУ Дом здравља се организују:
- здравствена заштита по моделу породичне медицине,
- обављање послова имунизације, хигијенско епидемиолошких послова, послова лабораторије
(биохемијска, хематолошка, и стоматолошка) и послова дијагностике,
- снадбијевање лијековима и медицинским средствима, или се обављање ових послова обезбјеђује
закључивањем уговора са апотекама,
- хитна медицинска помоћ и хитни санитетски превоз,
- превентивна, дјечија и општа стоматологија,
- центар за физикалну рехабилитацију у заједници и центар за заштиту менталног здравља,
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- амбуланте за специјалистичке консултације из педијатрије и гинекологије,
- посјете консултаната – специјалиста других грана медицине,
- обављање и других дјелатности у складу са законом.
Члан 14.
У складу са Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске(„Службени гласник
Републике Српске“ бр. 119/10), ЈЗУ Дом здравља ће обављати слиједеће дјелатности:
86.21 Дјелатности опште медицинске праксе,
86.22 Дјелатности специјалистичке медицинске праксе,
86.23 Дјелатности стоматолошке праксе,
32.50 Производња медицинских и стоматолошких инструмената и прибора:
 производња вјештачких зуба, мостова итд., израђених у зуботехничким лабораторијама,
86.90 Остале дјелатности здравствене заштите,
- изузев дјелатности банака крви, сперме, трансплатацијских органа итд.
ЈЗУ Дом здравља обавља спољнотрговинске послове увоза и извоза и превоза робе и средстава
неопходних за обављање дјелатности из области здравствене заштите.
V - УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА
Члан 15.
ЈЗУ Дом здравља је здравствена установа примарног нивоа здравствене заштите, која организује
примарну здравствену заштиту по систему породичне медицине, као и друге видове здравствене
заштите, као посебне сегменте примарног нивоа, у складу са законом и подзаконским прописима.
Члан 16.
ЈЗУ Дом здравља организује обављање дјелатности и исту врши
у оквиру основних
организационих јединица, и то:
1. Служба породичне медицине
2. Амбуланте за специјалистичке консултације из педијатрије и гинекологије
3. Служба стоматологије
4. Хигијенско-епидемиолошка служба
5. Служба хитне медицинске помоћи
6. Дијагностичка служба
7. Центар за физикалну рехабилитацију у заједници
8. Центар за заштиту менталног здравља
9. Служба заједничких послова
10. Биро директора
Члан 17.
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ближе се утврђују
послови служби и центара, као организационих јединица, унутрашња структура и број
подорганизационих јединица у организационим јединицама, послови радних мјеста, хијерархија
руковођења и одговорности, број и квалификациона структура извршилаца за обављање послова
појединих радних мјеста,као и друга питања од значаја за организацију рада и пословања ЈЗУ Дом
здравља.
Члан 18.
Распоред и број тимова породичне медицине, који обављају дјелатност породичне медицине у
оквиру Службе породичне медицине на подручју општине Шамац, утврђује Оснивач својом
одлуком, на приједлог Управног одбора ЈЗУ Дом здравља, у складу са стандардима здравствене
заштите, ако законом није другачије регулисано.
У циљу доступности консултативно специјалистичке здравствене заштите и из других грана
медицине, ЈЗУ Дом здравља може обезбједити посјете консултаната – специјалиста одређених грана
медицине по посебном поступку и условима за обезбјеђивање услуга изван примарног нивоа
здравствене заштите.
VI ОРГАНИ И РАДНА ТИЈЕЛА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА
Орган руковођења и орган управљања
Члан 19.
Органи ЈЗУ Дом здравља које, у складу са одредбама овог Статута и одредбама аката Оснивача,
именује Оснивач су: Директор, као орган руковођења и Управни одбор, као орган управљања.
У случају потребе, Оснивач може именовати вршиоце дужности чланова Управног одбора и
вршиоца дужности директора, на период од 60 дана, односно на период док траје поступак јавне
конкуренције за њихово коначно именовање, у складу са законом, актима Оснивача и овим Статутом.
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Директор
Члан 20
Директор руководи радом ЈЗУ Дом здравља, представља и заступа установу, одговара за
законитост рада и врши и друга права и дужности у складу са законом и овим Статутом.
Члан 21
За директора ЈЗУ Дом здравља може бити именовано лице које, поред законом прописаних
општих услова, испуњава и следеће посебне услове:
1. висока стручна спрема и звање доктор/ка медицине – специјалиста са лиценцом издатом од
стране надлежне коморе или другог надлежног органа у складу са законом, или дипломирани
економиста,
2. најмање пет година радног искуства у струци.
Члан 22.
Директора именује и разрјешава Оснивач, на основу јавног конкурса, у складу са законом, општим
актима Оснивача и овим Статутом, уз претходно прибављено мишљење министра Министарства
здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Директор ЈЗУ Дом здравља се именује на период од четири године, без ограничења броја мандата.
Члан 23.
По истеку или прекиду мандата директора, лице које је обављало ову функцију распоређује се на
послове које је претходно обављало у ЈЗУ Дом здравља, а уколико претходни послови не постоје или
престаје потреба обављања таквих послова, лице се распоређује на друге послове који одговарају
његовој стручној спреми и искуству.
Члан 24.
Оснивач разрешава директора и прије истека мандата у слиједећим случајевима:
- ако поднесе оставку,
- по основу губитка радне способности - са даном достављања ЈЗУ Дом здравља или Оснивачу
правоснажног рјешења о потпуном губитку радне способности за послове директора,
- ако буде осуђен на безусловну казну затвора или на мјеру безбедности, васпитну или заштитну
мјеру у трајању дуже од три мјесеца – са даном почетка извршења казне, односно мјере, ако због
извршења мјере директор мора одсуствовати с рада,
- на основу одлуке надлежног суда, која има за последицу престанак вршења послова директора –
са даном утврђеним судском одлуком,
- са даном престанка рада ЈЗУ Дом здравља, односно са даном почетка примјене привремене мјере
забране рада изречене од стране надлежног суда на период од три мјесеца
- ако у оквиру својих права, дужности и одговорности не обезбиједи обављање дјелатности Дома
здравља благовремено, квалитетно и по правилима струке, а постојали су сви потребни услови за
задовољење потреба, односно прописаног минимума здравствене заштите, првенствено примарног
нивоа ради ког је и основана ЈЗУ Дом здравља.
- ако на незаконит начин, или супротно закљученим уговорима и материјалним могућностима, без
сагласности Оснивача, предузме обављање других послова који не представљају предмет дјелатности
Дома здравља и тиме нанесе штету ЈЗУ Дом здравља,
- ако Оснивач на основу чињеница не прихвати извјештај о раду,
- ако не извршава на закону засноване одлуке и друга акта Управног одбора и Оснивача,
- ако Управни одбор, Оснивач или органи контроле утврде неправилности у раду директора које,
с обзиром на њихов значај и тежину насталих последица, оправдавају разрјешење директора,
- у другим случајевима, у складу са законом.
Члан 25.
Директор који у оквиру својих овлашћења намјерно или из крајње непажње причини материјалну
штету ЈЗУ Дом здравља или трећем лицу, дужан је да ту штету накнади.
Начин и поступак утврђивања штете из става 1. овог члана, као и друга питања у вези утврђивања и
накнаде штете причињене од стране директора, уређују се Правилником о раду, у складу са законом.
Члан 26.
Директор има права и дужности, а нарочито да:
- организује и руководи процесом рада у ЈЗУ Дом здравља,
- предлаже пословну политику ЈЗУ Дом здравља,
- организује унутрашњи стручни надзор и ствара услове за извршење спољњег надзора над радом
здравствених радника,
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- врши избор ревизора за ревизију финансијских извјештаја у складу са законом, обезбјеђује услове
за вршење ревизије и поступа по налазима и препорукама ревизора,
- припрема и предлаже извјештај о раду и пословању ЈЗУ Дом здравља,
- припрема и предлаже програм рада и пословања ЈЗУ Дом здравља,
- припрема и предлаже планове развоја у складу са стратегијама развоја здравства и другим
актима,
- утврђује оперативне програме рада за остваривање пословне политике, планова рада и планова
развоја,
- извршава одлуке Управног одбора, као и Оснивача у оквиру њихових надлежности,
- издаје наредбе и налоге за извршавање финансијског плана ЈЗУ Дом здравља, као дијела плана
