Страна 1 - Сриједа, 18. октобар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 19

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ШАМАЦ

www.opstinasamac.org

Година

XXIV

Број 19

Сриједа,
18. октобар 2017. године
Шамац

Краља Александра I
Карађорђевића 4
76230 Шамац
Тел.054/611-237
Факс.054/620-300

Жиро рачун:
Орган управе општине
Шамац
562-011-00001661-17

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
370.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16), члана
17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ ", број 39/14), члана 2.
Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута
општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку радова
„ Извођење радова на прокопавању канала Баре Тишина“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „Извођење радова на прокопавању канала Баре Тишина“ путем
директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.500,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским средствима
у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове , потребна средства су
планирана на конту бр. 412500–Расходи за текуће одржавање осталих грађ. објеката-ком. инфраструктура
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-326/2017
Датум: 05.10.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

371.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16), члана
17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ ", број 39/14), члана 2.
Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута
општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуга „ Израда саобраћајних знакова и допунских табли за обиљежавање паркинг простора“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Израда саобраћајних знакова и допунских табли за обиљежавање
паркинг простора“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.500,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским средствима
у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове , потребна средства су
планирана на конту бр. 412500–Расходи за текуће одржавање осталих грађ. објеката-ком. инфраструктура.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-327/2017
Датум: 05.10.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

372.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број 39/14), члана
59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16), сагласно одредбама члана 66.
Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“ број 9/17), Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку робе „Набавка канцеларијском материјала за потребе
Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за набавку робе „Набавка канцеларијског материјала за потребе
Општинске управе Шамац“ путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу
Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 18.547,01 КМ без ПДВ-а, односно до 21.700,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2017. год. у оквиру позиција бр.0125-Територијалне
ватрогасне јединице, 0140-Одјељења за финансије и 0200-Мјесне заједнице. Потребна средства су планирана
Буџетом општине Шамац на конту број 412300 – Расходи за режијски материјал.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган. Уговорни орган ће
након пријема, отварања и прегледа понуда провести е-аукцију у складу са Правилником о условима и начину
кориштења е-аукције.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац" .
Број: 01-022-328 /2017
Датум, 06.10.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

373.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 66. и
88. став 3. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), и члана 15. став 1.
Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника у производним, знатским
и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица
(„Службени гласник општине Шамац“, број 8/17) Начелник општине Шамац, доноси
ОДЛУКУ
о додјели субвенције
I
Предузетнику Zanatska radnja „Grafiko“ Šamac, Краља А. Карађорђевића бб, чије власник Јелена Станковић из Гајева
кућни број 79, додјељују се субвенције за рефундацију дијела трошкова набавке машина у текућој години у износу
од 2.808,00 КМ у складу са Закључком број: 01-111-140/17 од 29.09.2017. године.
II
Наведена финансијска средства ће бити исплаћена из буџета Општине Шамац, буџетска позиција 414100 субвенције
за запошљавање радника, сходно члану 8. став 4. Правилника о условима и начину остваривања субвенција за
запошљавање нових радника у производним, знатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова
набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица, на жиро рачун предузетника број 161-045-00564700-42
који је отворен код Raiffeisen bank.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
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Број: 01-022-333/2017
Датум, 09.10.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

374.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 66. и
88. став 3. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), и члана 15. став 1.
Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника у производним, знатским
и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица
(„Службени гласник општине Шамац“, број 8/17) Начелник општине Шамац, доноси
ОДЛУКУ
о додјели субвенције
I
Предузетнику „GEO-MIT“ Šamac, Кнеза Милоша бб, чије власник Митар Милаковић из Шамца, Дуга II/3, додјељују
се субвенције за рефундацију дијела трошкова набавке машина у текућој години у износу од 4.744,00 КМ у складу
са Закључком број: 01-111-140/17 од 29.09.2017. године.
II
Наведена финансијска средства ће бити исплаћена из буџета Општине Шамац, буџетска позиција 414100 субвенције
за запошљавање радника, сходно члану 8. став 4. Правилника о условима и начину остваривања субвенција за
запошљавање нових радника у производним, знатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова
набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица, на жиро рачун предузетника број 562-011-00001992-91
који је отворен код НЛБ Развојне банке.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-332/2017
Датум, 09.10.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

375.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку директног споразума („Службени
гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуга „Израда саобраћајних знакова и допунских табли за обиљежавање
паркинг простора“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача З.Р. „ Графико“ с.п. Шамац за набавку услуга „Израда саобраћајних знакова и
допунских табли за обиљежавање паркинг простора“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од
2.266,80 КМ без ПДВ-а, односно 2.652,16 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења уговора којим
ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским прописима који регулишу
поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана 05.10.2017.
године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу
З.Р. „Графико“ с.п. Шамац.
У року остављеном за достављање понуде, дана 06.10.2017. године достављена је понуда понуђача З.Р.
„Графико“ с.п. Шамац са укупним износом понуде од 2.266,80 КМ без ПДВ-а, односно 2.652,16 КМ са урачунатим
ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана пријема
обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-336/17
Датум: 11.10.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

376.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку директног споразума („Службени
глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац д о н о с и:
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуга „Медијско праћење активности Општине Шамац“
путем директног споразума
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „АЛТЕРНАТИВНА ТЕЛЕВИЗИЈА“ д.о.о. из Бања Луке за набавку услуга
„Медијско праћење активности Општине Шамац“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од
6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења уговора којим
ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским прописима који регулише
поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке услуга „Медијско праћење активности Општине Шамац“ за период медисјког
праћења активности у 10,11 и 12. мјесецу текуће године, путем директног споразума, Општина Шамац је као
уговорни орган дана 06.10.2017. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „АЛТЕРНАТИВНА
ТЕЛЕВИЗИЈА“ д.о.о. из Бања Луке.
У року остављеном за достављање понуде, дана 11.10.2017. године достављена је понуда понуђача
„АЛТЕРНАТИВНА ТЕЛЕВИЗИЈА“ д.о.о. из Бања Луке са укупним износом понуде од 6.000,00 КМ без ПДВ-а,
односно 7.020,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-337/17
Датум: 12.10.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

377.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), члана 70. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку директног споразума („Службени
глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „Извођење радова на прокопавању канала Баре Тишина“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ДЕЈОКОП“д.о.о. Бок, за извођење радова „Извођење радова на прокопавању
канала Баре Тишина“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од 1.400,00 КМ без ПДВ-а, односно
1.638,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења уговора којим
ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским прописима који регулише
поступке уговарања.
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Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана 05.10.2017.
године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „ДЕЈОКОП“д.о.о. из Бока.
У року остављеном за достављање понуде, дана 11.10.2017. године достављена је понуда понуђача
„ДЕЈОКОП“д.о.о. из Бокa, са укупним износом понуде од 1.400,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.638,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-338/17
Датум: 12.10.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) , члана 64.
став (1) тачка б, члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), Записника о
оцјени понуда са препоруком Комисије за јавну набавку број: 01-052-61/17 од 29.06.2017. године, у поступку јавне
набавке радова „ Изградња артершког бунара у избјегличком насељу Лугови“- поновљени поступак , Начелник
oпштине д о н о с и
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку радова
„ Изградња артершког бунара у избјегличком насељу Лугови“поновљени поступак за ЛОТ2
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број: 01-052-61/17 од 29.06.2017. године и уговор за јавну
набавку радова „ Изградња артершког бунара у избјегличком насељу Лугови“- поновљени поступак за ЛОТ2 се
додјељује понуђачу „Расимградња“ д.о.о. из Градачца за понуђену цијену предметних радова у износу од 19.975,84
КМ без ПДВ-а, односно 23.371,73 КМ са урачунатим ПДВ-ом као најбоље оцијењеном понуђачу.
Записник о оцјени понуда са препоруком Комисије број: 01-052-61/17 од 29.06.2017.године је саставни дио ове
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Комисија је на основу достављених понуда утврдила ранг листу прихватљивих и оцијењених понуда.
а) Ранг листа прихватљивих и оцијењених понуда
Р.бр. Назив понуђача

1

„РАСИМГРАДЊА“ д.о.о. Градачац

Цијена понуде
у КМ без ПДВа

Цијена понуде
у КМ са ПДВом

19.975,84

23.371,73

Преф. третм.
домаћи

да

Члан 2.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 5 (пет) дана достави све потребне доказе којима потврђује
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 3.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „РАСИМГРАДЊА“ д.о.о. Градачац
најкасније у року од 10 дана од дана окончања поступка јавне набавке.
Члан 4.
Ова одлука објавиће се у Службеном гласнику Општине Шамац и на веб-страници www.opstinasamac.org
истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6)
Закона о јавним набавкама.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку
јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.
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Образложење
Поступак јавне набавке покренут је доношењем Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-022199/17 од 20.06.2017.год, који је проведен путем конкурентског захтјева за доставу понуда. Процијењена вриједност
јавне набавке за ЛОТ 2 износи до 21.501,46КМ без ПДВ-а. Обавјештење о предметној набавци број 144-7-3-12-313/17 објављено је на Порталу јавних набавки дана 20.06.2017. год. Дана 23.06.2017. године рјешењем Начелника
општине број 01-111-110/2017 именована је комисија за предметну јавну набавку. Комисија за јавну набавку
доставила је дана 29.06.2017. године Записник о оцјени понуда број 01-052-61/17 од 29.06.2017. год. у ком је
садржана и препорука за закључење уговора у поступку јавне набавке „ Изградња артершког бунара у избјегличком
насељу Лугови“- поновљени поступак за ЛОТ2 . Утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и
правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у
којима је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда - један (1) ,
- да није било неблаговремено запримљених понуда,
- да је благовремено запримљена једна (1) понуда сљедећег понуђача и то:
1) „РАСИМГРАДЊА“ д.о.о. Градачац са цијеном понуде у износу од 19.975,84 КМ без ПДВ-а
Понуђач РАСИМГРАДЊА“ д.о.о. Градачца доставио је сву сву потребну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама.
Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка б (најнижа цијена) Закона о јавним набавкама,
одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана од дана
пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом поштанском
пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022-340/2017
Датум:13.10.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16), члана
17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ ", број 39/14), члана 2.
Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута
општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
„Набавка уличног новогодишњег накита“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „Набавка уличног новогодишњег накита“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.200 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским средствима у
оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове , потребна средства су
планирана на конту бр.412500–Расходи за текуће одржавање осталих грађ. објеката-ком. инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-342/2017
Датум: 16.10.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

380.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05,
118/06, 20/08 и 98/13), а у вези са чланом 60. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Српске“, број 121/12), те члана 60 Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број 3/14 ), те Плана активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од снијега и сњежних падавина
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од интереса за Републику Српску у 2017/2018
доноси

години Владе Републике Српске, Начелник општине Шамац,

ПЛАН
АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ
И СПАСАВАЊА ОД СНИЈЕГА И СЊЕЖНИХ ПАДАВИНА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
У 2017/2018. ГОДИНИ
УВОД
План активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега на подручју општине (у
даљем тексту: План активности) је План Начелника општине и основни документ за координацију и спровођење
додатних или посебних задатака и активности општинских органа, привредних друштава, других правних лица и
удружења грађана која спроводе дјелатности од значаја за ову област.
Доношењем и спровођењем овога плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажовање свих релевантних
субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити и спасавању људи и материјалних добара од сњежних
падавина и снијега.
Општински штаб цивилне заштите за ванредне ситуације надлежан је за координацију, усклађивање, праћење и
усмјеравање свих активности везано за спровођење овог плана.
План активности је подијељен на сљедеће цјелине:
IIIIIIIVVVIVII-

ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ
СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА
СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
I-

ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
Климатске карактеристике ( температуре и падавине )

Подручје oпштине Шамац по свом географском положају припада појасу умјерено континенталне
климе. На овом подручју постоје извјесне климатске разлике у температури и количини падавина. Може се
констатовати да на подручју општине Шамац влада умјерено континентална клима која се одликује хладним
зимама и топлим умјерено - сувим љетима.
У Шамцу је заступљен више континентални тип климе, са малим температурним разликама између
прољећа и јесени. Просјечна годишња температура износи 10,0 °Ц. Најхладнији мјесец јануар (средња
мјесечна температура – 0,5 °Ц). Најтоплији мјесец је јули са средњом мјесечном температуром 22,0 °Ц.
За обављање вањског живота у урбаном подручју битно је поменути дане са апсолутним максималним
температурама већим од 25 0С, којих просјечно има 81, а то је скоро три мјесеца годишње, када се могу очекивати
поменуте температуре. Годишња количина падавина износи 979 л/м2, а најпромјенљивији мјесеци су мај, јун и
октобар. Прољетна количина падавина износи 75 л/м2, а јесења 82 л/м2.
У априлу мјесецу је могуће очекивати максималну количину падавина. Годишње, просјечно, има 26 дана
са појавом снијега, а 45 дана са појавом сњежног покривача. Изражено у процентима број ведрих дана износи 16,7
%, облачних 41,7 % и мутних дана 41,7 %.
Појава магле је регистрована у скоро свим годишњим добима. Годишње просјечно има 80 дана са
регистрованом појавом магле, нарочито у насељима уз ријеку Саву и Босну.
Снијежни наноси
Подручје општине Шамац припада појасу умјерено-континенталне климе гдје зимски мјесеци обилују
снијежним падавинама. Када наступе обилније сњежне падавине отежана је комуникација са најудљенијим
дијеловима општине (Обудовац, Средња Слатина, Гајеви итд).
Снијег не сматрамо елементарном непогодом све док су за његово уклањање са саобраћајница и других
површина довољни капацитети за то задужених предузећа. Када дуготрајне снијежне падавине почну угрожавати
становништво и материјална добра и када се за отклањање посљедица морају ангажовати додатне снаге и средства
онда се и снијежне падавине сматрају елементарном непогодом. Тек у том случају треба ангажовати цивилну
заштиту и друге структуре на отклањању посљедица и нормализацију животних токова. Посљедице дуготрајних
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снијежних падавина могу бити разнолике. Снијег, поред рушења објеката, због оптерећења које може створити на
њиховим кровним површинама, може парализовати живот насеља како у односу на комуникације тако и у погледу
редовног снабдијевања основним животним намирницама. Могући су такође и застоји у саобраћају услед чега
остају блокирана возила и путници на путевима и прузи.
Шема бр. 1: Субјекти који се ангажују на извршавању задатака у условима великих с. падавина

II - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ
1. У циљу благовремене припреме за предстојећи зимски период, одржати сједницу штаба за ванредне ситуације
општине са субјектима од значаја за спровођење превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од
сњежних падавина и снијега.
На сједници усвојити:
а)
План рада штаба за ванредне ситуације на спровођењу превентивних и оперативних мјера заштите и
спасавања од сњежних падавина и снијега у сезони 2016/2017. године,
б)
План оперативног спровођења Плана активности за своје подручје, са ажурним прегледом субјеката
заштите и спасавања на подручју општине од непосредног значаја за ову област,
в)
Анализу стања опремљености и обучености субјеката од значаја за заштиту и спасавање од сњежних
падавина и снијега, а све у циљу правовремене припреме за спровођење планираних задатака,
г)
Финансијски план града/општине за спровођење задатака из ове области.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
субјекти од значаја за спровођење превентивних и оперативних мјера заштите и
спасавања од сњежних падавина и снијега,
17. новембар 2017. године

Напомена: План оперативног спровођења Плана активности доставити Републичкој управи цивилне заштите, путем
подручних одјељења, најкасније до 22. новембра 2016. године.
2. Јавно предузеће „Слободна зона“ и општина су дужни, у складу са законом прописаним роком, донијети план
зимске службе и упознати извршиоце радова на путевима са задацима и обавезама које произилазе из плана зимске
службе одржавања.
Извршиоци задатка:
Рок:

Јавно предузеће „Слободна зона“, општина
17. новембар 2017. године

3. Одјељење за урбанизам и стамбено комуналне послове је дужно сачинити План зимске службе са јасно
дефинисаним путним правцима (укључујући локалне и некатегорисане путеве) и називом правног или физичког
лица са којим је закључен уговор о одржавању пута у зимском периоду и доставити Републичкој управи цивилне
заштите, Одсјека цивилне заштите.
Извршилац задатка:
Рок:

