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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
12.
На основу члана 39 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 35 и 78 Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 3/14) Скупштина
општине Шамац на четвртој редовној сједници, одржаној 31.01.2017. године, донијела је
ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ЗА 2017. ГОДИНУ
УВОД:
Програм изградње и уређења простора за 2017. годину утврђује инвестициона улагања која су
реална и очекивана у 2017. години, а на основу финансијских средстава која су већ обезбијеђена.
Редни
број

1.
2.

ОПИС
Реконструкција локалног
пута Обудовац 2 Пелагићево;
Изградња артершког бунара
у Новом Селу;

3.

Изградња артершког бунара
у насељу Лугови ;

4.

Санација дијела улице
Доситеја Обрадовића, од
улице Цара Душана до улице
Обилићев вијенац;

5.

Санација дијела улице
Обилићев вијенац

6.

Санација улице 1.
Децембарских жртава;

7.
8.

Уређење излетишта код
моста (''испод топола''); Прва
фаза
Санација просторија у
којима се налази Дом

Буџет
Општине
Шамац
(КМ)

Наведени
извор
финансирања
(КМ)

ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ПЛАН
2017
(КМ)

ИФАД програм и
Општина Шамац

177.000,00

35.400,00
(20%)

141.600,00
(80%)

75.000,00

15.000,00
(20%)

60.000,00
(80%)

75.000,00

18.750,00
(25%)

56.250,00
(75%)

15.000,00

15.000,00

20.000,00

20.000,00

8.000,00

8.000,00

18.000,00

1.100,00

ИФАД програм и
Општина Шамац
ИНВЕСТИЦИОНО
РАЗВОЈНА БАНКА
и Општина Шамац
Обезбијеђена
средства кредитом
Свјетске банке
Обезбијеђена
средства кредитом
Свјетске банке
Обезбијеђена
средства кредитом
Свјетске банке
Министарство
трговине и туризма
и Општина Шамац
НБР Модрича

6.000,00

16.900,00
6.000,00
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пензионера;
9.

Улагања у комуналну
инфраструктуру на градском
стадиону; завршно уређење

10.

Рестаурација спомен
обиљежја на простору
општине Шамац;

11.

Санација улице ДугаVIII

НБР Модрича и
Министарство
породице, омладине
и спорта
Министарство рада
и борачко –
инвалидске заштите
и други извори
Општина Шамац

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

17.000,00

8.500,00

8.500,00

ПЛАН
2017
(КМ)

Буџет
Општине
Шамац
(КМ)

Наведени
извор
финансирања
(КМ)

422.500,00

113.250.00

309.250,00

1. НОСИОЦИ ПРИПРЕМЕ И ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА:
Носиоци припреме и провођења Програма изградње и уређења су: Одјељење за просторно уређење и
стамбено – комуналне послове, Служба за локални економски развој пољопривреду и село, Одјељење за
финансије и предузећа којима Скупштина општине и Начелник повјере послове изградње и уређења.
2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Скупштина јединице локалне самоуправе, према члану 39, став 5 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) има надлежности над доношењем планова и програма
развоја јединице локалне самоуправе.
Програмом изградње и уређења простора за 2017. годину представљена су инвестициона улагања за која
већ постоје обезбијеђена финансијска средства. У наредном периоду, Одјељење за просторно уређење и
стамбено – комуналне послове у сарадњи са Службом за локални економски развој, пољопривреду и село
и Одјељењем за финансије израдиће План капиталних улагања Општине Шамац за 2017. годину, који је
обавезан према Закону о локалној самоуправи, а за чију реализацију ће бити задужен Кабинет Начелника.
Број: 07-022-21/17
Датум, 31.01.2017.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.екон.