рада и пословања за календарску годину,
- предлаже Управном одбору одлуку о коришћењу средстава у складу са законом и општим актима
Дома здравља и извршава одлуке Управног одбора о коришћењу средстава,
- одлучује о коришћењу средстава за уређење и адаптације, као и набавке основних средстава, ако
коришћење није условљено одлуком Управног одбора, сагласношћу Оснивача или сагласношћу
надлежног Министарства сходно прописима или посебним захтјевима,
- именује и разрјешава раднике са посебним овлашћењима и одговорностима, у складу са општим
актима ЈЗУ Дом здравља,
- усклађује планове рада и пословања са материјално -техничким могућностима и издаје налоге за
извршење задатака из текућих планова рада и пословања,
- у складу са овлашћењима одређује прерасподјелу радног времена, односно послове и лица на
која се прерасподјела односи,
- закључује уговоре о раду са радницима,
- предлаже планове школовања, дошколовавања и слично,
- одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима радника у складу са законом,
овим Статутом, колективним уговором и општим актима ЈЗУ Дом здравља,
- прегледа приједлоге распореда коришћења годишњих одмора и даје сагласност на распоред,
- одлучује о службеним путовањима, одласцима на семинаре, конгресе и слично,
- информише Управни одбор о проблематици функционисања и финансирања која произилази из
обавезне примјене аката Фонда здравственог осигурања и уговорних односа између Дома здравља и
Фонда, те у том смислу тражи додатне смјернице,
- закључује годишњи уговор са Фондом здравственог осигурања,
- покреће и спроводи дисциплинске поступке и/или омогућује остваривање истих у складу са
законом,
- предлаже чланове Дисциплинске комисије у складу са законом и колективним уговором,
- именује и организује рад Колегијума,
- именује Етички одбор, обезбјеђује услове за рад Етичког одбора и разматра приједлоге истог,
- обавља и друге послове из оквира своје надлежности.
Члан 27.
Директор за свој рад одговара Оснивачу.
Члан 28.
Ако Управни одбор, противно упозорењу директора, донесе одлуку супротну закону, актима
Оснивача или овом Статуту, или одлуку којом се, директно или индиректно, наноси штета
здравственој установи, директор је дужан такву одлуку обуставити од извршења, најдуже на период
од 60 дана и о томе одмах обавијестити Оснивача, ради доношења коначне одлуке.
Члан 29.
Директор ЈЗУ Дом здравља може именовати замјеника директора, или помоћника директора, из
реда запослених у Дому здравља.
Послови, права, обавезе услови и поступак именовања лица из претходног става регулише се
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у ЈЗУ Дома здравља.
Управни одбор
Члан 30.
Орган управљања у ЈЗУ Дом здравља је Управни одбор.
Чланови Управног одбора именују се након проведеног јавног конкурса, у складу са законом,
општима актима Оснивача и овим Статутом.
Јавни конкурс за именовање Управног одбора расписује Оснивач, најкасније два мјесеца прије
истека мандата досадашњем Управном одбору.
Управни одбор за свој рад одговара Оснивачу.
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Члан 31.
Управни одбор ЈЗУ Дом здравља има 3 (три) члана.
Запослени у ЈЗУ Дом здравља Шамац не могу бити чланови Управног одбора.
Чланови Управног одбора бирају предсједника и потпредсједника Управног одбора из реда чланова
одбора на конститутивној сједници, у складу са Пословником о раду Управног одбора.
Конститутивна сједница новоизабраног Управног одбора одржаће се најкасније у року од 30 дана
од дана избора од стране Оснивача.
Члан 32.
За чланове Управног одбора могу бити именована лица која, поред законом прописаних општих
услова, испуњавају и следеће посебне услове:
- висока стручна спрема медицинског, економског, правног или другог друштвеног смјера,
- познавање проблематике у здравству,
- познавање садржаја и начина рада Управног одбора.
Члан 33.
Мандат Управног одбора траје четири године и почиње да тече од дана одржавања конститутивне
сједнице.
Мандат члана Управног одбора траје четири године, односно до истека мандата Управног одбора, а
након истека мандата могу бити поново бирани на ту функцију,по поступку утврђеним овим
Статутом.
Члан 34.
Управни одбор:
- утврђује укупну пословну политику ЈЗУ Дом здравља,
- одлучује о појединим макро аспектима пословне политике, а првенствено о обављању основне
дјелатности, финансијског стања и потреба за обављање дјелатности, основе кадровске политике и
политике развоја здравствене дјелатности установе организационог облика дома здравља,
- доноси Статут ЈЗУ Дом здравља, уз сагласност Оснивача и мишљење Министарства здравља и
социјалне заштите,
- доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста, уз сагласност Оснивача,
- доноси друга општа акта у оквиру своје надлежности, у складу са законом и овим Статутом,
- усваја извјештај о раду и пословању ЈЗУ Дом здравља у одређеној пословној години, који се упућује
Оснивачу на коначно разматрање и усвајање,
- доноси план рада и пословања ЈЗУ Дом здравља за одређену пословну годину, који се упућује
Оснивачу на коначно разматрање и усвајање,
- доноси одлуку о узимању кредита за текуће пословање, улагања и слично,
- одлучује о коришћењу средстава ЈЗУ Дома здравља у складу са важећим прописима и интересима
ЈЗУ Дом здравља,
- доноси план набавке медицинске и друге опреме, одлучује о изградњи и адаптацији објеката и
другим инвестицијама, ако је вриједност већа од 1/5 мјесечне транше уговорене са надлежним
Фондом здравственог осигурања по важећем уговору, или се за исто актима условљава добијање
сагласности Оснивача или наредбама-налозима условљава сагласност надлежног Министарства,
- одлучује о продаји и отпису основних средстава,
- доноси план специјализација и других видова стручног усавршавања здравствених радника и
здравствених сарадника, на приједлог директора,
- доноси пословник о свом раду,
- одлучује о отпису ненаплативих и застарјелих потраживања,
- именује Дисциплинску комисију,
- именује и друга тијела, као и сталне и повремене комисије у складу са одредбама Статута, других
општих аката и одредби закона.
- разматра извјештаје о извршеном надзору над стручним радом и законитошћу рада у Дому здравља,
- одлучује у другом степену по приговорима на првостепене одлуке директора,
- врши и друге послове у оквиру своје надлежности, а у складу са законом, подзаконским прописима,
оснивачким актом, овим Статутом и општим актима ЈЗУ Дома здравља.
Члан 35.
За рад и одлучивање Управног одбора потребно је присуство надполовичне већине чланова
Управног одбора.
Члан 36
Одлуке и акти се доносе већином гласова укупног броја чланова Управног одбора.
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Уколико је за поједине одлуке и акте Управног одбора потребна сагласност Оснивача, исти се
достављају Оснивачу ради добијања сагласности.
Члан 37.
Предсједник Управног одбора сазива сједнице Управног одбора према потреби.
Предсједник Управног одбора је дужан да сазове сједницу на приједлог директора, надполовичне
већине чланова Управног одбора, Оснивача и на приједлог надлежних Републичких органа.
Члан 38.
Члан Управног одбора може бити разријешен од стране Оснивача и прије истека мандата, у
следећим случајевима:
- ако поднесе оставку, односно захтјев за разрјешење, у току мандата Управног одбора,
- ако је истекао мандат Управном одбору, као органу,
- због неспојивости вршења функције члана са другим функцијама на које је изабран,односно које
обавља,
- због неизвршавања и/или пропуштања вршења дужности и послова члана Управног одбора,
прописаних законом и овим Статутом,
- због губитка пословне способности, утврђено актом надлежног органа,
- одсуства које ће по личном захтјеву или законским околностима трајати дуже од три мјесеца,
- из других разлога, у складу са законом.
Оснивач ће, на истој сједници на којој је разријешен члан Управног одбора, именовати вршиоца
дужности члана Управног одбора, у складу са одредбом члана 19, став 2 овог Статута.
VII РАДНА ТИЈЕЛА У ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА
Дисциплинска комисија
Члан 39.
У ЈЗУ Дом здравља се именује Дисциплинска комисија, као првостепени орган за утврђивање
дисциплинске одговорности и изрицање дисциплинских мјера.
Члан 40
Дисциплинску комисију именује Управни одбор, на приједлог директора и већинског
репрезентативног синдиката.
Дисциплинска комисија се именује на период од 4 (четири) године.