одјељење за урбанизам и стамбено комуналне послове
најкасније до 17. новембра 2017. године
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III - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
4. Одржати радне састанке са привредним друштвима, другим правним лицима, удружењима грађана, јединицама
цивилне заштите и повјереницима заштите и спасавања, како би се извршиле припреме, дала стручна упутства и
побољшала организованост и међусобна координација у спровођењу мјера из ове области.
Извршилац задатка:
одсјек цивилне заштите
Учесници:
правна и друга лица наведена у задатку
Рок:
најкасније до 24. новембра 2017. године
5. Успоставити ефикасан систем осматрања, обавјештавања и узбуњивања на подручју
општине.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

одсјек цивилне заштите
предсједници савјета МЗ
24. новембар 2017. године

6. Ради упознавања становништва, посебно учесника у саобраћају, са могућим сњежним падавинама и њиховим
посљедицама, обезбиједити неопходно информисање о томе, те путем средстава информисања и путем кратког броја
за хитне интервенције 121 пријављивати могуће опасности узроковане великим сњежним падавинама.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

одсјек цивилне заштите
средства информисања и становништво
у току зимске сезоне

7. Одсјек цивилне заштите општине упознаће са овим планом и Планом оперативног спровођења Плана, њиховим
циљевима и задацима удружења за заштиту природе, еколошка удружења, ауто-мото друштва и клубове,
омладинске и друге невладине организације. На овај начин развијати свијест о потреби спровођења мјера заштите од
сњежних падавина и снијега, те осмислити начин њиховог ангажовања на конкретним задацима и то медијски
промовисати.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

одсјек цивилне заштите
удружења, организације и клубови наведени у задатку
24. новембар 2017. године

8. Ажурирају базу података која садржи спискове старијих, изнемоглих и непокретних лица, трудница, инвалида,
лица у стању социјалне потребе, бескућника, специфичних категорија болесника као што су лица која живе са
дијабетесом, лица за дијализу, дјеца са посебним потребама и слично, те спроводити, према потреби, и друге мјере и
активности.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

одсјек цивилне заштите
центар за социјални рад, дом здравља и црвени крст
сталан задатак

9. Сагледати могућност да се изврши санација оштећених путних комуникација, узимајући у приоритет
најкритичнија мјеста, извршити обиљежавање ивица коловоза одговарајућим маркерима и благовремено
обавјештавати грађане, предузећа и друга правна лица о стању на путевима.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

Јавно предузеће „Слободна зона“ у складу са могућностима, Ауто-мото савез
Републике Српске,
саобраћајни инспектор
у законом прописаном року

10. Уколико ангажоване снаге не буду довољне ангажоваће се потребан број људи склапањем уговора о раду и исте
ће бити обучени и оспособљени за извођење акција заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

општина
одсјек цивилне заштите
по потреби

11. У зимском периоду одржавања путева ( од 15. новембра текуће до 15. марта наредне године, с тим да зависно од
метеоролошких услова овај период може почети раније, односно завршити касније) организовати пунктове зимске
службе и обезбиједити потребне количине абразивног и другог материјала за посипање.
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Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

Јавно предузеће „Слободна зона“
одјељење за урбанизам и стамбено комуналне послове
у наведеном периоду

12. Спријечити неконтролисано одлагање смећа и благовремено очистити водотоке од шибља и отпада ради
обезбјеђења нормалног протока воде како не би дошло до стварања вјештачких акумулација и ледених санти које
би могле угрозити мостове.
Извршилац задатка:
Рок:

комунална полиција
стални задатак

13. Јавно предузеће „Слободна зона'' ради што редовнијег и безбједнијег одвијања саобраћаја у зимском периоду,
успоставити ће трајну сарадњу са Полицијском станицом Шамац, Ауто-мото друштвом и средствима јавног
информисања.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

Јавно предузеће „Слободна зона“
полиција, Ауто-мото друштво
у току зимског периода

14. Путем средстава јавног информисања, плаката, јавних обавјештења и упозорења, односно на друге прикладне
начине обавјестити и упознати власнике и кориснике стамбених и пословних објеката да су обавезни обезбиједити
уклањање снијега и леда са површина испред својих објеката, скидање снијега и обијање леденица са кровова
уколико представљају опасност по грађане и имовину и паркирати моторна возила на начин који неће ометати
пролаз и интервенцију машина за рашчишћавање снијега.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

комунална полиција
одсјек цивилне заштите, средства информисања и грађани
пред почетак зимске сезоне

15. Предузећа која се баве одржавањем нисконапонске и високонапонске далеководне мреже дужна су да сачине
организацију рада како би могли да, у случају обилнијих сњежних падавина и снијега, односно ниских температура
ваздуха, обезбиједе брзо и ефикасно отклањање кварова на далеководној и нисконапонској мрежи, те омогуће свим
потрошачима уредно снабдијевање електричном енергијом.
Извршиоци задатка:
Рок:

Мјешовити холдинг „Електропривреда Републиke Српске“ МП а.д. Требиње,
зависно предузеће „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“, а.д. Добој, РЈ Шамац
24. новембар 2017.

16. Задужује се ОО Црвени Крст Шамац да, у складу са утврђеним садржајем и стандардима, обезбиједи пакете
основних прехрамбених и хигијенских производа који би се достављали угроженом становништву на најбржи
могући начин.
Извршиоци задатка:
Рок:

црвени крст
по потреби

17. Задужују се Дом здравља Шамац да у сарадњи са апотекама становништву у угроженим подручјима, обезбиједи
довољне количине потребних лијекова и медицинских средстава за вријеме трајања евентуалне угрожености од
сњежних падавина и снијега.
Општина је дужна Министарство здравља и социјалне заштите редовно извјештавати о снабдјевености угроженог
становништва лијековима и медицинским средствима како би исто, у случају неопходности, предузело потребне
мјере и активности из своје надлежности.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

дом здравља, апотеке
општина
према потреби

18. Када су директно угрожени животи грађана и насеља планирати ангажовање снага РУ цивилне заштите, те
тражити помоћ сусједних општина и ОС БХ.
Извршилац задатка:
Учесник:
Рок:

одсјек цивилне заштите
РУ цивилне заштите
према потреби
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19. Извршити отклањање техничких и других недостатака на возилима, опреми и техници потребној за извођење
акција заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега.
Извршиоци задатка:
Рок:

Јавно предузеће „Слободна зона“
у току акције по потреби

IV - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА
20. У случају повећане/непосредне опасности од већих сњежних падавина и њихових посљедица рад и дежурства
ускладити са метеоролошком ситуацијом и координирати рад са органима и службама сусједних општина,
Полицијском станицом Шамац, Републичком управом цивилне заштите и Оружаним снагама БиХ и предузимати
друге потребне мјере.
Извршилац задатка:
Учесник:
Рок:

одсјек цивилне заштите
органи и службе сусједних општина, полиција, РУ цивилне
према потреби

заштите и ОС БХ

21. Припрему и доношење наредбе за поступање по плану приправности, а на основу процјене угрожености,
извршиће начелник општине.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

начелник општине
субјекти који имају обавеза у складу са планом приправности
у складу са планом приправности

22. Информисати грађане о насталој ситуацији, мјерама које се предузимају, као и давање упута грађанима и другим
субјектима о поступању.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
медији
у току елементарне непогоде

23. Успоставити додатне пунктове за регулисање и контролу саобраћаја са тежиштем на тешко проходним
саобраћајним комуникацијама.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

полиција
штаб за ванредне ситуације, ЈП „Слободна зона“
у току елементарне непогоде

24. Чишћење локалних и некатегорисаних путева који су у надлежности општине.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

одјељење за урбанизам,
ЈП „ Слободна зона“ у складу са могућностима,
у току елементарне непогоде, по плану одржавања путева општине

25. Чишћење снијега са прилазног пута–стазе од објекта до саобраћајнице која је обухваћена планом одржавања
путева у зимским условима, испред пословног објекта као и чишћење снијега и скидање леденица са кровова
објекта.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

грађанин, власници односно кориснисници пословних објекта, заједница етажних
власника, органи и институције, привредно друштво или друго правно лицe
комунална полиција
по настанку елементарне непогоде

26. Обезбјеђење континуираног снабдијевања електричне енергије без обзира на временске и друге услове.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

Мјешовити холдинг “Електропривреда РС“ МП а.д. Требиње, зависно предузеће
„Електро Добој“ а.д. Добој, РЈ Шамац ,
Министарство индустрије, енергетике и рударства
сталан задатак

27. Обезбјеђење водоснабдјевања.
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Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац
штаб за ванредне ситуације, ватрогасци
сталан задатак

28. Проглашење ванредне ситуације за Општину односно дио територије Општине..
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

начелник општине
чланови штаба за ванредне ситуације општине
у складу са процјеном ситуације

Напомена: Ванредна ситуација се у принципу проглашава у случају да насталој опасности не могу адекватно
одговорити службе чија је то редовна дјелатност и субјекти са којима је потписан уговор о сарадњи.
29. Активирање штаба за ванредне ситуације општине.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

начелник општине
чланови штаба за ванредне ситуације општине
у складу са процјеном ситуације

30. Доношење наредбе о мобилизацији и мобилизација расположивих људских и материјално-техничких капацитета
општине, у случајевима када се адекватан одговор не може пружити са капацитетима органа и институција чија је то
редовна дјелатност.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
чланови штаба за ванредне ситуације
у складу са планом мобилизације

31. Организација узбуњивања и давања упута за дјеловање у случају елементарне непогоде.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
полиција, ватрогасци
у складу са процјеном ситуације, по плану узбуњивања општине

32. Издавање наредбе за евакуацију, организација евакуације и збрињавања угроженог становништва.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
црвени крст, субјекти који располажу са капацитетима за смјештај
у складу са планом евакуације и збрињавања

33. Тражење помоћи у људству и материјално техничким средствима од сусједних општина.
Извршиоци задатка:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
у току елементарне непогоде

34. Тражење помоћи у чишћењу путева, од Владе Републике Српске или Републичког штаба за ванредне ситуације
ако је исти активиран.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
Министарство саобраћаја и веза, Републичка управа цивилне заштите, Републички
штаб за ванредне ситуације
у складу са процјеном ситуације

Напомена: Помоћ се са нивоа Републике тражи након што су исцрпљени сви расположиви капацитети локалне
заједнице, у складу са Упутством о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама(„Службени гласник Републике Српске“, број: 53/13).
35. Евакуација и збрињавање болесних и угрожених.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
дом здравља и црвени крст
у складу са процјеном ситуације
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36. Достављање лијекова угроженом становништву .
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
дом здравља
у складу са процјеном ситуације

37. Достављање хране и пакета хигијене угроженом становништву.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
црвени крст
у складу са процјеном ситуације

38. Ангажовање волонтера на пружању помоћи угроженом становништву.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
црвени крст
у складу са процјеном ситуације

Напомена: Ангажовање се захтијева у складу са Упутством о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама.
39. Мобилизација људских и материјално-техничких капацитета са неугроженог подручја и упућивање на угрожена
подручја.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
повјереници и јединице ЦЗ
у складу са процјеном ситуације

40. Организација расподјеле помоћи мјесним заједницама које су угрожене елементарном непогодом.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

црвени крст
предсједници савјета МЗ, повјереници
у складу са процјеном ситуације

41. Упућивање захтјева за ангажовање капацитета Оружаних снага Босне и Херцеговине.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
одсјек цивилне заштите
у складу са процјеном ситуације

42. Организација прихвата оперативних снага и средстава међународне помоћи, упознавање истих са тренутном
ситуацијом, ангажованим снагама и средствима и додјела општег задатка.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
повјереници, јединице ЦЗ и ОО Црвени крст
у складу са процјеном ситуације

43. Достављање редовних и ванредних информација за вријеме елементарне непогоде, о ситуацији на терену,
мјерама које се предузимају, ангажованим снагама, приједлогом мјера и друго, по захтјеву Републичке управе
цивилне заштите Републике Српске .
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
одсјек цивилне заштите
у току елементарне непогоде

V - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
44. Санирање посљедица на материјалним добрима на којима је причињена штета.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

општина, грађани,органи и институције, привредно друштво или друго правно
лице
одсјек цивилне заштите
у складу са процјеном ситуације
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45. Формирање комисије за процјену штете настале усљед елементарне непогоде.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

општина
штаб за ванредне ситуације
у складу са процјеном ситуације

46. Предузимање мјера на санацији посљедица и опоравку од елементарне непогоде.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

општина,
угрожени субјекти
у складу са процјеном ситуације

VI – ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА
47. О реализацији задатака из овог плана, извршиоци задатака су дужни доставити извјештај Одсјеку цивилне
заштите, најкасније до 1. децембра 2017. године.
VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
48. Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру својих надлежности, реализовати и друге задатке
из области заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега кроз све фазе: превентива, одговор и опоравак, а
који ће за резултат имати спречавање настанка или ублажавање посљедица елементарних непогода непогоде
изазване сњежним падавинама падавинама и снијегом.
49. Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру властитог буџета, обезбиједити финансијска
средства потребна за њихову реализацију.
50. Саставни дио овог плана је и План одржавања путева, улица, тротоара и тргова на подручју општине Шамац у
зимском периоду 2017/18. година.
51. Овај план објавиће се у ''Службеном гласнику Општине Шамац'' .
ПРЕДЛАГАЧ:
ОДСЈЕК ЦЗ
Боро Богдановић

НАЧЕЛНИК
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

Број: 01-810-28/17
Датум: 12.10.2017.

381.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број: 97/16), сагласно одредбама члана 66. и 88. Став 3 Статута Општине Шамац («Службени гласник
Општине Шамац», број 9/17), те одредбама Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2017. годину («Службени
гласник општине Шамац», број: 15/16), д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
I
– Одобрава се исплата средстава буџетске резерве у укупном износу од 300,00 KМ (словима:
тристотине КМ и 0/100).
II – За износ средстава из члана I овог закључка извршиће се прерасподјела средстава са буџетске
резерве и то на сљедећи начин:
На потрошачку јединицу 0140 – Одјељење за финансије, економски код 412900 – Остали непоменути
расходи у износу од 300,00 КМ (словима: тристотине КМ и 0/100), а на име спонзорства Општинском фудбалском
савезу Модрича и Фудбалском клубу „Модрича Максима“ за организацију Меморијалног турнира др Милан Јелић.
III – За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-324/2017
Датум: 04.10.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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382.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 66. и
88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17) и члана 7. Одлуке о
успостављању Регистра административних поступака општине, Начелник општине д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Регулаторног тијела за вођење и одржавање
Регистра административних поступака општине Шамац
I
У складу са обавезама преузетим из Уговора о савјетовању закљученим дана 21.12.2016. године између Општине
Шамац и Групације Свјетске Банке („International Finance Corporation-IFC“), а на основу Одлуке о успостављању
Регистра административних поступака општине Шамац, именује се Регулаторно тијело које чине предсједавајући и
три (3) члана које именује Начелник општине Шамац, те два (2) повремена/придружена члана, представнике
пословног сектора и цивилног друштва, који су чланови одговарајућих организација које дјелују на подручју
општине Шамац.
II
У Регулаторно тијело за вођење и одржавање Регистра административних поступака општине Шамац (у даљем
тексту: Регулаторно тијело), именују се:
1. Срђан Смиљанић________________ (предсједавајући)
2. Даринко Јефремовић_____________ (члан, општинска служба)
3. Бојан Чанчаревић________________ (члан, општинска служба)
4. Тамара Шмитран________________ (члан, општинска служба)
5. Драгослав Евђенић_______________ (придружени члан, пословни сектор)
6. Станислав Миловановић__________ (придружени члан, цивилно друштво)
За обављање административно-техничких послова за потребе Регулаторног тијела именује се Наташа Вуковић,
службеник Службе за локални економски развој, пољопривреду и село.
III
Задатак Регулаторног тијела је да на начин и под условима утврђеним Правилником о вођењу и одржавању Регистра
административних поступака општине Шамац број 01-022-335/2017 од 10.10.2017. године континуирано проводи
активности на вођењу Регистра административних поступака које се односе на регистрацију административних
поступака, упис промјена података који су од значаја за вођење административних поступака, брисање
административних поступака, као и одржавање и заштиту базе података.
IV
Именовање Регулаторног тијела врши се на мандатни период у трајању од двије године.
V
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-111- 155 /2017
Датум, 10.10.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