13.
На основу члана 59. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 12. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број:12.03.5-330-3670/16 од 28.10.2016. године, Скупштина општине Шамац на IV
сједници одржаној 31.01.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТАУ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА
СТОЧАРСКУ И РАТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ
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I
Овом Одлуком расписује се јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске (у даљем тексту: Републике) на подручју општине Шамац путем прибављања писаних
понуда укупне површине 721,0421 ха.
Пољопривредно земљиште у својини Републике које се даје у закуп за сточарску производњу укупне
површине 528,6543 ха, налази се у сљедећим катастарским општинама: Крушково Поље (32,2190 ха),
Горња Слатинa (87,3210 ха), Доња Слатина (29,2901 ха), Баткуша (112,3793 ха), Брвник (69,9490 ха),
Обудовац (82,2129 ха), Браница (65,1809 ха) и Црквина (50,1021 ха).
Пољопривредно земљиште у својини Републике које се даје у закуп за ратарску производњу укупне
површине 192,3878 ха, налази се у сљедећим катастарским општинама: Крушково Поље (34,3424 ха),
Горња Слатинa (33,3967 ха), Брвник (58,2416 ха) и Браница (66,4071 ха).
Пољопривредно земљиште даје се у закуп по систему катастарске честице и блок парцеле, а подаци о
истом биће наведени у Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике.
II
Пољопривредно земљиштe у својини Републике из тачке I ове Одлуке, даје се у закуп искључиво ради
обављања сточарске или ратарске производње и не може се користити у друге сврхе.
Понуђач може поднијети понуду само за једну врсту пољопривредне производње.
III
Пољопривредно земљиште из тачке I ове Одлуке, даје се у закуп на период од 12 година, уз могућност
продужења у складу са Законом о пољопривредном земљишту.
IV
Максимална површина пољопривредног земљишта из тачке I ове Одлуке, која се може дати у закуп
привредном друштву износи до 45 ха, предузетнику до 25 ха и физичком лицу до 15 ха.
Понуђач не може поднијети понуду на већу површину пољопривредног земљишта него што је
максимално дозвољена у расписаном јавном огласу.
V
Годишња цијена закупнине једног хектара (1 ха) пољопривредног земљишта, из тачке I ове Одлуке
износи за: I класу 120 КМ, II класу 110 КМ, III класу 100 КМ, IV класу 90 КМ, V класу 80 КМ и VI VII и
VIII класу 60 КМ.
VI
Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се прије закључења уговора о закупу у новчаном
износу умањеном за износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
VII
Право учешћа на овом јавном огласу имају привредна друштва и предузетници који су регистровани за
обављање пољопривредне дјелатности у складу са прописима који регулишу ово област и физичка лица
која се баве пољопривредном производњом, а који испуњавају опште услове додјеле у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике прописане чланом 3. Правилника о поступку давања у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике (у даљем тексту: Правилник) и посебне услове из
јавног огласа.
VIII
Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике имају привредна
друштва, предузетници и физичка лица која немају закључен уговор о концесији за коришћење
пољопривредног земљишта у својини Републике.
IX
Одјељење за привреду Општинске управе општине Шамац ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке истаћи јавни оглас на огласној табли Општине, објавити на интернет страници Општине
Шамац.
Јавни оглас остаје отворен 30 (тридесет) дана, рачунајући од дана објављивања.
Јавни оглас мора да садржи све елементе прописане чланом 13. Правилника.
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X
Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике спроводи Комисија за давање у
закуп пољопривредног земљишта коју формира начелник општине.
Начелник општине ће, на основу достављеног обавјештења о резултатима давања у закуп
пољопривредног земљишта, најдаље у року од тридесет (30) дана од дана закључивања Јавног огласа,
донијети коначну листу најповољнијих понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике у складу са Правилником.
XI
Након спроведеног поступка, Скупштина општине Шамац ће донијети Одлуку о додјели пољопривредног
земљишта у закуп на приједлог Начелника Општине уз предходно прибављену сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
На основу одлуке из претходног става Начелник општине Шамац ће закључити уговор о закупу са
изабраним понуђачима.
XII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-22/17
Дана: 31.01.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