Надлежности, права и обавезе, састав и број чланова и замјеника чланова Дисциплинске комисије,
учешће Синдикалне организације у избору и именовању и друга питања од значаја за рад
Дисциплинске комисије регулишу се Правилником о раду радника, у складу са одредбама Закона о
раду и одредбама колективног уговора који се односи за запослене у здравству и социјалној заштити.
VIII СТРУЧНА ТИЈЕЛА У ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА
Колегијум
Члан 41.
У ЈЗУ Дом здравља образује се Колегијум, као стално тијело, на основу одлуке директора.
Колегијум је стручно тијело које разматра суштинска питања у вези са примјеном доктринарних
ставова из дјелатности ЈЗУ Дом здравља.
Колегијум може, на приједлог или захтјев директора, да разматра и друга питања која су од
интереса за рад ЈЗУ Дом здравља, као што су услови за обављање здравствене дјелатности, квалитет
рада и праћење квалитета рада, услови рада, материјални статус запослених, статус и положај ЈЗУ
Дом здравља на Републичком и локалном нивоу, примјена кодекса понашања, кадровска, развојна и
сва друга питања значајна за дјелатност и пословање ЈЗУ Дом здравља.
Члан 42.
Директор именује и разрешава чланове Колегијума.
Колегијум обавезно чине запослени доктори медицине и доктори стоматологије и друга лица која
директор именује у састав Колегијума.
Директор сазива, утврђује дневни ред и руководи радом Колегијума.
На позив директора сједници присуствују и лица која нису чланови Колегијума, по одређеним
тачкама дневног реда.
Чланови Колегијума износе своја мишљења и дају приједлоге ради рјешавања одређених питања
која се разматрају на сједници Колегијума.
Закључци, мишљења и ставови Колегијума немају правно обавезујући карактер за директора.
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Члан 43.
Директор може образовати и друга тијела ради разматрања одређених питања од значаја за рад и
пословање ЈЗУ Дом здравља.
Етички одбор
Члан 44.
У ЈЗУ Дом здравља се образује Етички одбор, као стручно тијело које прати пружање и провођење
здравствене заштите, а нарочито да:
- прати и анализира примјену начела професионалне етике и деонтологије у обављању здравствене
дјелатности,
- прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената,
- прати и анализира примјену начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лијечењу,
рехабилитацији и примјени здравствених технологија.
- разматра и друга етичка питања у обављању дјелатности.
Члан 45.
Етички одбор броји седам чланова од којих су три из реда запослених доктора медицине, доктора
стоматологије и медицинских техничара у ЈЗУ Дом здравља, један из реда запослених у Пословници
Фонда здравственог осигурања и три из реда осталих грађана општине Шамац, водећи рачуна о
могућој заступљености различитих занимања,односно струка и заступљености оба пола у укупном
саставу.
Члан 46.
Чланове Етичког одбора именује и разрешава директор,на основу приједлога и мишљења
Колегијума.
Етички одбор се именује на период од 4 (четири) године.
Етички одбор доноси Пословник о раду Етичког одбора.
Члан 47.
Директор ће разријешити члана Етичког одбора у случајевима:
- ако оцијени да члан не врши своју функцију у складу са обавезама,
- истеком мандата Етичког одбора,
- због оставке члана и
- у другим случајевима регулисаним законом.
IX - ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА И ПОСЛОВАЊЕ ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА
Члан 48.
План рада и пословања ЈЗУ Дом здравља и Извјештај о раду и пословању, за одређену календарску
годину, доноси Управни одбор на приједлог директора и исти се достављају Оснивачу на разматрање
и усвајање.
Управни одбор, по сопственој иницијативи или на основу законских обавеза или на захтјев
Оснивача доноси и друге програме, планове и извјештајно-аналитичка документа који се могу
односити на период од једне или више година и представљају суштину задатака и активности,
односно остварења утврђене пословне политике за дати период.
Директор извјештава Оснивача, на његов захтјев или по сопственој иницијативи, о плановима,
програмима и другим планским и извјештајним документима ЈЗУ Дом здравља.
Члан 49.
У ЈЗУ Дом здравља се воде пословне књиге у складу са законом, подзаконским прописима и
рачуноводственим стандардима.
Резултати пословања исказују се кроз годишњи финансијски обрачун.
Члан 50.
ЈЗУ Дом здравља је дужна да води и медицинску документацију, као и прописане евиденције и
доставља индивидуалне, збирне и периодичне извјештаје надлежним органима и установама, у складу
са важећим законским прописима и другим актима.
X ПОСЛОВНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЈНА
Члан 51.
Одређени акти и подаци могу се прогласити пословном тајном или професионалном тајном и могу
се саопштавати трећим лицима само на начин прописан законом и овим Статутом.
Општим актима ЈЗУ Дом здравља, а у складу са важећим прописима о заштити тајних података,
заштити личних података и о слободи приступа информацијама о здравственој заштити, уређују се
питања од значаја за заштиту тајних података, заштиту личних података, заштиту права пацијената на
повјерљивост личних информација и заштиту своје приватности.
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Члан 52.
Пословну тајну чине исправе и подаци које посебним актом утврди Управни одбор, на приједлог
директора, а може се односити на:
- план физичког или техничког обезбјеђења ЈЗУ Дом здравља у одређеним условима,
- подаци који се односе на процјену имовине,
- подаци који се односе на садржај понуде на конкурс или јавно надметање до времена
објављивања резултата,
- подаци које органи ЈЗУ Дом здравља прогласе пословном тајном чије би објављивање угрозило
или би могло угрозити пословне интересе ЈЗУ Дом здравља,а не представљају резултат незаконитости
у раду и пословању, нити тајност омогућава скривање незаконитости,
- други подаци који се по закону сматрају пословном тајном.
Повредом пословне тајне не сматра се изношење података на сједницама Управног одбора, као и
саопштење података који се на основу службеног захтјева достављају надлежним органима и
институцијама Оснивача и Републике.
Члан 53.
Подаци о болести и начину лијечења обољелог лица, као и други подаци о здравственом стању
грађана представљају професионалну тајну.
Здравствени радници могу бити ослобођени чувања професионалне тајне само у случајевима
предвиђеним законом.
Не сматра се одавањем професионалне тајне давање података о здравственом стању обољелог,
уколико је учињено у циљу ефикаснијег лијечења, збрињавања, спречавања ширења одређених
болести, или ширег професионалног дјеловања на заштити здравља, наставку лијечења, као и давање
података на службени захтјев надлежних органа и институција.
Податке који представљају професионалну тајну у смислу става 1.овог члана, саопштава надлежни
љекар.
Уколико се подаци о здравственом стању грађана достављају на службени захтјев, о достављању
података претходно се упознаје директор ЈЗУ Дом здравља.
XI РАДНО ВРИЈЕМЕ
Члан 54.
ЈЗУ Дом здравља је дужна организовати и обезбиједити пружање здравствене заштите у току 24
часа кроз редовно радно вријеме, односно рад у смјенама, прерасподјелу радног времена, дежурство,
приправност и на други начин, у складу са законом, подзаконским актима, Статутом и општим
актима ЈЗУ Дом здравља.
Члан 55.
Организацију рада и распоред радног времена ЈЗУ Дом здравља, у смислу одредбе претходног
члана, утврђује директор посебним актом у складу са својим обавезама и овлашћењима.
XII – РАД СИНДИКАТА И ИНФОРМИСАЊЕ
Члан 56.
ЈЗУ Дом здравља омогућује слободан и несметан рад синдикалне организације на заштити права и
интереса радника, у складу са Уставом, законом и колективним уговором.
Уколико је основано више синдикалних организација, обавезно се утврђује репрезентативност у
складу са законом.
У ЈЗУ Дом здравља је забрањено политичко организовање и дјеловање странака и појединаца,
посебно у смислу вршења политичког утицаја на запослене и на кориснике услуга – пацијенте.
Члан 57.
Радници запослени у ЈЗУ Дом здравља имају право на штрајк, у складу са законом.
За вријеме штрајка радника здравствена установа, односно запослени су дужни обезбиједити
минимум здравствене заштите у складу са законом и одлуком Оснивача.
Члан 58.
Директор је дужан обезбиједити редовно, истинито, потпуно и садржајно информисање радника о
пословању, материјално-финансијском стању и другим питањима од значаја за остваривање права и