383.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), те члана 66.
и 88. став 3 Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), сагласно одредбама члана
2. став 7. Правилника о о условима коришћења и расподјеле средстава за развој пољопривреде и села („Службени
гласник Општине Шамац“, број 15/17), Начелник општине Шамац д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за подстицаје
I
Именује се Комисија за подстицаје (у даљем тексту Комисија), а према Правилнику о условима коришћења и
расподјеле средстава за развој пољопривреде и села (''Службени гласник Општине Шамац'', број 15/17), у саставу :
1.Велибор Ђокић, предсједник
2.Иво Блажановић, члан
3.Милан Николић, члан
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II
Комисија је дужна да према Правилнику из тачке I овог рјешења изађе на лице мјеста код пољопривредног
произвођача који је поднио захтјев за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди и изврши провјеру
пријављених података о производњи о чему саставља записник на основу кога се утврђује испуњеност услова за
остваривање новчаних подстицаја.
III
Комисија је дужна да одмах по запримљеном захтјеву пољопривредног произвођача поступи на начин описан у
тачки II овог рјешења, састави записник о испуњености услова за новчане подстицаје и исти достави Одјељењу за
привреду и инспекцијске послове.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине Шамац..
Број: 01-111-154/2017
Датум, 05.10.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

АКТИ ОРГАНА ЈП СЛОБОДНА ЗОНА д.о.о. Шамац
384.
На основу члана 18 став 1 тачка а Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и
78/11) и члана 17 Статута Јавног предузећа за управљање зоном „Слободна зона“ д.о.о. Шамац („Службени гласник
Општине Шамац“, број 4/14 и 10/17) Надзорни одбор предузећа за управљање зоном „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
на својој седмој редовној сједници одржаној дана 16.09.2017. године, доноси:
ПРАВИЛНИК О РАДУ
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Правилником о раду (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује начин и поступак закључивања
уговора о раду између радника и послодавца д.о.о. ЈП „Слободна Зона“д.о.о. Шамац (у даљем тексту: послодавац),
права, обавезе и одговорности из радног односа, плате и накнаде плате по основу рада, престанак радног односа,
заштита права из радног односа, као и друга права и обавезе које настају по основу радног односа.
(2) Права и извршавање обавеза из радног односа настају с даном када радник, на основу уговора о раду,
ступи на рад код послодавца.
Члан 2.
Радник, као и лице које тражи запослење код послодавца, не може бити стављено у неравноправан положај
приликом остваривања права по основу рада и права на запослење због расе, етничке или националне припадности,
боје коже, пола, језика, религије, политичког или другог мишљења или убјеђења, социјалног поријекла, имовног
стања, чланства или нечланства у синдикату или политичкој организацији, физичког и душевног здравља и других
обиљежја која нису у непосредној вези са природом радног односа.
Члан 3.
Посредна или непосредна дискриминација радника или лица које траже запослење је забрањена, нарочито у
односу на услове за запошљавање и избор кандидата за обављање одређеног посла, услове рада и права из радног
односа, образовање, стручно оспособљавање, напредовање на послу и отказ уговора о раду.
Члан 4.
(1) Радници имају право да по свом слободном избору организују синдикат и да се у њега учлањују, у
складу са статутом и правилима синдиката.
(2) Радници слободно одлучују о свом иступању из синдиката.
(3) Послодавац се не може мијешати у организовање и рад синдиката или да уз давање материјалне или
друге подршке синдикату, контролише његов рад.
Члан 5.
(1) Поред права да организују синдикат радници имају право да успоставе и савјет радника код послодавца,
у складу са законом.
(2) Савјет радника даје мишљење и учествује у одлучивању о економским и социјалним правима и
интересима радника на начин и под условима утврђеним законом и општим актом.
Члан 6.
(1) Овај Правилник се примјењује на све раднике код послодавца, доноси се на неодређено вријеме и важи
док се не донесе нови правилник.
(2) Овим Правилником могу се одредити повољнија и друга права и услови рада од права и услова рада
утврђених Законом.
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II – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА (радника и послодавца)
1. Права и обавезе радника
Члан 7.
(1) Радник на начин и под условима прописаним овим Правилником и уговором о раду има право на плату,
накнаду плате и друга примања.
(2) Поред права из става 1. овог члана, радник има право на безбиједност и заштиту живота и здравља на
раду, право на здравствену заштиту и заштиту личног интегритета, право на посебну заштиту у случају болести,
смањења или губитка радне способности и старости, те друга права и друге облике заштите у складу са одредбама
Закона, овог Правилника и других посебних закона и општих аката.
(3) Право на удруживање, колективно преговарање, мирно рјешавање радних спорова, консултовање,
информисање и изражавање својих ставова, радник остварује непосредно или посредством својих изабраних
представника.
Члан 8.
(1) Радник је обавезан да поштује организацију рада и пословања код послодавца, као и да савјесно и
одговорно обавља послове на којима ради.
(2) Радник је дужан да обавјести послодавца о околностима које могу да утичу на обављање послова
утврђених уговором о раду, као и о потенцијалним опасностима за живот и здравље радника и настанка материјалне
штете.
(3) Радник је дужан да се подвргне здравственим прегледима на захтјев и о трошку послодавца.
(4) Радник је дужан да извршава своје уговорне обавезе у периоду отказног рока.
Члан 9.
(1) У случају више силе (природних или других несрећа у којима је угрожен живот и здравље људи или
имовина), спасавања људских живота и здравља, изненадног квара постројења, сировина и материјала који
проузрокују потпун или дјелимичан застој радног процеса код послодавца, радник је дужан да привремено обавља
послове који не одговарају ни врсти ни степену његовог стручног образовања, знања и радног искуства.
(2) Послове из става 1. овог члана радник је дужан да обавља док те околности трају, под условом да је
оспособљен за руковање средствима рада и средствима заштите на раду на пословима које је дужан привремено
обављати, по усменом или писменом налогу послодавца.
(3) Изузетно, послодавац може радника привремено распоредити на друге послове који не одговарају врсти
и степену његовог стручног образовања у случају изненадног повећања обима посла, замјене одсутног радника или
обавезе извршавања уговореног посла, с тим да такав распоред не може трајати дуже од 60 дана, у току једне године.
(4) Радник за вријеме обављања послова из става 2. и 3. овог члана има право на плату свог радног мјеста,
односно плату радног мјеста на које је привремено распоређен, уколико је та плата за њега повољнија.
2. Обавезе послодавца
Члан 10.
(1) Послодавац је дужан да раднику непосредно по закључивању уговора о раду и прије ступања на рад
уручи овјерен уговор о раду, радника пријави на обавезне видове осигурања и уручи му копију пријаве и
идентификациону исправу, затим да му обезбиједи обављање послова утврђених уговором о раду и да за обављени
рад исплати плату, накнаду плате и обезбједи остаривање других права.
(2) Послодавац је дужан да колективно осигура све раднике за случај несреће на послу, те да радника
појединца, у року од 15 дана од дана ступања на рад, упозна са обавезама које произлазе из прописа о раду и
прописа о безбједности и заштити живота и здравља на раду.
(3) Послодавац је дужан да раднику обезбиједи услове рада и организује рад којим се гарантује безбједност
и заштита живота и здравља на раду, у складу са законом и другим прописима.
(4) Послодавац може на огласној табли да објави упражњена радна мјеста са пуним и непуним радним
временом, потребне услове за њихово обављање, с циљем обавјештавања радника о могућностима преласка са
непуног на пуно радно вријеме и обрнуто.
3. Права и обавезе послодавца и радника
Члан 11.
На права, обавезе и одговорности радника и послодавца која нису прописана овим правилником примјењују
се одредбе Закона, других општих аката и уговора о раду.
III – ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
1. Услови за заснивање радног односа
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Члан 12.
(1) Радни однос код послодавца може засновати лице старије од 15 година живота, које има општу
здравствену способност за рад и које испуњава друге услове утврђене посебним законом и општим актом
послодавца.
(2) Лице млађе од 18 година живота може засновати радни однос код послодавца уз писмену сагласност
родитеља, усвојиоца или стараоца, и под условом да прибави налаз надлежне здравствене установе којим се утврђује
да је способно за обављање послова за које заснива радни однос и да такви послови нису штетни за његово здравље.
(3) Радник млађи од 18 година не може бити распоређен да ради на радним мјестима за која је утврђено да
су радна мјеста са повећаним ризиком, или на нарочито тешким физичким пословима који би могли да представљају
повећан ризик по његов живот, здравље и психофизички развој.
(4) Послодавац ће прописати посебне услове за запошљавање за свако радно мјесто Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака.
2. Форма, садржина и врсте уговора о раду
Члан 13.
(1) Уговор о раду закључује се у писменом облику и мора да садржи податке о сљедећем:
1) називу и сједишту послодавца,
2) имену, презимену, стручној спреми и пребивалишту, односно боравишту радника,
3) датуму ступања радника на рад,
4) радном мјесту на коме се радник запошљава и мјесту рада, са подацима о дужини и распореду радног
времена,
5) плати, новчаним накнадама и другим примањима радника по основу рада,
6) дужини годишњег одмора,
7) трајању уговора и разлогу за закључење, ако се закључује уговор на одређено вријеме,
8) роковима за отказивање уговора о раду закљученог на неодређено вријеме и
9) пословима са посебним условима рада на радном мјесту, ако постоје.
(2) Умјесто података из тачке 6), 8) и 9) става 1. Овог члана, у уговору о раду могу се навести одредбе
одговарајућих прописа којима су та питања уређена.
(3) На права и обавезе која нису уређена уговором о раду непосредно се примјењују одговарајуће одредбе
Закона о раду и овог Правилника.
Члан 14.
(1) Уговор о раду са одабраним лицем, будућим радником, може се закључити у писменој форми:
1) на неодређено вријеме, са пуним и непуним радним временом,
2) на одређено вријеме, са пуним и непуним радним временом,
3) на неодређено и одређено вријеме уз пробни рад и
4) са приправником.
(2) Закључивање уговора из става 1. И 2. Овог члана врши се на начин и под условима прописаним Законом
и овим Правилником.
(3) Ако послодавац не закључи уговор о раду с радником, у складу са ставом 1. Овог члана прије ступања
радника на рад, сматра се да је радник засновао радни однос на неодређено вријеме са пуним радним временом.
3. Радни однос на неодређено и одређено вријеме
Члан 15.
(1) Уговор о раду, по правилу, закључује се на неодређено вријеме са пуним радним временом.
(2) Уговор о раду на одређено вријеме са пуним или непуним радним временом, послодавац може закључити
с радником ради извршавања посла који је унапријед одређен објективним разлозима који су оправдани роком, због
извршења тачно одређеног посла или наступања унапријед одређеног догађаја.
(3) Без обзира на дужину прекида уговора, рад радника на одређено вријеме код послодавца по основу
једног или више уговора о раду, не може бити дужи од двије године.
(4) Изузетно од става 2. И 3. Овог члана, уговор о раду на одређено вријеме може се закључити на период
дужи од двије године у сљедећим случајевима:
1) замјене привремено одсутног радника, до његовог повратка,
2) рада на пројекту до завршетка пројекта, али не дуже од пет година и
3) рада са незапосленим лицем ради испуњавања једног од услова за старосну пензију до испуњавања
услова, али не дуже од пет година.
(5) Радни однос заснован на основу уговора о раду на одређено вријеме престаје истеком рока одређеног
уговором.
Члан 16.
За вријеме кориштења годишњег одмора, привремене спријечености за рад због болести, порођајног
одсуства, удаљења с рада, периода између отказа уговора о раду и датума враћања на посао по одлуци суда или
другог органа, као и за вријеме других оправданих одсуствовања с рада које радник користи на основу закона,
колективног уговора и овог Правилника, уговор о раду се не прекида.
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4. Пробни рад
Члан 17.
(1) Уговором о раду или посебним уговором о пробном раду може се уговорити пробни рад радника, који
може трајати највише до три мјесеца.
(2) Рок из става 1. Овог члана може се споразумно продужити још до три мјесеца.
(3) Праћење и оцјена пробног рада радника врши се свакодневно од стране послодавца или лица које има
најмање квалификацију и степен стручне спреме радника чији рад надзиру.
(4) Радник који задовољи на пословима радног мјеста за вријеме обављања пробног рада са послодавцем
закључује уговор о раду на одређено или неодређено вријеме са пуним и непуним радним временом.
(5) Раднику који није задовољио на пословима радног мјеста за вријеме обављања пробног рада, радни
однос престаје даном истека рока из става 1. И 2. Овог члана.
(6) Послодавац, као и радник, имају право да откажу уговор о пробном раду и прије истека рока на који је
уговор закључен, уз отказни рок од седам дана.
(7) Послодавац је дужан да одлуку о отказу писмено образложи и уручи раднику.
Члан 18.
(1) Радник за вријеме пробног рада има сва права из радног односа, у складу са пословима радног мјеста
које обавља за вријеме пробног рада.
(2) Поред података из члана 13. Овог Правилника, уговор о пробном раду мора да садржи и податке о
начину спровођења и оцјењивања резултата пробног рада радника.
5. Радни однос за обављање послова са посебним условима рада
Члан 19.
(1)Послодавац може са радником закључити уговор о раду за послове за које су прописани посебни услови
рада, под условом да радник испуњава услове за рад на тим пословима.
(2) Радник може да заснује радни однос на пословима из става 1. овог члана само на основу претходно
утврђене здравствене способности за рад на тим пословима од надлежног здравственог органа.
6. Рад приправника
Члан 20.
(1) Послодавац може да закључити уговор о раду на одређено вријеме са приправником, на онолико
времена колико траје приправнички стаж за занимање за које је то лице стекло одређену врсту и степен стручне
спреме, ако је то као услов за рад на одређеним пословима прописано Законом или правилником из члана 12. став 4.
овог Правилника.
(2) Уговор о приправничком раду траје шест мјесеци за лица која имају завршену средњу школу, а 12
мјесеци за лица са високим образовањем.
(3) Поред права на плату у износу од 80%, приправник има и сва друга права из радног односа.
(4) Након истека приправничког стажа, приправник полаже приправнички испит код послодавца с циљем
провјеравања његове оспособљености за самосталан рад.
7. Обављање послова директора
Члан 21.
(1) Ради обављања послова директора код послодавца може се закључити уговор о раду.
(2) Уговор о раду из става 1. овог члана може се закључити на неодређено вријеме и одређено вријеме до
истека рока на који је директор изабран, односно постављен.
(3) Посебним уговором између послодавца и лица које ради обављања послова директор заснива радни
однос, уређују се међусобна права, обавезе и одговорности.
(4) Лице које обавља послове директора из става 3. овог члана има право на накнаду за рад која има
карактер плате и друга права, обавезе и одговорности у складу са уговором.
8. Измјена садржаја уговора о раду
Члан 22.
(1) Послодавац може да понуди раднику измјену садржаја уговора о раду закључивањем анекса уговора о
раду.
(2) Уз понуду за закључење анекса уговора о раду због распореда на друго радно мјесто, премјештаја у
друго мјесто рада код послодавца, промјена у плати, новчаним накнадама, другим примањима по основу рада и
другог садржаја уговора о раду из члана 13. овог Правилика, послодавац је дужан да у писаном облику достави и
разлоге за понуду и одреди рок не краћи од осам дана у којем је радник дужан да се изјасни о понуди за
закључивање анекса уговора о раду.
(3) Раднику, који се не изјасни у року из става 2. овог члана, престаје радни однос уз обавезу исплате
отпремнине од стране послодавца.
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Члан 23.
(1) Радник може бити распоређен на друго радно мјесто односно премјештен у друго мјесто рада код
послодавца само на начин и под условима прописаним Законом.
(2) На начин и под условима прописаним Законом, радник се привремено може упутити на рад код другог
послодавца.
(3) Радник са послодавцем код којег је упућен на рад, закључују уговор о раду на одређено вријеме.
(4) Послодавац може радника упутити на рад у другу земљу у којој обавља дио своје дјелатности, под
условом да ти послови у иностранству одговарају стручним и радним способностима радника и да се споразумију о
дужини трајању рада у иностранству, условима одласка, смјештају и повратка радника, те валути у којој ће се
раднику исплаћивати плата.
9. Пренос уговора о раду на новог послодавца
Члан 24.
(1) Због статусне промјене код послодавца, односно промјене послодавца или власништва над послодавцем,
права и обавезе из општег акта послодавца и уговора о раду преносе се на послодавца сљедбеника, уколико је
радник с тим сагласан.
(2) Ако радник није сагласан, или се о преносу уговора са послодавца на послодавца сљедбеника не изјасни
у року од пет дана, послодавац има право да раднику откаже уговор о раду.
(3) У случају отказа уговора у смислу става 2. овог члана, радник нема право на отказни рок и отпремнину.
(4) Послодавац сљедбеник и радник могу отказати уговор о раду на начин и у роковима који су одређени
уговором о раду, односно овим Правилником или Законом.
10. Рад ван радног односа
Члан 25.
(1) Послодавац може са заинтересованим лицем закључити уговор о привременим и повременим пословима,
уговор о стручном оспособљавању и усавршавању (волонтерском раду), уговор о обављању привремених и
повремених послова, уговор о дјелу и уговор о допунском раду, на начин и под условима прописаним Законом.
(2) Уговорима из става 1. овог члана не заснива се радни односа.
11. Провјеравање оспособљености радника за руковање средствима рада и средствима заштите на
раду
Члан 26.
Прије закључивања уговора о раду, као и за вријеме рада радника, послодавац може одредити да се изврши
провјеравање способности лица које тражи запослење, односно радника за руковање средствима рада, као и
средствима заштите на раду, која радник треба користити при раду или која су у непосредној вези са условима рада
на радном мјесту које радник треба да обавља.
12. Образовање, стручно оспособљавање и усавршавање
Члан 27.
(1) Послодавац може радника у радном односу упутити на допунско оспособљавање за руковање
средствима рада и средствима заштите на раду ако је то неопходно за безбједно руковање тим средствима, њихово
намјенско кориштење и безбједно и ефикасно одвијање процеса рада.
(2) О трајању и начину спровођења стручног оспособљавања и усавршавања радника уз право на накнаду
плате коју би остварио као да је на раду, одлучује послодавац.
Члан 28.
(1) Радник је дужан да поступи по захтјевима послодавца за образовањем, стручним оспособљавањем и
усавршавањем.
(2) Трошкови образовања стручног оспособљавања и усавршавања обезбјеђују се из средстава послодавца
и других извора у складу са законом и општинама.
(3) Ако радник прекине образовање, стручно оспособљавање или усавршавање, дужан је да послодавцу
накнади трошкове, осим ако је до прекида дошло из оправданог разлога.
IV - ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА
Члан 29.
(1) Посебним Правилником о организацији и систематизацији послова код послодавца уређују се
организациони дијелови, њихов дјелокруг, врши систематизација послова водећи рачуна о врсти и опису послова
као и условима за рад на тим пословима, начин руковођења и функционална повезаност организационих дијелова,
одговорност за извршавање послова и друга питања од значаја за организацију и рад послодавца.
(2) Систематизоване послове обављају радници са којима се закључују уговори о раду.
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(3) Поред послова систематизованих у конкретном радном мјесту, за које је са радником закључен уговор о
раду, радник је дужан обављати и друге послове које по природи професије и радног мјеста може обављати и које му
нареди непосредни руководилац.
V - ПЛАТЕ И НАКНАДЕ
1. Плате
Члан 30.
(1) Радник има право на одоварајућу плату у складу са овим Правилником и уговором о раду.
(2) Радницима се гарантује једнака плата за исти рад или рад исте вриједности који остварују код
послодавца.
(3) Одлука послодавца или споразум са радником који су у супротности са ставом 2. овог члана су
ништавни.
(4) Плата радника се састоји од:
1) дијела за обављени рад и вријеме проведено на раду,
2) увећања плате по основу радног стажа, отежаних услова рада, прековременог рада, рада ноћу, рада
празником и другим данима у које се по закону не ради и
3) других примања по основу радног односа, у складу са законом.
(5) Под платом у смислу става 4. овог члана, сматра се бруто плата која садржи порезе и доприносе који се
плаћају из плате, у складу са посебним прописом.
Члан 31.
(1) Основна плата радника се одређује по радним мјестима утврђених посебним правилником послодавца,
на основу услова потребних за рад на пословима за које је радник закључио уговор о раду и времена проведеног на
раду.
(2) Основну плату радног мјеста радника одређује коефицијент сложености посла, цијена рада и вријеме
проведено на раду.
(3) Коефицијенти сложености посла код послодавца утврђује се у распону од 3,5 до 12,5, а зависе од
сложености посла, потребне стручне спреме, одговорности за извршавање послова и радних задатака и услова рада
радника.
(4) Цијена рада као основ за обрачун основне плате код послодавца износи 120,оо конвертибилних марака.
(5) Вријеме проведено на раду подразумијева временски период рада радника у оквиру пуног седмичног
радног времена из члана 31. овог Правилника.
Члан 32.
(1)Радни учинак послодавац оцјењује на основу резултата радника и то :
Квалитета и обима обављеног посла радника, доприноса радника пословном резултату послодавца као и односа
радника према другим радним обавезама.
(2) радни учинак послодавац оцјењује за период од годину дана
(3)Оцјену радног учинка даје послодавац на бази сарадње и процјена руководиоца одређених
организационих дијелова послодавца и остварених пословних резултата у одређеном периоду рада.
Члан 33.
Радник има право на увећање плате из члана 31. и 32. овог Правилника за:
1) сваку годину радног стажа – 0,3% (осим ако другачије није прописано законом или колективним
уговором)
2) отежане услове рада - 30%,
3) прековремени рад - 30%,
4) рад ноћу - 30%,
5) рад празником и друге дане у које се по закону не ради - 30%,
Члан 34.
(1) Уговором о раду који закључује са радником послодавац утврђује плату радник за обављени рад и
вријеме проведено на раду.
(2) Уговором о раду може се утврдити основна плата у већем износу од основне плате утврђене на основу
елемента из члана 31. овог Правилника.
Члан 35.