14.
На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), чл. 4. и 5. Закона о финансирању политичких странака из буџета Републике, града и
општине (''Службени гласник Републике Српске'', број 65/08) и члана 35. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на IV редовној сједници
одржаној дана 31.01.2017. године, донијела је
О Д Л У К У
о финансирању дијела трошкова редовног рада политичких странака које имају
одборнике у Скупштини општине Шамац у 2017. години
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина и начин расподјелe финансијских средстава из Буџета општине
Шамац за финансирање дијела трошкова редовног рада политичиких странака које имају одборнике у
Скупштини општине Шамац за 2017. годину.
Члан 2.
Право на финансијска средства, у складу са овом одлуком, остварују политичке странке и
коалиције које имају одборнике у Скупштини општине Шамац.
Члан 3.
Средства за финансирање дијела трошкова редовног рада политичких странака које имају
одборнике у Скупштини општине, обезбјеђују се у Буџету општине Шамац за 2017. годину у износу од
0,57% укупних буџетских прихода из претходне године, односно у укупном износу од 35.000 КМ.
Члан 4.
Расподјела средства из члана 3. ове одлуке се врши на сљедећи начин:
а) 20% распоређује се у једнаким износима политичким странкама и коалицијама које имају
одборнике у Скупштини општине и
б) 80% распоређује се сразмјерно броју освојених мандата, које политичка странка, односно
коалиција има у Скупштини општине.
Члан 5.
Средстава из члана 4. тачка б) распоређују се тако да се износ новчаних средстава подијели са
бројем одборника у Скупштини, затим се овај износ подијели на број мјесеци у години и тако добијен
износ представља мјесечни износ новчаних средстава по одборнику.
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Члан 6.
Уколико одборник у току трајања мандата напусти политичку странку , финансијска средства
задржава политичка странка којој је одборник до тада припадао.
Члан 7.
Одјељење за финансије општине Шамац, средства из члана 4. ове Одлуке, дозначава политичким
странкама до 10-тог у мјесецу за претходни мјесец, а према табеларном прегледу мјесечне расподјеле
средстава (табела 1) који чини саставни дио ове Одлуке.
Члан 8.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије општине Шамац.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-23/17
Датум, 31.01.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

ПРЕГЛЕД МЈЕСЕЧНЕ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ
ПОЛИТИЧКА СТРАНКА
1
1
2
3
4
5
6
7

СНСД-Милорад Додик
Српска демократска странка
Народни демократски покрет
Демократски народни савез
Хрватска коалиција ХДЗ БИХ-ХДЗ
1990
Социјалистичка партија
Независна странка др Михајло Товирац
УКУПНО

БРОЈ
ОДБОРНИКА
2

ФИКСНО
20%
3

ЗА 12
МЈЕСЕЦИ
80%
4

УКУПНО
3+4
5

МЈЕСЕЧНО
6

6
5
5
4

1.000
1.000
1.000
1.000

6.720
5.600
5.600
4.480

7.720
6.600
6.600
5.480

643
550
550
457

3
1
1
25

1.000
1.000
1.000
7.000

3.360
1.120
1.120
28.000

4.360
2.120
2.120
35.000

363
177
177
2.917

15.
На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), члана 35. став (2) тачка б) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 3/14) и члана 14. став (2) Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на IV редовној сједници
одржаној дана 31.01.2017.године, донијела
О длуку
о одборничкој легитимацији
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се облик, садржај, начин издавања и евидентирања издатих одборничких
легитимација (у даљем тексту: легитимација) одборницима у Скупштини општине Шамац.
Члан 2.
Легитимација се израђује у облику једнолиснепластифициране картице дименција 90 х 60 mm.
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Члан 3.
Легитимација има сљедећи садржај:
1. на предњој страни у горњем лијевом углу: грб општине Шамац, у продужеткуисписан натпис:
Република Српска, Општина Шамац, Скупштина општине Шамац, на лијевој страни, испод
грба Општине, фотографија одборника величине 22 х 30 mm, на средини исписан натпис:
ОДБОРНИЧКА ЛЕГИТИМАЦИЈА, испод натписа одборничка легитимација исписано име и
презиме одборника са ЈМБГ, а испод исписан текст: одборник је у Скупштини општине
Шамац,
2.