обавеза радника, интереса ЈЗУ Дом здравља и стварања услова за остваривање дјелатности.
Основни начини информисања се остварују:
- објављивањем аката, обавјештења и других докумената на огласну таблу ЈЗУ Дом здравља,
- писаним извјештајима за организационе јединице или све запослене,
- усменим саопштењима на сједницама органа ЈЗУ Дом здравља или на састанцима синдикалне
организације, односно на тематским састанцима са запосленим у организационим јединицама,
- другим видовима у границама материјално-техничких могућности.
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XIII - СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 59.
Средства за почетак рада ЈЗУ Дом здравља чине основна и обртна средства бивше ЈЗУ Дом
здравља: РО медицински центар Брчко-ООУР Дом здравља Босански Шамац затечена на дан
31.12.1993. године у износу од 13.332.153.067 динара као и средства стечена из других извора у
складу са законом, а чија вриједност се води у пословним књигама.
Основни капитал ЈЗУ Дом здравља по књиговодственом стању на дан 31.12.2008.године износи:
1.349.234,00 КМ, утврђено Одлуком о усклађивању организације и пословања Јавне здравствене
установе Дом здравља Шамац.
Члан 60.
Средства за пословање ЈЗУ Дом здравља обезбјеђује из:
- Фонда здравственог осигурања,
- Буџета Оснивача (за вакцинацију, за превентивну здравствену заштиту, за утврђивање и праћење
здравствених и еколошких ризика, за пружене услуге хитне помоћи, за које се није могла извршити
редовна наплата, као и за збрињавање обољелих од болести овисности, те за инвестиционо одржавање
и набавку сталних средстава у складу са обавезама Оснивача, опредјељењима у смислу развоја
здравствене заштите, обезбјеђења услова за функционисање здравствене заштите становништва и
финансијским могућностима,
- од корисника здравствене заштите,
- других извора, у складу са Законом.
У остваривању права рада средствима у државној својини ЈЗУ Дом здравља, у погледу коришћења,
управљања и располагања овим средствима, има обавезе и одговорности утврђене законом.
Надзор над коришћењем, управљањем и располагањем средствима врше законом утврђени органи.
Члан 61.
ЈЗУ Дом здравља стиче средства за рад извршавањем програма здравствене заштите, према
врстама, обиму и квалитету здравствених услуга које се вреднују цијенама појединачних услуга,
програма у цјелини или по становнику, односно броју регистрованих породица - грађана, а до износа
укупно расположивих средстава.
ЈЗУ Дом здравља може средства, или дио средстава са којим располаже, продати, замијенити, дати
на коришћење другим правним и физичким лицима, или на други начин располагати у складу са
Законом и овим Статутом.
XIV – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАДА РАДНИКА
Члан 62.
Права и обавезе радника на раду и по основу рада као што су: закључивање уговора о раду, радно
вријеме, одмори и одсуства, заштита и здрављa на раду, заштита права радника, плате и накнаде,
одговорност на раду, престанак радног односа и друга права и обавезе радника, регулишу се општим и
појединачним актима у складу са законом, колективним уговорима и овим Статутом.
XV – ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЧОВЈЕКОВЕ СРЕДИНЕ
Члан 63.
ЈЗУ Дом здравља прати и редовно разматра стање и проблеме на заштити и унапређењу човјекове
средине и општих здравствених услова живота и рада грађана.
Полазећи од природе дјелатности ЈЗУ Дом здравља, Управни одбор, на приједлог директора, према
потреби доноси одговарајуће одлуке и мјере ради заштите и унапређења човјекове средине.
XVI УНУТРАШЊИ НАДЗОР
Члан 64.
ЈЗУ Дом здравља обавезно спроводи унутрашњи надзор, у складу са законом.
Члан 65.
За организовање унутрашњег надзора у ЈЗУ Дом здравља одговоран је директор.
Члан 66.
Посебан облик унутрашњег надзора из члана 64. овог Статута остварује се путем јединице за
континуирано унапређење квалитета и сигурности здравствених услуга у ЈЗУ Дом здравља,
регулисано у складу са овим Статутом и општим актима.
Члан 67.
Унутрашњи надзор, увођење, праћење и побољшање квалитета и сигурности здравствених услуга у
ЈЗУ Дом здравља спроводи се у складу са законом, другим одговарајућим прописима и одредбама
Правилника о унутрашњем надзору.
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XVII МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА
Члан 68.
Оснивач, у складу са Законом и својим актима:
- обезбјеђује средства и прописане услове за рад ЈЗУ Дом здравља у складу са законом,
- врши благовремено именовање и разрјешење Управног одбора и директора,
- даје сагласност на годишњи план рада и пословања,
- разматра и усваја годишњи извјештај о раду и пословању,
- даје сагласност на Статут и
- даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.
Члан 69.
ЈЗУ Дом здравља је обавезан:
- да послове из своје дјелатности обавља благовремено, квалитетно и по правилима струке, на
начин који ће задовољити потребе и интересе грађана из области здравствене заштите, на подручју за
који је основан, у границама расположивих кадровских и финансијских могућности, при чему је
обавезан примјењивати законске прописе и закључене уговоре и споразуме у вези са пружањем
здравствене заштите.
- да предузимање обављања послова, који не представљају предмет дјелатности утврђених
Одлуком, врши само уз сагласност Оснивача,
- да сачува несмањену вриједност преузете имовине и да том имовином, као и новостеченом
имовином, поступа са пажњом доброг привредника и у границама моћи доброг привредника.
- да благовремено подноси Оснивачу извјештај, програм, план и годишњи обрачун и друга
документа у складу са одредбама овог Статута,
- да на захтјев Оснивача подноси и друге извјештаје, информације и слично.
XVIII – СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 70.
Статут ЈЗУ Дом здравља је основни општи акт и сви остали општи акти морају бити усклађени са
овим Статутом.
Члан 71.
Остали општи акти ЈЗУ Дом здравља су:
- Правилник о раду радника,
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста,
- Правилник о заштити од пожара,
- Правилник о заштити на раду,
- други општи акти којима се на општи начин уређују одређена питања и за чије доношење се
утврди надлежност Управног одбора.
Члан 72.
Појединачни колективни уговор се утврђује и закључује са репрезентативним синдикатом ЈЗУ
Дом здравља, по посебној процедури, у складу са Законом о раду, Општем и Посебном колективном
уговору и исти је обавезујући за све запослене без обзира да ли су чланови синдикалне организације
основане у ЈЗУ Дом здравља.
Члан 73.
Статут и остали општи акти ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
ЈЗУ Дом здравља.
Статут и други општи акти за које, у складу са законом, актима Оснивача и овим Статутом, постоји
обавеза прибављања сагласности Оснивача или другог органа, објављују се на огласној табли по
добијању тражене сагласности и ступају на снагу осмог дана по објави.
У „Службеном гласнику општине Шамац“ обавезно се објављују:
- Статут ЈЗУ Дом здравља и његове измјене,
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈЗУ Дом здравља и
његове измјене,
- друга општа акта за које то одреди орган који доноси општи акт.
За доставу аката за објављивање у складу са ставом 3. овог члана одговоран је Директор или лице
које Директор овласти.
XIX – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 74.
За сва питања која нису регулисана или су недовољно регулисана одредбама овог Статута,
примјењиваће се важећи законски прописи.
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Члан 75.
ЈЗУ Дом здравља ће ускладити остале опште акте са овим Статутом.
До доношења и усклађивања осталих општих аката са овим Статутом, примјењиваће се важећа
општа акта ЈЗУ Дом здравља, уколико нису у супротности са законским прописима и одредбама овог
Статута.
Члан 76.
У случају доношења нових или измјене важећих закона и других прописа који се односе на статус,
организацију, рад и пословање Дома здравља, примјењиваће се ти закони, односно други прописи
директно, до усклађивања одредби овог Статута.
Члан 77.
Тумачење одредби Статута даје Управни одбор.
Члан 78.
Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут ЈЗУ Дом здравља Шамац број 490/07 од
07.11.2007. године.
Члан 79.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли ЈЗУ Дом здравља, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број:01 – 121/11
Шамац, 25.02.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Милка Филиповић, управни правник,с.р.