(1) Послодавац нето плату раднику исплаћује у новцу једанпут мјесечно, уплатом на текући рачун, након
достављеног писменог обрачуна плате.
(2) Подаци о појединачним платама нису јавни.
(3) Разлику између нето исплаћене плате радника и обрачунатог бруто износа плате радника, послодавац
уплаћује за обавезно осигурање радника једном мјесечно, истовремено са исплатом плате, ако посебним прописом
није другачије прописано.
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(4) У ситуацији када је износ плате радника обрачунат у складу са овим правилником мањи од износа
најниже плате у Републици Српској, послодавац је дужан да раднику за пуно радно вријеме и остварене резултате
исплати најнижу плату утврђену посебном одлуком Владе Републике Српске.
2. Накнада плате
Члан 36.
(1) Радник има право на накнаду плате у висини 100% просјечне плате остварене у посљедња три мјесеца
или плате коју би остварио да је био на раду у сљедећим случајевима:
1) за вријеме коришћења годишњег одмора,
2) за вријеме одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан,
3) плаћеног одсуства,
4) породиљског одсуства,
5) за вријеме привремене спријечености за рад због повреде на раду или професионалне болести,
7) за вријеме стручног оспособљавања и усавршавања ради потреба радног мјеста на захтјев послодавца.
8) за вријеме прекида рада због више силе или хаварије на машинама или другим средствима рада – у
висини од 50% плате коју би остарио да је радио,
(3) За вријеме привремене спријечености за рад због болести и повреда, радник остварује право на накнаду
плате у складу са прописима о здравственом осигурању којима се прописује трајање, висина и начин остварења
права.
3. Заштита плате и накнада
Члан 37.
Послодавац не може, без пристанка радника или без правоснажне одлуке надлежног суда, своје или туђе
потраживање према раднику наплатити обустављањем од плате или накнаде плате.
4. Накнада трошкова раднику и друга примања по основу рада
Члан 38.
(1) Радник има право на накнаду трошкова од послодавца за:
1) вријеме проведено на службеном путовању (дневницу за службено путовање у Републици Српској, у
Федерацији БиХ и у иностранству) – у висини од 120,оо конвертибилних марака,
2) Долазак на посао и повратка с посла (накнада трошкова превоза), уколико превоз није организован од
стране послодавца - у висини цијене путне карте у јавном превозу од мјеста становања до мјеста рада и назад, а
највише 90,оо конвертибилних марака мјесечно,
3) Повећане трошкове боравка за вријеме рада на терену - у висини од 30 конвертибилних марака,
4) Трошкове једног топлог оброка за вријеме једног радног дана, код послодавца није организована исхрана
радника - у висини од 3,5о конвертибилних марака,
5) За коришћење сопственог аутомобила код обављања службеног посла, по налогу послодавца - у висини
од 40 конвертибилних марака.
Члан 39.
Радник по основу рада а у складу са законом код послодавца остварује
(1) отпремнину приликом одласка у пензију
(2) регрес за коришћење годишњег одмора,
Члан 40.
(1) Радник, по основу рада код послодавца може остварити примања и у случају: смрти члана породице,
тешке инвалидности и дуготрајне болести, јубиларне награде за остварени стаж код послодавца, а у висини од двије
просјечне нето плате остварене у последња 3 мјесеца.
(2) У случају смрти радника, породици радника послодавац може исплатити помоћ у висини од двије
просјечне нето плате остварене у последња 3 мјесеца.
(3) О остваривању права из става 1. и 2. овог члана одлучује послодавац својим рјешењем, на основу
захтјева радника и одговарајуће документације.
VI – НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 41.
(1) Радник је одговоран за штету коју на раду или у вези са радом, намјерно или крајњом непажњом,
проузрокује послодавцу.
(2) Ако је штету проузроковало више радника, сваки радник је одговоран за дио штете коју је проузроковао.
(3) Ако се за радника из става 2. овог члана не може утврдити дио штете коју је проузроковао, сматра се да
су сви подједнако одговорни и штету накнађују солидарно.
Члан 42.
(1) Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала, ко је штету проузроковао и како ће се
штета накнадити утврђује посебна комисија, коју именује послодавац својим рјешењем.
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(2) Комисија из става 1. овог члана има непаран број чланова.
Члан 43.
(1) Комисија након што утврди све чињенице и околности које су од значаја за одговорност радника и
висину штете, саставља извјештај и даје приједлог послодавцу да донесе рјешење којим се утврђује одговорност
радника и обавезује на накнаду штете или рјешење којим се радник ослобађа од одговорности.
(2) У приједлогу којим се утврђује одговорност радника и обавезa накнадe штете, комисија је дужна да
послодавцу достави приједлог на који начин и у ком року је радник дужан штету накнадити.
(3) На основу извјештаја и приједлога комисије послодавац доноси рјешење којим се радник утврђује
одговорним и обавезује да штету накнади или се радник ослобађа од одговoрности.
Члан 44.
Ако радник не пристане да накнади штету, послодавац ће покренути поступак за накнаду штете код
надлежног суда.
Члан 45.
(1) Радник који на раду или у вези са радом, намјерно или из крајње непажње, проузрокује штету трећем
лицу коју је надокнадио послодавац, дужан је да послодавцу надокнади износ исплаћене штете.
Члан 46.
(1) Ако радник претрпи штету на раду или у вези са радом, послодавац је дужан да му накнади штету.
(2) Ако послодавац не пристане да надокнади штету, радник може покренути поступак за накнаду штете
код надлежног основног суда.
Члан 47.
На питање накнаде штете причињене на раду или у вези са радом која нису посебно уређена Законом нити
овим Правилником примјењују се прописи о облигационим односима.
VII - ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
1. Престанак радног односа
Члан 48.
(1) Радни однос раднику престаје на начин и под условима прописаним Законом.
(2) Радни однос престаје:
1) истеком рока на који је заснован,
2) кад радник наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања,
3) споразумом између радника и послодавца,
4) отказом уговора о раду од стране радника или послодавца,
5) одлуком надлежног суда,
6) на захтјев родитеља или старатеља радника млађег од 18 година живота,
7) смрћу радника,
8) даном достављања послодавцу формалног обавјештења о потпуном губитку радне способности радника,
9) даном почетка извршења казне, односно мјере безбједности, васпитне или заштитне мјере у трајању дуже
од шест мјесеца и
10) престанком рада послодавца.
11) у другим случајевима утврђеним овим законом
2. Споразумни престанак радног односа
Члан 49.
(1) Радни однос може да престане на основу споразума радника и послодавца.
(3) Споразумом се могу уговорити права и обавезе уговорних страна до дана и након престанка радног
односа.
(4) Споразум из става 1. овог члана, радник је дужан да одмах по потписивању овјери код надлежног органа
локалне самоуправе.
(5) Споразум производи правна дејства од дана овјере потписа радника на споразуму.
(6) Након што надлежни орган локалне самоуправе овјери потпис радника на споразуму, радник је дужан да
примјерак овјереног споразума достави послодавцу, с циљем одјаве радника са обавезних видова осигурања.
3. Отказ уговора од стране радника
Члан 50.
(1) Радник има право да послодавцу откаже уговор о раду, без обавезе навођења разлога.
(2) Отказ уговора о раду радник доставља послодавцу у писаном облику, најмање 15 дана прије дана који је
радник навео као дан престанка радног односа.
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(3) Изузетно од дужине отказног рока из става 2. овог члана, радник има право да послодавцу достави отказ
уговора о раду најмање један дан прије, ако се ради о повредама обавеза из уговора о раду од стране послодавца.
(4) Отказни рок почиње тећи од дана уручења отказа послодавцу.
4. Отказ уговора о раду од стране послодавца
Члан 51.
(1) Послодавац може раднику да откаже уговор о раду ако за то постоји оправдан разлог и то:
1) Ако не остварује резултате рада или нема потребна знања и способности за обављање послова на
којима ради;
2) Ако је правоснажно осуђен за кривично дјело на раду или у вези са радом;
3) Ако услед технолошких, економских или организационих промјена престане потреба за обављање
одређеног посла или дође до смањења обима посла а послодавац не може раднику обезбједити други
посао.
4) Ако одбије закључење Анекса уговора у смислу члана 170 став 1 тачка 1-4 закона
5) Ако се не врати на рад код послодавца у року од 5 дана од дана истека рока мировања радног односа
из члана 94 Закона односно не плаћеног одсуства из члана 93 закона
(2) Послодавац може да откаже уговор о раду раднику који својом кривицом учини тежу повреду радне
обавезе и то:
1) Одбије да извршава своје радне обавезе одређене уговором о раду;
2) Изврши крађу, намјерно оштећење или незаконито располагање средствима послодавца као и
наношење штете трећим лицима коју је послодавац дужан накнадити
3) Злоупотријеби положај са материјалним или другим штетним последицама код послодавца
4) Ода пословне или службене тајне
5) Намјерно онемогућава или омета друге раднике да извршавају своје радне обавезе, чиме се ремети
процес рада код послодавца
6) Насилнички се понаша према послодавцу другим радницима и трећим лицима за вријеме рада
7) Неоправдано изостане са посла у трајању од три дана у календарској години
8) Ако је дао нетачне податке који су били одлучујући за заснивање радног односа
9) Изврши насиље на основу пола, дискриминацију, узнемиравање и сексуално узнемиравање других
радника или мобинг и
10) Ако учини другу тежу повреду радне обавезе утврђену колективним уговором
(3) Послодавац може да откаже уговор о раду раднику који не поштује радну дисциплину и то:
1) Ако неоправдано одбије да обавља послове и извршава налоге послодавца у складу са законом;
2) Ако не достави потврду о привременој спријечености за рад у смислу члана 120 овог закона
3) Ако злоупотријеби право на одсуство због привремене спријечености за рад
4) Због доласка на рад под дејством алкохола или других опојних средстава, односно употребе
алкохола или других опојних средстава у току радног времена које има или може да има утицај на
обављање посла
5) Ако његово понашање представља радњу извршења кривичног дјела учињеног на раду и у вези са
радом независно од тога да ли је против радника покренут кривични поступак за кривична дјела
6) Ако радник који ради а пословима са повећаним ризиком, на којима је као посебан услов за рад
утврђена посебна здравствена способност одбије да буде подвргнут оцјени здравствене
споособности
7) Ако не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање
такво да не може да настави рад код послодавца.
(4) Посллодавац може радника да упути на одговарајуће прегледе у овлаштену здравствену установу о
свом трошку ради утврђивања околности из става 3. и 4. Овог члана или да утврди постојање наведених
околности на други начин у складу са законом.
(5) Одбијање радника да се одазове на позив послодавца да изврши анализу сматра се непоштовањем радне
дисциплине у смислу става 3. овог члана.
5. Поступак отказивања уговора о раду од стране послодавца
Члан 52.
(1) О отказивању уговора о раду одлучује послодавац или друго лице посебно овлашћено од стране
послодавца.
(2) Сваки непосредни руководилац радника у организационом дијелу послодавца, као и сваки радник код
послодавца без обзира на врсту радног односа, дужан је пријавити повреду радне обавезе или непоштовање радне
дисциплине извршену од стране радника.
(3) Супротно понашање непосредног руководиоца и других радника сматраће се као непоштовање радне
дисциплине у смислу члана 51. став 1 тачка 4 овог Правилника
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Члан 53.
(1) Чим сазна за повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине, непосредни руководилац
радника је дужан да сачини писмену пријаву и одмах је достави послодавцу.
(2) Уколико то руководилац није учинио, а послодавац (директор) има посредно или непосредно сазнање о
повреди радне обавезе или непоштовање радне дисциплине, сачиниће сам забиљешку о повреди радне обавезе
односно непоштовању дисциплине.
Члан 54.
(1) Послодавац након што на посредан (од другог радника или руководиоца) или непосредан начин добије
сазнања да је радник извршио повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине из члана 89. овог
Правилника, дужан је да радника писаним путем обавијести о постојању разлога за отказ уговора о раду и да му
остави рок од најмање осам дана од дана достављања обавјештења да се изјасни на наводе у обавјештењу.
(2) Уз обавјештење из става 1. овог члана послодавац ће доставити раднику све чињенице и доказе који
указују да основ за отказ постоји.
(3) Послодавац обавјештење доставаља лично раднику у просторијама послодавца, или препорученом
поштом на адресу пребивалишта радника коју је назначио приликом заснивања радног односа односно путем
огласне табле послодавца. Протеком рока од од осам дана од дана истицања на огласној табли послодавца сматра се
да је достављање извршено.
(4) Након што радник прими обавјештења од стране послодавца обавезан је у датом року од осам дана да
достави своје изјашњење послодавцу, уз које може приложити мишљење синдиката чији је члан.
(5) Неизјашњавање уредно обавјештеног радника на један од начина из става 3. овог члана, није сметња за
даље вођење поступка.
(6) Послодавац, након што добије изјашњење радника, размоти изјашњење и мишљење синдиката ако је
приложено, друге чињенице и доказе, као и отежавајуће или олашавајуће околности одлучује о одговорности
радника и изрицању могуће мјере, на начин прописан овим правилником и Законом.
(7) Послодавац може посебном одлуком прописати начин утврђивања повреда радне обавезе или
непоштовања радне дисциплине, коју је дужан да објави на својој огасној табли и иста ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.
Члан 55.
(1) Ако радник не остварује резултате рада или нема потребна знања и способности за обављање послова на
којима ради, послодавац му може отказати уговор о раду само ако му је претходно дао писмено упозорење у вези са
недостацима у његовом раду, упутствима и примјереним роком за побољшање рада, а радник у остављеном року не
побољша рад и послодавац не може да му обезбиједи други одговарајући посао.
(2) Уколико му може обезбиједити одговарајући посао, истовремено ће му понудити закључивање анекса
уговора о раду због распореда на друго радно мјесто у складу са чланом 22. став 2 овог Правилника.
Члан 56.
(1) Уколико код послодавца усљед технолошких, економских и организационих промјена престане потреба
за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла, а послодавац с обзиром на своје економско стање,
производне и друге радне капацитете и организацију рада, не може раднику обезбиједити други одговарајући посао,
може раднику отказати уговор о раду.
(2) Уколико му може понудити одговарајући посао, истовремено ће му понудити закључивање анекса
уговора о раду због распореда на друго радно мјесто у складу са чланом 22. став 2 овог Правилника.
(3) Послодавац који откаже уговор о раду раднику у смислу става 1. овог члана не може на истим пословима
у истом мјесту рада да запосли друго лице у року од годину дана од дана престанка радног односа.
Члан 57.
(1) Уговор о раду отказује се рјешењем у писаном облику које обавезно садржи: увод, изреку, образложење
и поуку о правном лијеку.
(2) Рјешење о отказу уговора о раду доставља се раднику лично, у просторијама послодавца, односно на
адресу пребивалишта или боравишта радника.
(3) Ако послодавац раднику није могао да достави рјешење о отказу уговора о раду у смислу става 2. овог
члана, о томе ће сачинити писмену забиљешку.
(4) Писмену забиљешку из става 3. овог члана и рјешење о отказу послодавац објављује на огласној табли и
по истеку осам дана од дана објављивања сматра се достављеним.
(5) Раднику престаје радни однос даном достављања рјешења о отказу, осим ако рјешењем није другачије
одређено.
Члан 58.
Послодавац је дужан да раднику до дана престанка радног односа исплати све неисплаћене плате, накнаде
плате и друга примања која је радник остварио до дана престанка радног односа.
5.1. Отказни рок и отпремнина
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Члан 59.
У случају отказа уговора о раду од стране послодавца због одбијања радника да закључи анекс уговор о
раду у смислу члана 22. овог Правилника, као и у случају отказа уговора о раду из члана 55. и 56. овог Правилника,
радник има право на отказни рок и отпремнину.
Члан 60.
(1) Отказни рок почиње тећи од дана уручења отказа раднику, а не може бити краћи од 30 календарских
дана.
(2) Ако радник, на захтјев послодавца, престане да ради прије истека прописаног отказног рока, послодавац
је дужан да му исплати накнаду плате и призна сва права по основу рада као да је радио до истека отказног рока.
(3) У случају из претходног става раднику радни однос престаје споразумом радника и послодавца, на начин
и под условима прописаним чланом 49. овог Правилника.
(4) Послодавац је дужан да раднику омогући да за вријеме отказног рока користи један слободан дан у
седмици ради тражења новог запослења.
Члан 61.
(1) Раднику који је закључио уговор о раду на неодређено вријеме, а којем радни однос престаје отказом
уговора о раду од стране послодавца, након најмање двије године непрекидног рада код послодавца, послодавац је
дужан да исплати отпремнину, осим ако му радни однос престаје отказом уговора у случајевима из члана 51 Став 1
тачка 2 и 5 и став 2 и 3 овог правилника.
6. Удаљење радника са рада
Члан 62.
(1) Ако је радник затечен у вршењу радњи за које се основано сумња да представљају кривично дјело, тежу
повреду радне обавезе или да угрожавају имовину веће вриједности, послодавац га може удаљити са рада и прије
отказивања уговора о раду.
(2) Удаљење из става 1. овог члана може трајати најдуже до три мјесеца, у ком року је послодавац дужан
одлучити о одговорности радника.
(3) Ако је против радника покренут кривични поступак, удаљење радника може трајати до окончања
поступка, ако послодавац друкчије не одлучи.
(4) Радник коме је одређен притвор обавезно се удаљава са рада од првог дана притвора.
(5) Удаљење из претходног става траје све док траје и мјера притвора.
Члан 63.
(1) За вријеме привременог удаљења с рада, у смислу става 2., 4. и 5. претходног члана, радник има право на
накнаду плате у висини 50% основне плате коју би остварио да је радио, коју исплаћује послодавац.
(2) Радник има права на разлику плате између износа накнаде плате из става 1. овог члана и пуног износа
плате ако је кривични поступак против њега обустављен правоснажном одлуком, или ако правоснажном одлуком
буде ослобођен оптужбе, или је оптужба против њега одбијена, али не због ненадлежности.
(3) Послодавац након што раднику исплати разлику плате има право на рефундацију на терет органа који је
покренуо кривични поступак, односно одредио притвор.
VIII - ЗАШТИТА ПРАВА РАДНИКА
Члан 64.
(1) О правима и обавезама радника из радног односа, у складу са законом, овим Правилником и уговором о
раду, одлучује пословодни орган послодавца (директор) или друго лице одређено статутом или актом о оснивању.
(2) Овлашћено лице из става 1. овог члана може, путем писмене пуномоћи, овластити друго пословно
способно лице да одлучује о свим или појединим правима и обавезама из радног односа.
Члан 65.
Раднику се у писаном облику доставља рјешење о остваривању права, обавеза и одговорности, са
образложењем, поуком о правном лијеку.
Члан 66.
(1) Радник који сматра да му је послодавац повриједио право из радног односа, може поднијети писани
захтјев послодавцу да му обезбиједи остваривање тог права.
(2) Захтјев из става 1. овог члана може се поднијети у року од 30 дана од дана сазнања за повреду права, а
најдаље у року од три мјесеца од дана учињене повреде.
(3) Подношење захтјева за заштиту права у смислу става 1. овог члана не одлаже извршење рјешења или
радње против којих је радник поднио захтјев за заштиту права, осим ако се ради о одбијању радника да ради на
пословима при чијем обављању постоји непосредна опасност по живот или теже нарушавање здравља радника или
трећих лица.
Члан 67.
(1) Радник који сматра да му је послодавац повриједио право из радног односа, може да поднесе приједлог
за мирно рјешавање радног спора надлежном органу или тужбу надлежном суду за заштиту тог права.
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(2) Право на подношење приједлога и тужбе није условљено претходним обраћањем радника послодавцу за
заштиту права.
(3) Приједлог за мирно рјешавање радног спора радник може да поднесе у року од 30 дана од дана сазнања
за повреду права, а најкасније у року од (три) 3 мјесеца од дана учињене повреде.
Члан 68.
Независно од поступка за заштиту права који је покренуо код послодавца или других надлежних органа
радник се може обратити инспектору рада ради заштите права.
IX - ПРОГРАМ ЗБРИЊАВАЊА ВИШКА РАДНИКА
Члан 69.
(1) Послодавац је дужан да донесе програм рјешавања вишка радника (у даљем тексту: програм), ако утврди
да ће због технолошких, економских или организационих разлога у оквиру периода од 90 дана доћи до престанка
потребе за радом радника који су у радном односу на неодређено вријеме, и то за најмање:
1) 10 радника код послодавца који има у радном односу више од 30, а мање од 100 запослених на
неодређено вријеме;
2) 10% радника код послодавца који има у радном односу више од 100 запослених на неодређено вријеме;
3) 30 радника код послодавца који има у радном односу преко 300 запослених на неодређено вријеме.
(2) Програм је дужан да донесе и послодавац који утврди да ће доћи до престанка потребе за радом најмање
30 радника у оквиру периода од 90 дана, из разлога наведених у ставу 1. овог члана, без обзира на укупан број
запослених код послодавца.
(3) На питања начина и поступка доношења програма, његовог садржаја и друга питања, непосредно се
примјењују одредбе Закона.
X – ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 70.
Радници право на штрајк остварују у складу са одредбама Закона о штрајку.
Члан 71.
(1) Радник мора посједовати радну књижицу коју предаје послодавцу приликом ступања на рад, а којом се
доказује вријеме проведено на раду код послодавца.
(2) За вријеме радног односа радника, радна књижица се налази на чувању код послодавца, о чему
послодавац раднику издаје потврду.
(3) На захтјев радника, послодавац ће раднику уз потврду вратити радну књижицу.
Члан 72.
(1) Приликом престанка радног односа радника, послодавац је дужан да у радну књижицу упише вријеме
које је радник провео у радном односу и да то овјери својим потписом и печатом, и да му преда радну књижицу, уз
потврду.
(2) Послодавац не може задржати радну књижицу радника ни у случају ако према раднику има било какво
потраживање, нити може у радну књижицу уписивати било какве друге податке осим времена које је радник провео
у радном односу код њега.
XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 73.
На права, обавезе и одговорности из радног односа која нису регулисана овим Правилником и уговором о
раду, непосредно се примјењују одговарајуће одредбе Закона и других прописа.
Члан 74.
(1) Измјене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку на који је исти и усвојен.
(2) Тумачење овог Правилника даје послодавац.
Члан 75.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли послодавца и биће
објављен у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 960-09/17
Датум, 16.09.2017. године

Предсједник Надзорног одбора
Јавног предузећа за управљање зоном „Слободна зона“ д.о.о.
Саша Божић, дипл. инг. пољопр.
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385.
На основу члана 18. став 1 тачка б Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 75/04
и 78/11) и члана 17 Статута Јавног предузећа за упрвљање зоном „Слободна зона“ д.о.о. Шамац („Службени гласник
Општине Шамац“ број 4/14 и 10/17) Надзорни одбор предузећа за управљање зоном „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
на својој седмој редовној сједници одржаној дана 16.09.2017. године, доноси:
ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ И
АНГАЖОВАНИХ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗОНОМ „СЛОБОДНА ЗОНА“ Д.О.О.
ШАМАЦ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овим правилником уређују се обавезе, мијере и одговорности за повреду радних обавеза, органи и
поступак утврђивања повреда радних обвеза, услови и начин за удаљење запосленика са рада, материјална
одговорност и начин утврђења штете проузроковане на раду и у вези са радом.
(2) У погледу одговорности из радних односа, односно по основу рада која није уређена овим Правилником
непосредно се примјењују одговарајуће одредбе Закона о раду и Правилника о раду.
Члан 2.
Запосленик у Јавном предузећу за управљање зоном „Слободна зона“, друштво са ограниченом одговорношћу
Шамац (у даљем тексту: Предузеће) има обавезе утврђене прописима, овим и другим општим актима које
произилазе из радног односа, односно при запослењу преузима обавезе и дужности на раду и у вези са радом
утврђене Законом о раду, Правилником о раду Предузећа, Статутом Предузећа, уговором о раду и другим општим
актима.
Члан 3.
(1) Сваки запосленик је дужан да са пажњом извршава радне обавезе и поштује заједничке интересе
запосленика предузећа.
(2) Запосленик који својом кривицом не испуњава дужности и радне обавезе предвиђене Правилником о
систематизацији радних мијеста Предузећа или се не придржавају одлука донесених у Предузећу чине повреду
радних дужности и обавеза.
Члан 4.
Одговорност запосленика због повреде радне обавезе утврђује се у дисциплинском поступку.
Члан 5.
Запосленик одговара за повреду радне дужности и обaвезe, која је у вријеме извршења била утврђена
Законом и овим Правилником.
Члан 6.
Штету коју запосленик на раду и у вези с радом почини Предузећу или трећој особи, дужан је надокнадити.
Члан 7.
Мијере које се изричу Предузећу за повреду радних обавеза имају искључиво корективни (васпитни)
карактер.
II. РАДНЕ ОБАВЕЗЕ
Члан 8.
Запосленик је нарочито дужан:
1. да чува имовину Предузећа, да се према њој односи са пажњом доброг привредника и домаћина,
2. да улаже личне и стручне способности при раду и да рационално користи средства за рад
3. да спречава расипање, злоупотребу и појаве користољубља, на штету средстава Предузећа
4. да лично и савјесно обавља свој посао, да извршава своје радне дужности и обавезе које произилазе из
Уговора о раду
5. да рад обавља у одређено вријеме и да се за вријеме рада не удаљава са свог посла, а уколико је то
неопходно уз сагласност непосредног руководиоца,
6. да чува пословну тајну,
7. да стално усавршава своје радне и стручне способности
8. да се придржава мијера заштите на раду,
9. да извршава одлуке стручних органа управљања Предузећем,
10. да се достојно понаша према пословним партнерим,
11. да преноси знања и искуства другима, а посебно млађим запосленицима,
12. да активно развија и унапређује углед Предузећа,
13. да указује на уочене грешке и неправилности у раду,
14. да пружа помоћ другим радницима у раду и у остваривању њихових права и обавеза из радног односа,
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15. да се придржава Закона и општих аката Предузећа.
Члан 9.
Радне обавезе запосленика у Предузећу утврђују се другим законским и подзаконским општим актима.
III. ОДГОВОРНОСТ ЗБОГ ПОВРЕДЕ РАДНИХ ОБAВЕЗА
1. Радне обавезе и дисциплинске мјере
Члан 10.
Због повредe радне обaвезе коју учини својом кривицом, запосленик одговара дисциплински.
Члан 11.
Због повреде радне обавезе запосленик одговара лично.
Члан 12.
(1) Повреда радне обавезе је оно понашање запосленика које се примјеном одредаба чл. 13. и 14. овога
Правилника може квалификовати као недопуштено.
(2) Запосленик не одговора због повреде обавезе која у моменту извршења, није била предвиђена овим
правилником.
(3) Пореда радне обавезе може бити лака и тешка.
2. Лаке повреде радних обавеза
Члан 13.
(1) Лаке повреде радних обавеза и мијере које се изричу запосленим у Предузећу се овим Правилником.
(2) Лаке повреде радних обвеза и дужности су:
1. неблаговремен долазак на посао и одлазак са посла прије истека радног времена или неоправдано
одсуство с посла за вријеме када је обавезна присутност.
2. несавјесно чување службених списа или података,
3. некоректан однос и недолично понашање, за вријеме рада према другим запосленицима (свађа, увреда и
др.
4. проузроковање штете Предузећу у мањем обиму, крајњом непажњом или намјерно,
5. непријављивање тежих повреда радних обавеза,
6. непријављивање штете коју је проузроковао други запосленик.
7. несавјестан однос према повјереним средствима у случајевима и када нису наступиле штетне последице.
8. Изношење нетачних информација о раду Предузећа, иако нису наступиле
штетне последице
9. неблаговремено извршавање одлука донесених Предузећу,
10. неоправдан изостанак с посла један радни дан
11. необавјештавање о пропустима у вези са заштитом на раду
12. прикривање материјалне штете,
13. неуредно вођење евиденција из области рада,
обављање приватног посла за вријеме радног времена
(3) За повреде радне обавезе из става 1 овог члана изриче се мијера писмене опомене директора Предузећа.
(4) У осталим случајевима изриче се усмена опомена Директора.
(5) У случају понављања лаких повреда обавеза може се изрећи и новчана казна у висини од 10% мјесечне
плате запосленика исплаћене у мјесецу када је казна изречена, те се третирати и као тешка повреда
радних обавеза.
3. Тешке повреде радних обавеза
Члан 14.
Тешким повредама радних обавеза сматрају се:
1. неизвршавање или несавјесно, неоправдано и неправовремено извршавање радних и других обавеза,
2. свјесно неизвршавање обвеза из уговора о раду,
3. некоректан однос према надређеним, другим запосленицима и клијентима Предузећа
4. нередовно или неправовремено достављање документације на обрачун и фактурисање и неправовремено и
нередовно фактурисање
5. одбијање извршења послова службе дежурства, приправности и л и радних налога, ако за то не постоје
оправдани разлози,
6. Повреда обавезе чувања службене тајне,
7. неовлаштено располагање службеном документацијом
8. неовлаштено давање информација трећим лицима,
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9. Злоупотреба боловања, односно права одсуствовања у случају болести,
10. извршење кривичног дијела на раду или у вези са радом,
11. пријетња, угрожавање или повређивање тјелесног или психичког интегритета клијента или другог запосленика
Предузећа, односно физички насртај, психичко, сексуално и л и на други начин упућено или учињено злостављање,
12. ако се запосленом ускраћују законом загаратована права на заштиту здравља и заштиту личног интегритета
13. злоупотреба службеног положаја или прекорачење овлаштења
14. злоупотреба службеног положаја ил и прекорачење овлаштења,
15. изазивање нереда или учествовање у тучи,
16. радње које ометају клијенте и друге запосленике у остваривању њихових права и интереса у Предузећу
17. неоправдано изостајање с посла дуже од једнога дана.
18. долазак на посао у пијаном стању или опијање у току рада, или подстрекавање на употребу алкохолног пића, ил и
њихово омогућавање, давање или непријављивање набавке и употребе.
19. ношење оружја у Предузећу или кругу Предузећа, изузев запосленика чије радно мијесто налаже то,
20.неовлаштена промјена података у евиденцији, односно службеној исправи
21.уништење, оштећење, скривање или изношење евиденције. односно службених исправа,
22. одбијање пријема и давања на увид евиденције службеном лицу које врши надзор над радом Предузећа,
23.одбијање послова радног мијеста на које је запослени распоређен а који послови су прописани Правилником о
систематизацији радних мјеста,
24. незаконито располагање средствима Предузећа,
25. давање нетачних података, ако је то било од битног утицаја на доношење одлуке у Предузећу,
26. давање нетачних података од стране одговорних особа, којим се обмањује запосленик у остваривању његових права,
27. нетачно евидентирање и приказивање резултата рада, у намјери да се за себе или за другога неосновано прибави
корист,
28. неосновано прибављање материјалне користи у погледу примања поклона и других погодности у вези са радом, осим
уобичајних поклона.
29. фалсификовање записника и одлука органа управљања,
30. онемогућавање запосленика да извршавају своје радне обавезе
31. проневјера и крађа имовине Предузећа,
32. непоступање по одлуци о привременом распоређивању на друге послове односно радне задатке,
33. одбијање пружања помоћи запосленику у остваривању његових права и обавеза из радног односа од стране
запосленика стручне службе, који се стара о остваривању права и обавеза запосленика.
Члан 15.
За тешке повреде радне обавезе запосленику се могу изрећи следеће дисциплинске казне:
1) Новчана казна у висини од 20% до највише 30% укупне мјесечне плате запосленика,
2) Премјештај запосленика на друго радно мјесто,
3) Смјењивање с положаја односно дужности,
4) Престанак радног односа.
Члан 16.
(1) Мјера премјештаја запосленика на друго радно мјесто и смјењивања са положаја односно дужности
може се изрећи само због теже повреде радне дужности.
(2) Мјере из става 1. изриче директор Предузећа, у складу са својим овлаштењима.
Члан 17.
(1) Мјера престанка радног односа може се изрећи за тешку повреду радне обaвезе, којом се проузрокује
поремећај односа у вршењу послова, односно извршавању радних задатака, онемогућава или отежава рад других
запосленика или на други начин изазивају поремећајi у процесу рада Предузећа.
(2) За тешке повреде радне обвезе изриче се мјера престанка радног односа, ако је повреда учињена са
умишљајем или свјесним нехатом и ако нису утврђене олакшавајуће околности за запосленог.
(3) Мјеру престанка радног односа изриче дисциплинска комисија, након проведенога дисциплинског
поступка и утврђене кривице запосленика.
Члан 18.
При изрицању мјере, због повреде радне обавезе нарочито се узимају у обзир: тежина повреде радне обавезе и
њене последице, степен одговорности запосленика, висина евентуалне штете, побуде из којих је повреда радне
обавезе учињена, услови под којима је повреда радне обавезе учињена, ранији рад и понашање запосленика, понашање
запосленика после извршене повреде радне обваезе и др.
IV. ОПШТА ПРАВИЛА ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА
Члан 19.
Сваки запосленик се сматра невиним за повреду радних обавеза и дужности док се правоснажним рјешењем
у дисципинском поступку не утврди његова кривица.
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Члан 20.
Сумња у погледу постојања чињеница које чине обиљежје повреде радних обвеза и дужности и л и утичу на
утврђивање одговорности запосленика, разматраће се на начин који је повољнији за запосленика против кога се
води дисциплински поступак.
Члан 21.
Против запосленика не може се водити дисциплински поступак за повреду радне обавезе и л и дужности
уколико је ранији поступак за исту повреду окончан доношењем коначног рјешења.
Члан 22.
(1) Поступак за утврђивање дисциплинске одговорности је јаван.
(2) Јавност може бити искључена само ако то захтијевају разлози чувања државне, пословне и л и службене
тајне односно разлози приватности.
(3) Одлуку о искључењу јавности доноси дисциплинска комисија која води дисциплински
поступак.
Члан 23.
(1) Поступак за утврђивање дисциплинске одговорности проводи се без одлагања.
(2) Првостепени дисциплински поступак (у даљем тексту: првостепени
(3) поступак) мора се окончати најкасније у року од 30 дана од дана доношења рјешења о покретању поступка
уколико је ријеч о повреди службене дужности за коју се може изрећи дисциплинска мјера јавна писмена опомена, а
у осталим случајевима у року од 60 дана.
(4) Другостепени дисциплински поступак (у даљем тексту: другостепени поступак) не може трајати дуже од
30 дана од дана када је Надзорном одбору Предузећа достављена жалба на одлуку Дисциплинске комисије.
Члан 24.
Дисциплински поступак се мора проводити са што мање трошкова и губитка времена за запосленика и
друге учеснике у поступку, али на такав начин да се изведу сви докази који су потребни за правилно и потпуно
утврђивање чињеничног стања и за доношење законите и правилне одлуке.
Члан 25.
(1) Запосленик има право бранити се сам или уз помоћ браниоца кога сам одабере.
(2) Запосленик има право позвати на јавну расправу и представника синдиката чији је члан који по
одобрењу запосленика, има положај браниоца.
Члан 26.
Против одлуке којом се окончава првостепени поступак може се изјавити жалба Надзорном одбору
Предузећа.
Члан 27.
(1) Подношење дисциплинске пријаве за покретање дисциплинског поступка за утврђивање
дисциплинске одговорности застаријева у року од три мјесеца од дана сазнања да је почињена повреда радне обвезе
и дужности, и починитеља, а најкасније у року од шест мјесеци од дана извршења повреде.
(2) Покретање дисциплинског поступка за утврђивање дисциплинске одговорности запосленика
застаријева у року од 15 дана од дана пријема пријаве за покретање поступка.
(3) Застара за вођење дисциплинског поступка настаје протеком рокова из члана 23. ст. 2. и 3. овог
Правииника.
(4) Застаријевање из ст. 1. до 3. овог члана прекида се сваком радњом која се врши ради утврђивања
дисциплинске одговорности запосленика који је починио повреду радне обавезе и дужности.
(5) Застаријевање се прекида и када запосленик, у вријеме док тече рок застарјелости, почини
нову повреду радне обавезе и дужности.
(6) Са сваким прекидом из ст. 4. и 5. овог члана, застаријевање почиње поново тећи, с тим да
застарјелост у сваком случају настаје када протекне два пута онолико времена колико је предвиђено
одредбама ст. 1. до 3. овог члана.
Члан 28.
(1) Када се на темељу истих чињеница које се разматрају у дисциплинском поступку против запосленика
покрене кривични поступак, па се дисциплински поступак прекине, застаријевање вођења дисциплинског поступка
се прекида.
(2) Застаријевање вођења дисциплинског поступка из става 1. овог члана почиње поново тећи са даном
правоснажности пресуде донесене у кривичном поступку.
Члан 29.
Застара извршења дисциплинске мјере јавне писмене опомене наступа протеком рока од 30 дана од дана
правоснажности рјешења којим је изречена та дисциплинска мјера, а застара за извршење осталих дисциплинских
мјера наступа у року од три мјесеца од дана правоснажности рјешења донесеног у дисциплинском поступку.
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Члан 30.
Против запосленика који је једном радњом или са више радњи починио двије или више повреда радних
обавеза и дужности водиће се, у правилу, један дисциплински поступак
Члан 31.
Дисциплински органи Предузећа су:
1) Директор, за повреде радне обавезе из чл. 13. овога Правилника
2) Дисциплинска комисија, за повреде радне обавезе из чл. 14. овога Правилника
3) Надзорни одбор Предузећа, као другостепени орган.
V. ПРВОСТЕПЕНИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
Члан 32.
(1) Сваки запосленик у Предузећу има право на подношење пријаве за покретање дисциплинског поступка.
(2) Пријава за покретање дисциплинског поступка се подноси писмено директору Предузећа и мора бити
образложена.
(3) Пријава из става 2. овог члана треба нарочито да садржи: име и презиме запосленог, радно мијесто на које је
распоређен, опис и вријеме извршења повреде радне обавезе и доказе који указују на извршење повреде радне
обавезе.
(4) Дисциплинска пријава има карактер иницијативе за покретање дисциплинског поступка.
Члан 33.
(1) Када директор заприми дисциплинску пријаву провјерава да ли има сметњи за покретање
дисциплинског поступка, па ће одбацити дисциплинску пријаву у сљедећим случајевима:
1) ако радња описана у дисциплинској пријави није прописана као повреда радне обавезе и дужности,
2) ако је наступила застарјелост покретања дисциплинског поступка,
3) ако је запосленику престао радни однос у Предузећу.
(2) Одбацивање дисциплинске пријаве врши се Закључком.
Члан 34.
(1) Дисциплински поступак у смислу члана 14. овога Правилника, у случају када не постоје сметње за покретање
дисциплинског поступка, покреће се Рјешењем о покретању дисциплинског поступка, које доноси директор
Предузећа, у року од 3 (три) дана од дана запримања дисциплинске пријаве.
(2) Против рјешења из става 1. овога члана, није допуштено улагати правна средства.
(3) Рјешење из ставк 1. овога члана садржи: име и презиме запосленика против кога
се покреће дисциплински поступак, радно мјесто на којем се налази, занимање, тачну адресу становања,
чињенични опис, повреде радне обавезе, вријеме, мјесто и начин извршења,правну квалификацију повреде радне
обавезе и дужности, последице настале учињеном повредом, податак о насталој штети, околностима под којима
је повреда учињена, доказе за изнесене наводе и друге податке неопходне за вођење дисциплинског поступка
и одлучивање о дисциплинској одговорности запосленика.
Члан 35.
Рјешење о покретању дисциплинског поступка доставља се истовремено:
- запосленику против којег се покреће поступак
- дисциплинској комисији.
Члан 36.
(1)Дисциплинску комисију именује директор Предузећа својим Рјешењем о именовању комисије ради
проведбе дисциплинског поступка у року од пет дана.
(2) Дисциплинска комисија именује се на временски период од 1 (једне) године.
(3) Дисциплинска комисија се састоји од три члана с тим да директор Предузећа не може бити члан комисије .
Члан 37.
(1) Дисциплинска комисија се оснива само за повреде радних обавеза прописаних чланом 14 овог
Правилника.
(2) За повреде радних обавеза прописаних чланом 13. Овог Правилника. Директор доноси Рјешење о
дисциплинској мијери санкцији, без оснивања комисије, у скраћеном поступку поштујући поступак и
изричући мјере прописане чл. 13. ст. 3.. 4. и 5. Овог Правилника.
(3) Предсједника и чланове Дисциплинске комисије именује директор Предузећа својим Рјешењем, из
реда запосленика Предузећа.
Члан 38.
(1) Дисциплинска комисија ради у пуном саставу, а одлуке доноси већином гласова.
(2) Након запримања Рјешења о покретању дисциплинског поступка. Предсједник дисциплинске
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комисије заказује јавну расправу и упућује позив за јавну расправу.
(3) Позив се упућује члановима дисциплинске комисије, запосленику против којега је покренут
дисциплински поступак, директору Прдузећа да одреди особу која ће заступати рјешење о покретању
дисциплинског поступка, свједоцима, као и другим особама које могу помоћи ПРИ утврђивању чињеничнога стања
за дисциплинску одговорност запосленика.
(4) Позив садржи име и презиме особе која се позива, предмет, мјесто и вријеме. Одржавање јавне
расправе, назнака по томе у ком су својству одређена особа позива и поуку запосленику против којег се води
дисциплински поступак да има право узети браниоца као и напомену о последицама неодазивања позиву.
(5) Запосленику се мора оставити рок од најмање 5 дана да припреми одбрану.
Члан 39.
У случају спријечености предсједника комисије, његову улогу обавља замјеник предсједника, којег именује
директор у року од три дана од дана сазнања за спријеченост посебним рјешењем по исказаној потреби.
Члан 40.
Предсједник дисциплинске комисије обавјештава предсједништво синдикалне организације о заказивању расправе и
о предмету њеног расправљања.
Члан 41.
(1)Запосленик и директор, односно доносилац рјешења по дисциплинском поступку могу до пријема позива за јавну
расправу поднијети дисциплинској комисији захтјев за изузеће предсједника или неког од чалнова комисије. Захтјев
мора бити образложен.
(2) О захтјеву за изузеће предсједника или члана комисије дисциплинкса комисија је дужна одлучити прије
отварања јавне расправе о чему се доноси рјешење.
(3) Против рјешења о изузећу може се изјавити жалба Надзорном одбору предузећа у року од три дана од дана
пријема рјешења.
(4) Жалба изјављена на рјешење из става 2 овог члана не одлаже вођење дисциплинског поступка.
Члан 42.
Предсједник односно чланови дисциплинске комисије биће изузети из комисије у следећим случајевима:
(1) Ако је у истом предмету учестовао у својству свједока, вјештака или посносиоца дисциплинске пријаве,
(2) ако постоји основана сумња да се члан комисије чије се изузеће тражи налази у посебном односу према
запосленику односно подносиоцу дисциплинске пријаве или повреде радне обавезе и дужности па због тога постоји
сумња у објективан и непристрасан рад члана комисије чије се изузеће тражи.
(3)ако је против члана комисије поднесена дисциплинска пријава или је донесено рјешење о покретању
дисциплинског поступка.
Члан 43.
(1)Расправа пред дисциплинском комисијом је јавна
(2 )Изузетно јавност се може искључити у појединим фазама поступка или у току цјелокупног поступка у
случајевима чувања пословне, службене или друге тајне или када то захтјевају посебни разлози. О искључењу
јавности доноси се закључак против које није допуштена посебна жалба.
(3) На почетку јавне расправе предсједник дисциплинске комисие утврђује да ли су присутне све позване особе
(4)у случају изостанка уредно позваног запосленика против којег је покренут поступак или његовог браниоца, јавна
расправа се одлаже, а уколико они неоправдано не дођу ни на следећу заказану расправу. онда ће се јавна
расправа одржати у њиховом одсуству.
Члан 44.
(1) Јавном расправом руководи предсједник дисциплинске комисије, који даје и одузима ријеч,
поставља питања и тражи објашњења од свих учесника у поступку.
(2) Уз претходно одобрење предсједника комисије, питања могу постављати и тражити објашњења и остали
чланови дисциплинске комисије.
Члан 45.
(1) Расправа пред дисциплинском комисијом почиње читањем рјешења о покретању дисциплинског поступка.
(2)Рјешење чита особа коју је одредио директор као доносилац рјешења о покретању дисциплинског поступка, а
након тога предсједник дисциплинске комисије позива запосленика да се изјасни о повреди радне обавезе и
дужности која му се ставља на терет и да изнесе своју одбрану.
(3) Особа из става 1. овог члана која је прочитала рјешење о покретању дисципиинског поступка учествује
у току цијеле јавне расправе с правом заступника покретача дисциплинског поступка.
(4)Свједоци не присуствују јавној расправи док запосленик даје изјаву.
(5) Свједоци своје изјаве износе појединачно и то након што се саслуша запосленик против којег је покрцнут
поступак. Свједок који није саслушан не може присуствовати саслушању других свједока.
(6) Ако дисциплинска комисија оцијени потребним може се извршити суочавање између окривљеног запосленика и
свједока, а могу се извршити и друге неопходне радње.
(7) Послије свједока саслушавају се вјештаци и друге особе уколико су позване читају се списи, документи и изјаве
свједока који не присуствују јавној расправи. Изјаве свједока који не присуствују расправи могу се читати само
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уз претходну сагласност опуженог запосленика и л и његовог браниоца и представника доносиоца рјешења за
покретање дисциплинског поступка.
(8) На крају јавне расправе позива се заступник покретача дисциплинског поступка, као и оптужени запосленик и
његов бранилац да изнесу завршну ријеч.
(9)Послије завршне ријечи прсдсједник дисциплинске комисије проглашава да је расправа завршена.
Члан 46.
(1) О току главне расправе води се записник.
(2) Записник садржи податке о саставу дисциплинске комисије пред којом се одржава расправа, мјесто, дан и
вријеме одржавања расправе (почетак и завршетак), личне податке запосленика против којега се води поступак,
његовога браниоца и особе која заступа рјешење о покретању дисциплинског поступка, те назнаку да ли је расправа
јавна или је јавност искључена.
(3) У записник се уносе подаци о свим изведеним доказима, начину извођења, изјавама свједока,
вјештака, оптуженог запосленика и његовог браниоца, особе која заступа рјешење о покретању дисциплинског
поступка и све друге изведене доказе и начин извођења.
(4) Изјаве свих особа из ставка 3. овога члана уносе се у записник скраћено, а ако је потребно поједини
дијелови и л и цијели искази уносе се у записник дословно.
(5) Записник потписује предсједник дисциплинске комисије и записничар.
Члан 47.
(1) Јавна расправа се може прекинути и наставити истога раднога дана. Уколико је то оправдано, јавна
расправа се може прекинути, а њезин наставак одложити за први наредни радни дан.
(2) Подаци о прекиду, одлагању и наставку јавне расправе уносе се у записник о току јавне расправе.
(3) У случајевима из става 1. овога члана, дисциплинска комисија ради у истом саставу.
(4) Уколико дисциплинска комисија настави рад у промијењеном саставу јавна расправа мора почети изнова.
Члан 48.
(1) Запосленик има право да у дисциплинском поступку узме браниоца.
(2) Бранилац
запосленика
има
право
да
учествује
у
току
цијелога
поступка,
да
поставља питања оптуженом запосленику, свједоцима и другим позваним особама, да предлаже нове доказе, те да
изнесе завршну ријеч.
(3) У дисциплинском поступку, запослцника може заступати и синдикална организација, односно запосленик
којега она одреди, ако се сам запосленик с тим сложи односно ако то захтијева.
Члан 49.
(1) Када прдсједник дисциплинске комисије закључи јавну расправу онда се комисија повлачи на вијећање и
гласање.
(2) Вијећање се врши без присутности јавности и о њему се саставља посебан записник који се ставља у
посебан омот. Записник потписују сви чланови комисије.
(3) Одлука се доноси већином гласова чланова дисциплинске комисије и то непосредно по закључењу јавне
расправе, а уколико то из оправданих разлога није могуће, онда наредни радни дан.
Члан 50.
(1) Дисциплинска комисија послије закључења расправе доноси одлуку о одговорности запосленика.
(2) Дисциплинска комисија може донијети једну од следећих одлука:
1) огласити кривим запосленика и изрећи мјеру због повреде радне обавезе,
2) ослободити запосленика одговорности,
3) обуставити поступак.
Члан 51.
Одлука о ослобађању запосленика од одговорности доноси се у случајевима:
1) ако радња због које је против запосленика покренут дисциплински поступак не представаља повреду
радне обвезе предвиђену овим правилником,
2) ако постоје околности које искључују одговорност запосленика,
3) ако није доказано да је запосленик учинио повреду радне обавезе.
Члан 52.
Запосленик се ослобађа одговорности и у случајевима:
1) ако повреду радне обвезе није учинио својом кривицом.
2) ако повреду радне обавезе није учинио на раду или у вези са радом,
3) ако је повреду радне обавезе учинио у тренутку када није био у стању урачунљивости.
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Члан 53.
(1) Дисциплинска комисија доноси одлуку о обустави поступка против запосленика:
1) ако је наступила застарјелост покретања или вођења дисциплинског поступка,
2) ако је запосленику престао радни однос у Предузећу
(2) Одлуку о обустави поступка, због наступања застарјелости покретања или вођења дисциплинског
поступка комисија доноси независно од тога да ли је запосленик против којег се води поступак, указао на
постојање ове чињенице.
Члан 54.
(1) Ако дисциплинска комисија утврди да је запосленик учинио повреду радне обавезе и дужности и да је
одговоран за његово извршење, изриче једну од дисциплинских мјера из члана 15. овога Правилника којом се
кажњава запосленик за учињену повреду радне обавезе и дужности.
(2) При изрицању дисциплинске мјере за учињену повреду оцјењује се тежина повреде и њезине
последице, настала штета, као и све отежавајуће и олакшавајуће околности утврђене у дисциплинском поступку.
Члан 55.
(1) Одлуке дисциплинске комисије доносе се у форми рјешења.
(2) Закључком се обуставља поступак и одлучује о другим питањима која се тичу поступка за утврђивање
дисциплинске одговорности запосленика због повреде радних обавеза и дужности.
(3) Рјешење, односно закључак овјерава се печатом Предузећа, против чијег запосленика се и води
поступак.
Члан 56.
(1) Рјешење садржи заглавље, увод, диспозитив, образложење и поуку о правном лијеку.
(2) Заглавље садржи назив Предузећа, број предмета и датум.
(3) Увод садржи: састав дисциплинске комисије, име и презиме запосленика против којега се води
поступак и његовог браниоца ако га има и број и датум рјешење којим је покренут дисциплински поступак.
(4) Диспозитив садржи: име и презиме оптуженог запосленика, назив раднога мјеста, занимање,
одлуку о
дисциплинској одговорности, чињцнични опис радње и правну квалификацију повреде радне обавезе и
дужности и врсту изречене дисциплинске мјере.
(5) Образложење садржи све битне чињенице на којима је одлука заснована, а нарочито кратак
садржај рјешења о покретању дисциплинског поступка, кратак садржај одбране оптуженог запосленика, утврђено
чињенично стање, оцјену изведених доказа те олакшавајуће и отежавајуће околности , које су цијењене приликом
доношења одлуке као и друге одлучне чињенице.
(6) У поуци о правном лијеку констатује се да запосленик и доносилац рјешења о покретању
дисциплинског поступка могу уложити жалбу на рјешење Управном одбору Предузећ у року од 15 дана од дана
пријема одлуке дисциплинске комисије.
ДРУГОСТЕПЕНИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
Члан 57.
(1) Против одлука дисциплинске комисије донесених у првостепеном поступку дозвољена је жалба
Надзорном одбору Предузећа ради преиспитивања донесених одлука.
(2) Жалба се изјављује у року од 15 дана од дана пријема рјешења дисциплинске комисије.
Члан 58.
Право на изјављивање жалбе припада запосленику и директору Предузећа који је покренуо дисциплински
поступак.
Члан 59.
(1) Жалба се непосредно предаје дисциплинској комисији, која је донијела одлуку која се жалбом
оспорава ити шаље Надзорном одбору.
(2) Ако је жалба непосредно предана дисциплинској комисији, Комисија је дужна одмах, а најкасније у
року од три дана од пријема жалбе, жалбу са цијелим списом доставити Надзорном одбору Прдузећа.
Члан 60.
(1) Предсједник Надзорног одбора, одмах. а најкасније у року од пет дана од дана пријема жалбе на
првостепену одлуку, упућује захтјев дисциплинској комисији да Надзорном одбору достави спис, ако спис већ
није достављен.
(2) Дисциплинска комисија је дужна најкасније у року од три дана од пријема захтјева Надзорног
одбора, цијели спис и доставити.
Члан 61.
(1) Надзорни одбор Предузећа прво испитује да ли је жалба поднесена у року и да ли је изјављена од
овлаштене особе.
(2) Благовременост жалбе утврђује се од дана предаје жалбе дисциплинској комисији или непосредно
Надзорном одбору.
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(3) Неблаговремену жалбу и жалбу изјављену од неовлаштеног лица, Надзорни одбор одбацује
својим рјешењем.
Члан 62.
(1) Надзорни одбор, по правилу, жалбу разматра на затвореној сједници и ли путем заказивања јавне
расправе.
(2) Надзорни одбор на затвореној сједници разматра жалбу и цијени да ли је у првостепеном поступку
потпуно и правилно утврђено чињенично стање, да ли је изречена одговарајућа дисциплинска мјера и да
ли су правилно примјењени одговарајући прописи на темељу којих је донесена оспорена одлука.
Члан 63.
Јавна расправа се заказује онда ако Надзорни одбор оцијени потребним да поново саслуша запосленика или
доносиоца рјешења којим је покренут дисциплински поступак или некога од свједока и других особа који су дали
исказ у првостепеном поступку или да позове нове свједоке или вјештаке или да непосредно изведе неке друге
доказе.
Члан 64.
На затвореној сједници, односно јавној расправи пред Надзорним одбором Предузећа поступа се сходно
правилима која су прописана за првостепени дисциплински поступак.
Члан 65.
О поднесеној жалби, може се одлучивати ако је на сједници Надзорног одбора присутно више од половине од
укупног броја чланова.
Члан 66.
Приликом одлучивања о жалби, Надзорни одбор може донијети слиједећу одлуку:
1)одбацити жалбу ако утврди да није поднесена у прописаном року, као
неблаговремену или је поднесена од стране неовлаштене особе, као недопуштену;
2)одбити жалбу као неосновану и потврдити првостепену одлуку. ако утврди да не постоје разлози због којих се
првостепена одлука побија жалбом и л и
3)уважити жалбу и поништити првостепену одлуку и предмет вратити на поновни поступак дисциплинској
комисији, ако утврди да у првостепеном поступку није потпуно и правилно утврђено чињенично стање и ради
тога није правилно ни примијењен одговарајући правни пропис и дисциплинска мјера или су учињен повреде
правила дисциплинског поступка које утичу на правилност доношења одлуке;
4) уважити жалбу и преиначити првостепену одлуку. ако утврди да је у првостепеном поступку потпуно и
правилно утврђено чињенично стање, али није правилно изречена одговарајућа дисциплинска мјера или нису
правилно примијењени одговарајући прописи на темељу којих је донесена одлука.
Члан 67.
(1) Одлуке Надзорног одбора којима се одлучује о жалби доносе се у форми рјешења.
(2) Рјешење из става 1. овога члана је коначно и против њега није дозвољена жалба а л и се може покренути
спор код надлежнога суда у року од 30 дана од дана пријема коначне одлуке.
Члан 68.
Рјешење садржи заглавље, увод, диспозитив, образложење и поуку о правном лијеку.
Заглавље садржи назив и сједиште Надзорног одбора, број и датум донесеног рјешења
(3) Увод садржи састав Надзорног одбора, законски темељ за надлежност Надзорног одбора, име и
презиме запосленика и његовога браниоца, назнаку о каквој је повреди радне обавезе и дужности ријеч и датум
одржавања затворене сједнице Надзорног одбора или јавне расправе, уколико је одржана та расправа.
(4) Диспозитив садржи име и презиме запосленика, одлуку о одговорности с правном квалификацијом
повреде радне обавезе и дужности и врсту дисциплинске мјере, односно ако је запосленик ослобођен
одговорности или ако је поступак обустављен податке о тим одлукама.
(5) Образложење садржи све битне чињенице на којима је одлука заснована, а нарочито кратак
садржај одлуке дисциплинске комисије, кратак садржај жалбе, оцјену изведених доказа, утврђено чињенично
стање, олакшавајуће и отежавајуће околности.
(6) Поука о правном лијеку садржи констатацију да је рјешење коначно и да се против њега не
може изјавити жалба, али да постоји могућност подизања тужбе код надлежнога суда у року од 30 дана од
дана пријема коначне одлуке.
Члан 69.
Надзорни одбор донесену одлуку из члана 68. овога Правилника, доставља дисциплинској комисији, а комисија је
дужна одмах, а најкасније у року од три дана другостепену одлуку доставити запосленику и доносиоцу рјешења
којим је покренут дисциплински поступак, односно директору Предузећа.
(1)
(2)