61 АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
На основу члана 4.Одлуке о измјени Одлуке о усклађивању организације и пословања Јавне
здравствене установе Дом здравља Шамац("Службени гласник општине Шамац“, бр. 4/11), а у складу
са чланом 52.став 3.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",
бр.10/09,9/10 и 20/10),Комисија за прописе Скупштине општине Шамац на Четрнаестој сједници
одржаној 25. фебруара 2011.године,утврдила је Нови Пречишћени текст Одлуке о усклађивању
организације и пословања Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац("Службени гласник
општине Шамац“, бр. 7/09, 8/09-исправка,14/09, 2/010,3/010-исправка и 4/11) у којем је означен дан
ступања на снагу наведене Одлуке.
Нови Пречишћени текст Одлуке примјењује се од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Шамац“.
Број: 07-022-60/11
25.2. 2011.године
Шамац

Предсједник Комисије
Ђуро Ивановић, с.р.

ОДЛУКА
о усклађивању организације и пословања Јавне здравствене установе
Дом здравља Шамац
- Нови Пречишћени текст Члан 1.
Овом Одлуком врши се усклађивање организације и пословања Јавне здравствене установе Дом
здравља Шамац са Законом о систему јавних служби и Законом о здравственој заштити(«Службени
гласник Републике Српске», бр. 106/09).
Јавна здравствена установа Дом здравља Шамац основан је Одлуком о оснивању Дома здравља
Шамац коју је донијела Скупштина општине Шамац дана 11.марта 1994.године под бројем 809/94.
I – НАЗИВ ОСНИВАЧА
Члан 2.
Општина Шамац(у даљем тексту:Оснивач)организује и усклађује пословање Јавне здравствене
установе Дом здравља Шамац,која обавља дјелатност на територији општине Шамац.
II – НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ УСТАНОВЕ
Члан 3.
Назив установе из члана 2. ове Одлуке је: Јавна здравствена установа Дом здравља Шамац.
Скраћени назив установе је: ЈЗУ Дом здравља Шамац.
Сједиште ЈЗУ Дом здравља Шамац је у Шамцу, улица Доситеја Обрадовића бб.
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Члан 4.
ЈЗУ Дом здравља Шамац је установа од посебног друштвеног интереса.
Члан 5.
ЈЗУ Дом здравља Шамац има својство правног лица, које стиче уписом у судски регистар.
Члан 6.
У правном промету са трећим лицима,ЈЗУ Дом здравља Шамац иступа у своје име и за свој рачун,
самостално и без ограничења.
За обавезе створене у правном промету са трећим лицима,ЈЗУ Дом здравља Шамац одговара својом
цјелокупном имовином.
За обавезе ЈЗУ Дом здравља Шамац у правном промету,Оснивач одговара до висине оснивачког улога.
III–ДЈЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА
Члан 7.
ЈЗУ Дом здравља Шамац (у даљем тексту: Дом здравља) је јавна здравствена установа основана за
подручје општине Шамац.
У Дому здравља се организује:
- здравствена заштита по моделу породичне медицине,
- обављање послова имунизације,хигијенско-епидемиолошких послова, послова лабораторије
(биохемијска, хематолошка и стоматолошка)и послова дијагностике
- снабдијевање лијековима и медицинским средствима или се обезбјеђује обављање тих послова
закључивањем уговора са апотеком,
- хитна медицинска помоћ и хитни санитетски превоз,
- превентивна, дјечија и општа стоматологија,
- центар за физикалну рехабилитацију у заједници и центар за заштиту менталног здравља,
- амбуланте за специјалистичке консултације из педијатрије и гинекологије,
- посјете консултаната – специјалиста,
- друге дјелатности у складу са законом.
ЈЗУ Дом здравља Шамац обавља следеће дјелатности,у складу са Законом о класификацији
дјелатности и Регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској(«Службени
гласник Републике Српске»,бр.74/10)и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске»,бр.119/10),и то:
32.50 Производња медицинских и стоматолошких инструмената и прибора
 производња вјештачких зуба, мостова итд., израђених у зуботехничким лабораторијама
86.21 Дјелатности опште медицинске праксе
86.22 Дјелатности специјалистичке медицинске праксе
86.23 Дјелатности стоматолошке праксе,
86.90 Остале дјелатности здравствене заштите.
ЈЗУ Дом здравља Шамац обавља и спољнотрговинске послове увоза и извоза и превоза робе и
средстава неопходних за обављање дјелатности из области здравствене заштите.
IV–СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА УСТАНОВЕ И НАЧИН ОБЕЗБЈЕЂЕЊА
СРЕДСТАВА
Члан 8.
Средства за почетак рада Дома здравља чине основна и обртна средства бившег Дома здравља: РО
Медицински центар Брчко-ООУР Дом здравља Босански Шамац затечена на дан 31.12.1993.године у
износу од 13.332.153.067 динара као и средства стечена из других извора у складу са законом,а чија се
вриједност води у пословним књигама.
Основни капитал Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац по књиговодственом стању на дан
31.12.2008.године износи: 1.349.234,00 КМ.
Средства из ст.1.и 2.овог члана су у државној својини.
Члан 9.
Средства за пословање ЈЗУ Дом здравља Шамац обезбјеђују се из:
- Фонда здравственог осигурања Републике Српске,
- Буџета Оснивача(за вакцинације,за превентивну заштиту здравља,за трошкове мртвозорства,за
утврђивање и праћење здравствених и еколошких ризика,за пружене услуге хитне медицинске помоћи
за које се није могла извршити редовна наплата,као и за збрињавање обољелих од болести
овисности,те дио трошкова за инвестиционо одржавање и набавку сталних средстава у складу са
финансијским могућностима),
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- од корисника здравствене заштите, и
- других извора,у складу са законом.
V – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 10.
У циљу обављања дјелатности због које је ЈЗУ Дом здравља Шамац основан,Оснивач,у складу са
Законом:
- обезбјеђује средства и прописане услове за рад,
- врши благовремено именовање и разрјешење органа управљања и руковођења,
- даје сагласност на годишњи програм рада и финансијски план,
- разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун,
- даје сагласност на Статут ињегове измјене, и
- даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.
VI – МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ШАМАЦ И ОСНИВАЧА
Члан 11.
ЈЗУ Дом здравља Шамац се обавезује да ће послове из своје дјелатности обављати благовремено,
квалитетно и по правилима струке,на начин који ће задовољити потребе и интересе грађана из
области здравствене заштите и подручја за који је основан,на законит начин и у складу са закљученим
уговорима и споразумима,те да неће,без сагласности Оснивача, предузети обављање других послова
који не представљају предмет дјелатности утврђених овом Одлуком.
ЈЗУ Дом здравља Шамац преузео је имовину и све раднике бившег ООУР Дом здравља Босански
Шамац и обезбиједио им остваривање права у складу са законом и колективним уговором. ЈЗУ Дом
здравља Шамац се обавезује да ће очувати несмањену вриједност преузете имовине и да ће том
имовином,као и новостеченом имовином, поступати са пажњом доброг привредника.
ЈЗУ Дом здравља Шамац ће подносити Оснивачу извјештај из члана 10.ове Одлуке најмање једанпут
годишње,а на захтјев Оснивача и чешће.
Оснивач према ЈЗУ Дом здравља Шамац има обавезе,које су садржане у члановима 9.и 10.ове
Одлуке,као и у другим законским и подзаконским актима.
VII – ОРГАНИ ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ШАМАЦ
Члан 12.
Органи ЈЗУ Дом здравља Шамац су Управни одбор и Директор.
Члан 13.
Чланове Управног одбора именује и разрјешава Оснивач, на период од четири године,по претходно
проведеном поступку јавне конкуренције.
Чланови Управног одбора поред општих услова утврђених законом морајy испуњавати следеће
посебне услове:
- високу стручну спрему одређеног занимања,односно смјера како је то прописано општим актом
ЈЗУ Дом здравља Шамац
- најмање једну годину радног искуства,и
- познавање дјелатности ЈЗУ Дом здравља Шамац и дјелокруга рада и одговорности Управног
одбора.
Вршиоце дужности чланова Управног одбора именује Скупштина општине Шамац на период од 60
дана,односно за период док траје поступак јавне конкуренције за њихово именовање,у складу са
законом.
Члан 14.
Управни одбор ЈЗУ Дом здравља Шамац има три (3) члана.Запослени у ЈЗУ Дом здравља Шамац не
могу бити чланови Управног одбора.
Члан 15.
Директор руководи,заступа и представља ЈЗУ Дом здравља Шамац и одговоран је за законитост
његовог рада,без ограничења.
Директора именује и разрјешава Оснивач,на период од четири године,уз претходно спроведен
поступак јавне конкуренције,уз мишљење министра надлежног за здравство
За директора ЈЗУ Дом здравља Шамац може бити именовано лице које испуњава следеће посебне
услове:
1. висока стручна спрема и звање доктор/ка медицине-специјалиста са лиценцом издатом од
стране надлежне коморе или другог надлежног органа у складу са законом, или дипломирани
економиста, и
2.најмање пет године радног искуства у струци.
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Вршиоца дужности директора именује Скупштина општине Шамац на период од 60 дана,односно за
период трајања поступка за именовање директора.
Члан 16.
Стручна тијела ЈЗУ Дом здравља Шамац су:
1. колегијум и
2. етички одбор.
Колегијум и етички одбор се организују,односно именују у складу са законом и статутом ЈЗУ Дом
здравља Шамац.
Члан 17.
Надлежност,избор,именовање и разрјешење органа и друга питања од значаја за рад и пословање
ЈЗУ Дом здравља Шамац,ближе ће се регулисати Статутом ЈЗУ Дом здравља Шамац.
VIII – РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА
Члан 18.
ЈЗУ Дом здравља Шамац ће ускладити своју организацију, рад и опште акте најкасније до 28.
фебруара 2011. године.
Сагласност на Статут ЈЗУ Дом здравља Шамац даје начелник општине Шамац,уз претходно
прибављено мишљење министарства надлежног за здравство.
IX–ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Даном ступања на снагу ове Одлуке,престаје мандат члановима Управног и Надзорног одбора и
директора ЈЗУ Дом здравља Шамац изабраним у складу са досадашњим оснивачким актом.
Поступак именовања Управног одбора,Надзорног одбора и директора ЈЗУ Дом здравља Шамац,
покренуће се,најкасније,у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке,у складу са Статутом
ЈЗУ Дом здравља Шамац и Законом.
До именовања Управног одбора,Надзорног одбора и директора ЈЗУ Дом здравља Шамац, послове из
њихове надлежности обављаће Управни одбор,Надзорни одбор и директор у досадашњем мандату.
Члан 20.
До доношења Статута и других општих аката, примјењиваће се важећа општа акта ЈЗУ Дом здравља
Шамац,уколико нису у супротности са Законом,овом Одлуком и другим прописима.
Члан 21.
Ова Одлука ступила је на снагу 5.августа 2009.године,а измјене и допуне Одлуке ступиле су на
снагу 12. новембра 2009.године,11.фебруара 2010.године и 10.фебруара 2011. године.
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АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ

На основу члана 46. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник о п ш т и н е Ш а м а ц “, бр. 4/05 и
9/07), а у вези са чланом 9. Одлуке о образовању Стручне службе општине Шамац(„Службени гласник
општине Шамац“, бр. 3/09) и члана 5.Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у
Стручној служби Скупштине општине Шамац(“Службени гласник општине Шамац”, бр.1/10),
Секретар Скупштине општине Шамац, доноси

ПЛАН
ОБУК И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ШАМАЦ ЗА 2011.ГОДИНУ
I – УВОД
Овим Правилником утврђују се облици,начини,вријеме и оквирне теме обуке и стручног усавршавања
запослених у Стручној служби Скупштине општине Шамац(у даљем тексту: Служба) за 2011. годину.
Стручним усавршавањем се сматра организовано и стално стицање и усавршавање стручних знања запослених.
Сврха обуке и стручног усавршавања запослених у Служби је да у току рада обезбиједи континуирано обнављање,
употпуњавање и проширивање стручних знања запослених и развијање њихових стручних способности ради
квалитетнијег и ефикаснијег извршавања повјерених послова и задатака.
II-ОБЛИЦИ,НАЧИН,ВРИЈЕМЕ И ОКВИРНЕ ТЕМЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Облици и начини стручног усавршавања запослених утврђују се зависно од врсте и садржаја стечених знања
у оквиру степена школске спреме предвиђене Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у
Стручној служби Скупштине општине Шамац.