VII. УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА
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Члан 70.
(1) Запосленик против кога је покренут дисциплински поступак за тешку повреду радне обавезе може да буде
удаљен са радног мијеста у Предузећу до окончања дисциплинског поступка:
1) ако је против њега покренут поступак због повреде за коју се може изрећи мјера престанка радног односа,
2) ако је против њега покренут кривични поступак због кривичног дјела на раду или у вези са радом и л и ако је
учинио тешку повреду радне обавезе,
3) ако је природа повреде радне обавезе, односно кршења радне дисциплине, или понашење запосленог такво
да не може да настави рад код послодавца
(2)Удаљење запосленог са рада може трајати до коначности одлуке о утврђивању одговорности запосленог због
повреде радне обавезе.
Члан 71.
Одлуку о удаљењу запосленика са послова односно радних задатака на којима је радио и из Предузећа доноси
дисциплинска комисија.
Члан 72.
(1) За вријеме удаљења са послова, односно радних задатака које је обављао запосленик има право на
плату према основима и мјерилима утврђеним за послове односно радне задатке на које буде привремено
распоређен.
(2) За вријеме удаљења из Предузећа, запосленик има право на накнаду плате у висини једне половине просјека
плате запосленика, остварене у последња три мјесеца, у виду аконтације плате.
Члан 73.
Запосленику припада накнада плате у висини разлике примљеног износа накнаде и пуног износа аконтације плате
који би за то вријеме остварио према основима и мјерилима утврђеним за послове, односно радне задатке на којима
је радио прије удаљења:
(1) ако кривични поступак против њега буде обустављен правоснажном судском одлуком и л и ако правоснажном
судском пресудом буде ослобођен оптужбе или је оптужба против њега одбијена, али не због ненадлежности,
2)ако запосленику не буде изречена мјера због теже повреде радне обавезе.
Члан 74.
Запосленик коме је одређен притвор удаљује се са рада од првог дана притвора, и јера удаљења траје док притвор
траје.
Члан 75.
Удаљење запосленика може да траје најдуже до коначности одлуке о утврђивању одговорности због повреда
радне обавезе, односно да окончања кривичног поступка.
VIII. МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ
Члан 76.
(1) Запосленик који на раду или у вези са радом намјерно или из крајње непажње причини штету Предузећу
дужан је штету надокнадити.
(2) Намјера постоји када је починилац био свјестан да својим радом или пропуштањем чини штету и л и да би
могао учинити штету, а свјестан је поледица које могу наступити па пристаје да штетна последица наступи.
(3) Крајња непажња постоји када није употребљена она пажња која се очекује од сваког човјека просјечних
способности.
Члан 77.
(1) Ако штету проузрокује већи број запосленика, сваки запосленик је одговоран за дио штете коју је
проузроковао.
(2) Ако се за сваког запосленика не може утврдити дио штете коју је проузроковао сматра се да су сви
запосленици који су проузроковали штету једнако одговорни и штету накнађују солидарно.
(3) Ако је више запосленика проузроковало штету кривичним дијелом за штету одговарају солидарно.
Члан 78.
На основу поднијете пријаве о проузрокованој штети или на основу личног сазнања, директор Предузећа
покреће поступак за утврђивање штете и одговорност запосленог за проузроковану штету.
Члан 79.
(1) Постојање штете и околности под којима је она настала, њену висину као и починиоца утврђује
Комисија за накнаду штете.
(2) Комисија за накнаду штете броји три члана, а именује их директор Предузећа.
Члан 80.
Ако је Штета учињена истовремено са повредом радне обвезе о накнади штете одлучиваће директор.
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Члан 81.
Висина штете утврђује се на темељу тржишне цијене ил и ревалоризоване књиговодствене вриједности ствари, а
ако ових нема, процјеном вриједности оштећене ствари вјештачењем.
Члан 82.
Ако је Предузеће надокнадило штету коју је запосленик на раду или у вези са радом проузроковао трећој особи,
запосленик је дужан да износ исплаћене штете накнади Предузећу, ако је штету проузроковао намјерно или из крајње
непажње.
Члан 83.
( 1 ) Против одлуке Комисије за накнаду штете запосленик односно подносилац захтјева има правто поднијети
приговор Надзорном одбору у року од 15 дана од дана достављања одлуке.
(2)Надзорни одбор је дужан да у року од 30 дана донесе одлуку о уложеном приговору.
(3) Ако запосленик није задовољан коначном одлуком , има право као и Предузеће покренути поступак пред
надлежним судом у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке.
(4) Уколико Надзорни одбор у року из става 2. овог члана не донесе одлуку подносилац захтијева има право
покренути поступак пред надлежним судом у даљњем року од 15 дана.
Члан 84.
Ако запосленик или трећа особа претрпи штету на раду или у вези са радом има право да од Предузећа захтијева
накнаду штете по опшим начелима о одговорности за штету.
Члан 85.
Предузеће одговара запосленику или трећој особи за штету због повреде на раду или у вези са радом која је
проузрокована кривицом Предузећа или његовог запосленика или одговорног лица.
Члан 86.
Ако Предузеће у року од три мјесеца рачунајући од дана поднесеног захтјева не надокнади штету коју је
запосленик претрпио на раду или у вези са радом, запосленик има право да надокнаду штете захтијева пред
надлежним судом, а по начелима одговорности за штету.
Члан 87.
(1) Запосленик, односно трећа особа и Предузеће могу се споразумјети о висини штете.
(2) Споразум о висини штете до вриједности 5.000,00 КМ закључује директор, а
преко наведеног износа закључује га Надзорни одбор.
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 88.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања, на огласној плочи Предузећа, а биће објављен и у
Службеном гласнику Општине Шамац.
Члан 89.
Овај правилник мијења се на начин који је прописан за његово доношење.
Члан 90.
За све случајеве који нису регулисани овим Правилником примјењиваће се на одговарајући начин одредбе
прописа Републике Српске из области рада и радних односа.
Број: 961-09/17
У Шамцу, 16.09.2017. године