Страна 17-Четвртак,31.март 2011.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 7
Облици стручног усавршавања у Служби:
1. индивидуално праћење и проучавање прописа,стручних публикација и других материјала из дјелогруга рада и
надлежности јединице локалне самоуправе и државних органа,као и примјена нових метода и савременихсредстава рада,
2. курсеви и обуке
3. семинари и стручна савјетовања
4. стручни састанци и консултације,тематске расправе о појединим стручним питањима и
5. други облици стручног усавршавања запослених у складу са потребама Службе.
У 2011.години планирају се следећи облици стручног усавршавања запослених у Служби:
1. СЕМИНАРИ, СИМПОЗИЈУМИ, КУРСЕВИ, ОКРУГЛИ СТОЛОВИ, РАДИОНИЦЕ
У току 2011. године у складу са финансијским могућностима обезбиједиће се запосленима одлазак на семинаре и
обуке за које се плаћа учешће( н а к н а да ) .
2. ИНТЕРНЕ ОБУКЕ
- Политика квалитета-систем управљања квалитетом
(период реализације: у складу са планом овлашћеног службеника-менаџер квалитета(Самостални стручни сарадник
за локални економски развој)у току прве половине 2011. године;циљна група: службеници; трајање обуке 1 дан;
обуку ће изводити менаџер квалитета).
- Електронско канцеларијско пословање-DataNova
(период реализације: друга половина јуна 2011. године; циљна група: службеник који обавља послове који су у
вези са наведеном темом; трајање обуке 1 дан;обуку ће изводити Самостални стручни сарадник за рад на
информационим системима).
- Интерна и екстерна комуникација
(период реализације: прва половина септембра 2011 године;циљна група: службеници запослени у Служби;
трајање обуке 1 дан;обуку ће изводити овлашћени предавач).
- Актуелне теме из области управљања људским ресурсима
(период реализације:новембар 2011 године; циљна група:службеници;трајање обуке 1 дан;обуку ће изводити
Самостални стручни сарадник за локални економски развој или друго овлашћено лице за управљање
људским ресурсима).
- Друге теме по потреби
(нпр: презентација општинских прописа које доноси начелник општине или Скупштина општине).
III – ПРОЦЕДУРЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ
Упућивање запослених на један од облика стручног усавршавања врши секретар Скупштине, осим у случајевима
када одлуку о упућивању на стручно усавршавање доноси начелник оштине.
Приликом упућивања запослених на један од облика стручног усавршавања водиће се рачуна о потребама
Службе,односно да тема обуке буде од користи за обављање послова из дјелокруга рада Службе,те о подједнаком
учествовању запослених у програмима стручног усавршавања.
Запослени који су се стручно усавршавали дужни су секретару Скупштине поднијети извјештај о обављеном стручном
усавршавању као и упознати друге запослене који обављају сличне или исте послове са новим сазнањима
стеченим током усавршавања.
Запослени из претходног става дужни су да службенику за послове управљања људским ресурсима-Виши
стручни сарадник за персоналне и опште послове доставе овјерену копију дипломе,сертификата или
другог документа који им је уручен након успјешно проведеног стручног образовања,као и извјештај о обављеном
стручном усавршавању овјерен од стране секретара Скупштине.
IV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај План ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-62/11
Секретар Скупштине
15.март 2011.године
Митар Митровић, дипл.правник,с.р.
Шамац
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На основу члана 46.став 2.Статута општине Шамац(«Службени гласник о п ш т и н е Ш а м а ц », бр. 4/05 и
9/07),а у вези са чланом 9. Одлуке о образовању Стручне службе општине Шамац(«Службени гласник
општине Шамац»,бр.3/09)и члана 9.став 2.Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
у Стручној служби Скупштине општине Шамац(«Службени гласник општине Шамац»,бр.1/10),
Секретар Скупштине општине Шамац, уз сагласност Начелника општине Шамац, доноси