Предсједник Надзорног одбора
Јавног предузећа за управљањезоном „Слободна зона“ д.о.о.
Саша Божић дипл.инг.пољопр

386.
На основу члана 18. став 1 тачка а Закона о Јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 75/04
и 78/11) и члана 17 статута Јавног предузећа за управљање зоном „Слободна зона“ д.о.о. Шамац („Службени
гласник Општине Шамац“, број 4/14 и 10/17) Надзорни одбор предузећа за управљање зоном „Слободна зона“ д.о.о.
Шамац на својој седмој редовној сједници одржаној дана 16.09.2017. године, доноси:
ПРАВИЛНИК
О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ
У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗОНОМ „СЛОБОДНА ЗОНА“ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ШАМАЦ
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Члан 1.
Овим Правилником одређује се начин обрачуна плата, накнада и других личних примања запослених у Јавном
предузећу за управљање зоном „Слободна зона“ друштво са ограниченом одговорношћу Шамац (у даљем тексту ЈП
„Слободна зона“ д.о.о) Шамац.
ПЛАТЕ И НАКНАДЕ
1.

Основна плата

Члан 2.
(1) Основна плата обрачунава се и исказује мјесечно за пуно радно вријеме према радном мјесту и
одговарајућој платној групи.
(2) Основна плата из става 1 овог члана је производ цијене рада и коефицијента утврђеног према платној групи.
(3) Основна плата за сваку навршену годину стажа осигурања увећава се:
-до навршених 25 година 0,3%,
- након навршених 25 година свака наредна година 0,5%.
Члан 3.
Основна цијена рада запослених у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац је 120,оо КМ на мјесечном нивоу.
Члан 4.
Саставни дио овог Правилника представља преглед коефицијената сложености послова по систематизованим
радним мјестима у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац (прилог број 1).
Члан 5.
(1) Основна плата запосленог увећава се на основу стимулативног дијела, зависно од остварених посебних
резултата у раду.
(2) Директор предузећа ће посебним рјешењем, утврдити висину увећања основне плате за стимулативни дио
за сваког запосленог који оствари посебне резултате у раду.
Члан 6.
Ако запослени врши замјену у трајању дужем од три радна дана, узастопно за период у којем врши замјену утврђује
му се повољнији коефицијент за обрачун плате.
2. Увећање плате
2.1.Увећање плате по основу стимулативног дијела, зависно од остварених посебних резултата у раду:
Члан 7.
Увећање основне плате по основу стимулативног дијела, зависно од остварених посебних резултата у раду може
износити до 20%.
2.2.Основна плата запослених увећава се:
Члан 8.
(1) Основна плата запослених увећава се:
а) По основу рада ноћу 35%;
б) за рад на дане државног празника и друге дане који се по закону не раде 50%;
в) По основу рада на радном мјесту са повећаним ризиком 15%.
(2) Различити основи увећања плате се међусобно не искључују.
3. Накнада плате
3.1. накнада плате за вријеме плаћеног одсуства.
Члан 9.
За дане годишњег одмора запосленом припада накнада у висини основне мјесечне плате коју би остварио да је
радио.
Члан 10.
За вријеме кориштења плаћеног одсуства запослени има право на накнаду плате коју би остварио да је радио.
3.3 накнада плате за вријеме државних и вјерских празника
Члан 11.
За дане државних празника и дане задовољавања вјерских и традицијских потреба, запосленом припада накнада у
висини основне плате коју би остварио да је радио.
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3.4. накнада плате за вријеме привремене спријечености за рад (боловање)
Члан 12.
(1) За вријеме привремене спријечености за рад (боловања) запосленом припада плата у висини од 85% од
основа за обрачун накнаде основне плате.
(2) За боловање проузроковано несрећом на послу, породиљским одсуством и другим случајевима утврђеним
законом, запосленом припада накнада плате коју би остварио да је радио.
(3) 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.
ОСТАЛА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
1. Накнада трошкова за службена путовања
Члан 13.
За службено путовање у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине и у иностранству запосленима се
исплаћује дневница у висини која је одређена уредбом о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за
запослене у јавном сектору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број73/10).
2. Накнада трошкова превоза на посао и са посла
Члан 14.
Накнада трошкова превоза приликом доласка на посао и повратка са посла, уколико превоз није организован од
стране послодавца, запосленим се исплаћује у складу са посебним Закључком о утврђивању висине трошкова
превоза код доласка на посао и повратка са посла.
3. Накнада за топли оброк у току рада
Члан 15.
Запосленом се исплаћује накнада за трошкове једног топлог оброка за вријеме једног радног дана као и у случају
обављања прековременог рада дужег од три часа дневно у висини од 0,75% просјечне нето плате у Републици
Српској за претходну годину, за сваки радни дан запосленог, уколико код послодавца није организована исхрана
радника.
4. Регрес
Члан 16.
Директор предузећа, у складу са оствареним пословним резултатима и у складу са расположивим финансијским
средствима доноси одлуку о могућности исплате регреса запосленим за кориштење годишњег одмора у висини
најниже плате у Републици Српској.
5. Отпремнина приликом одласка у пензију
Члан 17.
Приликом одласка запосленог у пензију исплаћује се отпремнина у висини три просјечне нето плате запосленог
обрачунате за последњи мјесец прије одласка у пензију.
6. Јубиларне награде
Члан 18.
Запосленом ће се исплатити јубиларна награда за остварени стаж у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац у трајању од:
а) 20 година радног стажа – у висини једне просјечне плате исплаћене у претходној години у ЈП „Слободна зона“
д.о.о. Шамац;
б) 30 година радног стажа – у висини двије просјечне плате исплаћене у претходној години у ЈП „Слободна зона“
д.о.о. Шамац
8. Кориштење сопственог аутомобила
Члан 19.
Директор предузећа, у складу са оствареним резултатима пословања и расположивим средствима, може донијети
одлуку о могућности исплате накнаде трошкова за кориштење сопственог аутомобила приликом обављања посла по
налогу послодавца – у висини 20% цијене горива по једном литру за сваки пређени километар.
9. Зимница и огрев
Члан 20.
Директор предузећа, у складу са оствареним резултатима пословања и расположивим средствима за сваку фискалну
годину, и у складу са расположивим финансијским средствима доноси одлуку о могућности исплате запосленим
средстава за обезбјеђење зимнице и огрева, у висини двије цијене рада запослених у. ЈП „Слободна зона“ д.о.о.
Шамац.
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10. Право на помоћ запосленим или његовој породици
Члан 21.
(1) Запослени или његова породица имају право на помоћ у случају:
1) Смрти запосленог породици припада новчана помоћ у висини три просјечне нето плате остварене у
претходној години у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац.
2) Смрти члана уже породице запосленом ће се исплатити накнада у висини двије просјечне плате остварене у
претходној години у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац.
3) Тешке инвалидности запосленог (која је категорисана од стране надлежног органа)- у висини двије
просјечне нето плате запослених исплаћене у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац у претходној години.
4) Дуготрајне болести или дуже неспособности за рад усљед повреде запосленог (утврђене од стране љекарске
комисије) – у висини једне просјечне нето плате запослених исплаћене у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
у претходној години.
5) У случају изградње надгробног споменика запосленом који је изгубио живот приликом обављања радних
задатака – у висини три последње просјечне нето плате исплаћене у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац у
претходној години.
6) Рођење дјетета-у висини једне просјечне нето плате запослених исплаћене у ЈП „Слободна зона“ д.о.о.
Шамац у претходној години.
7) Новчану накнаду за посебне резултате рада – у висини до једне просјечне нето плате запосленог остварене у
претходном мјесецу прије додјељивања награде
2) Уколико више чланова породице испуњава услове на остваривање права из став 1 тачке 2) и 6) овог члана,
право на помоћ остварује само један запослени.
3) Чланом уже породице сматрају се: брачни и ванбрачни супружници, њихова дјеца, (брачна, ванбрачна,
усвојена), пасторчад, дјеца узета под старатељство и друга дјеца без родитеља узета на издржавање, мајка
отац, очух и маћеха, а чланом шире породице: дјед, баба, брат, сестра и чланови уже породице брачног
супружника.
Члан 22.
Директор предузећа ће у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог правилника ускладити све појединачне акте
у погледу плата запослених у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац.
Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној плочи предузећа, а примјењиваће се на
обрачун плате почев од плате за мјесец октобар 2017. године, а биће објављен и у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 962-09/17
Датум, 16.09.2017. године

Предсједник Надзорног одбора
Јавног предузећа за управљање зоном „Слободна зона“ д.о.о.
Саша Божић дипл. инг. пољопр.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
370. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Извођење радова на
прокопавању канала Баре Тишина“
371. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Израда саобраћајних знакова
и допунских табли за обиљежавање паркинг простора“
372. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка канцеларијском материјала за
потребе Општинске управе Шамац“
373. Одлука о додјели субвенције
374. Одлукао додјели субвенције
375. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Израда саобраћајних знакова и допунских табли за
обиљежавање паркинг простора“
376. Одлука о додјели уговора за набавку услуга „Медијско праћење активности Општине Шамац“ путем
директног споразума
377. Одлука о додјели уговора за извођење радова „Извођење радова на прокопавању канала Баре
Тишина“
378. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Изградња артершког бунара у
избјегличком насељу Лугови“ – поновљени поступак за ЛОТ2
379. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке „Набавка уличног новогодишњег накита“
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380. План активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од снијега и сњежних падавина на
подручју општине Шамац у 2017/2018. години
381. Закључак
382. Рјешење о именовању Регулаторног тијела за вођење и одржавање Регистра административних
поступака општине Шамац
383. Рјешење о именовању Комисије за подстицаје

АКТИ ОРГАНА ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ д.о.о. ШАМАЦ
384. Правилник о раду
385. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених и ангажованих у Јавном
предузећу за управљање зоном „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
386. Правилник о платама и накнадама запослених у Јавном предузећу за управљање зоном „Слободна
зона“ друштво са ограниченом одговорношћу Шамац

Сриједа, 18. октобар 2017. године - Службени гласник општине Шамац - Број 19/17
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића број 4. Уређује и
штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац. Телефон: 054/611-229, 611-237; централа: 054/611800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник општине Шамац" излази по потреби. Жиро рачун: Орган управе
општине Шамац 562-011-00001661-17.
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