Страна 18-Четвртак,31.март 2011.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 7

ПРОГРАМ
пријема приправника за обављање приправничког стажа без
закључивања уговора о раду (волонтерски рад) за 2011. годину у
Стручној служби Скупштине општине Шамац
1. Програмом пријема приправника за обављање приправничког стажа без закључивања уговора о
раду (волонтерски рад)одређује се број,школска спрема,струка и начин стручног оспособљавања
приправника у Стручној служби Скупштине општине Шамац(у даљем тексту:Служба) за 2011.годину.
2. Из разлога дужег одсуства са рада два службеника у Служби(болест) и значајног смањења
капацитета извршавања послова Службе,у 2011.години за обављање приправничког стажа без
закључивања уговора о раду (волонтерски рад), сходно потреби и у складу са могућностима, могу се
ангажовати 2 лица са ВСС који се воде на евиденцији назапослених код Завода за запошљавање
Републике Српске-Биро Шамац,на период од 12 мјесеци и то из области друштвених дјелатности:
дипломирани правник-1(Правни факултет), дипломирани економиста-1(Економски факултет)или
других занимања из области друштвених дјелатности.
3. Усавршавање приправника (волонтера) ће пратити ментор-Секретар Скупштине општине Шамац
који одређује датум усавршавања по мјесечној динамици и областима(предметима).
4. Приправник-волонтер за вријеме приправничког стажа водиће дневник рада у који ће уносити
податке о пословима на којима се усавршава и друге податке значајне за оспособљавање за
самостални рад. Дневник рада овјерава ментор најмање једном у току мјесеца.
5. За вријеме трајања приправничког-волонтерског рада приправник-волонтер је обавезан:
а) на долазак и одлазак с посла у складу са утврђеним радним временом;
б) извршење обавеза у складу са овим програмом,
в) вођење дневника у складу са динамиком стручног оспособљавања.
6. По истеку приправничког стажа приправници (волонтери)имају право полагати стручни испит,у
складу са законом и дугим прописима.
7. Овај Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-63/11
15. март 2011.
Шамац
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СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Митар Митровић, дипл.правник,с.р.

АКТИ СКУПШТИНЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ОД ОПШТИНСКОГ(ЛОКАЛНОГ)ЗНАЧАЈА

На основу члана 5. Закона о јавним Предузећима («Службени гласник Републике Српске»,број 75 /04)
и члана 19. Статута Јавног Предузећа за управљање зоном ''Слободна зона'' Шамац – Пречишћени
текст («Службени гласник Општине Шамац», бр. 8/09), Скупштина ЈП «Слободна зона» Шамац на
својој Шестој редовној сједници, одржаној дана 23.03.2011. године доноси следећу

ОДЛУКУ
I
Усваја се Извјештај о раду Предузећа за 2010. годину и Програм рада за 2011. годину.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 116–03 /11-2
23.03.2011. године
Шамац

Предсједавајући Скупштине Предузећа
Крста Бајкановић,с.р.
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На основу члана 5. Закона о јавним предузећима («Службени гласник Републике Српске», број
75/04) члана 19.Статута Јавног Предузећа за управаљање зоном «Слободна зона» Шамац –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине Шамац»,број 8/09)и члана 8.Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске(«Службени гласник Републике Српске», бр.
41/03) Скупштина ЈП «Слободна зона '' Шамац на својој шестој редовној сједници одржаној дана
23.03.2011. године доноси следећу

Страна 19-Четвртак,31.март 2011.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 7

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЈЕДНОГ
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ЈП «СЛОБОДНА ЗОНА» ШАМАЦ
I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 1 ( једног ) члана Надзорног одбора у ЈП
«Слободна зона» Шамац.
II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и именовање из тачке 1. прописани су Одлуком о
утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора у ЈП «Слободна зона»
Шамац бр: 105 – 06 / 09 – 8 од 11.06.2009. године.
III
Прописани поступак по јавном конкурсу обавиће Комисија у следећем саставу:
1. Милан Симић,
2. Ђуро Ћосић,
3. Раденко Чупељић,
4. Маријан Туњић,
5. Михајло Товирац.
Коначно именовање члана Надзорног одбора врши Скупштина Предузећа.
IV
Јавни конкурс из тачке 1. објавиће се у «Службеном гласнику Републике Српске» и у дневном листу
«Глас Српске».
Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана задњег објављивања у гласилу наведеном у
претходном ставу.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у «Службеном гласнику Општине
Шамац».
Број: 116–03/11-5
23.03.2011. године
Шамац

Предсједавајући Скупштине Предузећа
Крста Бајкановић,с.р.
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На основу члана 4.став 2.Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске, број 41/03), а у складу са чланом 52. став 1. Закона о јавним
предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.75/04) и тачком 20. Статута ЈП..'' Шамац –
Стан '' Шамац, Одлуке број 11/011, а у циљу усклађивања организовања, послованја и општих аката ЈП
“Шамац-стан” Шамац,са одредбама Закона о јавним предузећима, Скупштина јавних предузећа
општине Шамац на сједници одржаној 23.03. 2011.године, донијела је

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
I
За чланова Надзорног одбора ЈП.«Шамац-Стан» Шамац именују се:
1. Саво Курешевић
2. Слађана Мишић
3. Јелена Зарић
II
Избор и именовање се врши за период од 4 (четир) године, почевши од дана ступања на снагу ове
одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број:01-20/010
Датум, 23.03..2011.год.
Шамац

Предсједавајући Скупштине
Крста Бајкановић, с.р.

Страна 20-Четвртак,31.март 2011.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 7

САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
58. Закључак о давању сагласности на Статут Јавне здравствене установе Дом
здравља Шамац
59. Закључак о стављању ван снаге Закључка број 01-022-270/08 од 01. 12.
2008.године

АКТИ ОРГАНА ЈАВНИХ УСТАНОВА
- УПРАВНИ ОДБОР ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ШАМАЦ 60. Статут Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
61. Одлука о усклађивању организације и пословања Јавне здравствене установе
Дом здравља Шамац - Нови Пречишћени текст

АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
62. План обуке и стручног усавршавања запослених у Стручној служби Скупштине
општине Шамац
63. Програм пријема приправника за обављање приправничког стажа без
закључивања уговора о раду (волонтерски рад) за 2011.годину у Стручној служби
Скупштине општине Шамац

АКТИ СКУПШТИНЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ОД ОПШТИНСКОГ(ЛОКАЛНОГ)ЗНАЧАЈА
64. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Јавног Предузећа за управљање зоном
''Слободна зона'' Шамац за 2010. годину и Програма рада за 2011. годину
65. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање једног члана
Надзорног одбора ЈП «Слободна зона» Шамац
66. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора ЈП «ШАМАЦ-СТАН» Шамац
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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:054/620-300. "Службени гласник општине Шамац" излази по потреби.Жиро
рачун:Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.