на полеђиниисписан текст: На основу ове легитимације одборник остварује права у складу са
законом, Статутом општине Шамац, Пословником о раду Скупштине општине Шамац и
другим прописима; у лијевом доњем углу исписан текст: Број, мјесто и датум издавања
легитимације, у доњем десном углу исписан текст: предсједник Скупштине општине и
означено мјесто за потпис предсједника , а на дну легитимације исписан текст: Легитимација
важи до истека мандата одборника 2020. године.

Члан 4.
(1) Легитимација је златножуте боје, а текст на њој исписан је словима плаве боје.
(2) Текст легитимације исписује се по захтјеву одборника, на језику и писму који су у службеној
употреби.
Члан 5.
Легитимација носи број под којим је заведено њено издавање.
Члан 6.
(1) Одборнику у Скупштини општине издаје се одборничка легитимација након верификације
мандата.
(2) О издавању легитимације и евиденцији о издатим легитимацијама стара се секретар Скупштине
општине.
(3) Послове издавања и вођења евиденције о издатим легитимацијама обавља стручна служба
Скупштине општине.
Члан 7.
Евиденција, из члана 6. ове одлуке, садржи: редни број издате легитимације, име и презиме одборника
коме је издата легитимација, датум издавања, датум престанка важења легитимације, потпис одборника и
рубрику за напомене.
Члан 8.
(1) У случају да одборник изгуби легитимацију или на други начин остане без легитимације, дужан је
да губитак односно нестанак легитимације пријави стручној служби Скупштине општине.
(2) О пријави из става 1. овог члана саставља се службена забиљешка, а одборнику се издаје нова
легитимација на коју се ставља ознака ''дупликат'' и нови број.
Члан 9.
(1) Легитимација престаје да важи истеком мандата одборника на који је изабран.
(2) У случау престанка мандата одборника прије истека времена на које је изабран, одборник је дужан
вратити легитимацију,у року од пет дана од дана престанка мандата, стручној служби Скупштине
општине ради њеног поништавања.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одборничкој легитимацији (''Службени гласник
општине Шамац'', број 4/09).
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-24/17
Датум, 31.01.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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16.
На основу чл. 62. и 66. став 2. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 71/12, 52/14), члана 39. Закона о локалној самоуправи(„Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 35. Статута Општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 3/14), Скупштина општине Шамац, на IV редовној сједници, одржаној дана
31.01.2017. године, донијела је
Одлуку
о измјени Одлуке о дугорочном задуживању Општине Шамац
Члан 1.
У Одлуци о дугорочном кредитном задуживању општине Шамац број 07-022-108/15 од
09.06.2015.године („Службени гласник општине Шамац број 6/15, 12/15 и 3/16) члан 2. се мијења и гласи:
„Члан 2.
Кредитна средства, из члана 1. ове одлуке, користиће се за санацију штете на инфраструктурним
објектима, као што је предвиђено по компоненти 2Б „Пројекта хитног опоравка од поплава“. У оквиру
наведене компоненте, општина Шамац је предвидјела санацију односно реконструкцију сљедећих
објеката:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Санација градских улица, Општина Шамац .................................... 194 574, 36 КМ
Реконструкција дијела градског стадиона, Општина Шамац .......... 220 217,21 КМ
Санација градских улица 2................................................................. 56 303, 63 КМ
Санација ограде око обданишта и ограде Основне школе Шамац . 70 166,50 КМ
Санација дијела пута на улазу у МЗ Тишина .................................... 79 934,90 КМ
Реконструкција дијела фискултурне сале ............................................ 55 658,54 КМ
Санација секундарне водоводне мреже ............................................... 98 127,67 КМ
Санација дијела улице Доситеја Обрадовића ...................................... 15 000,00 КМ
Санација дијела тротоара и улице Обилићев вијенац.......................... 25 000,00 КМ
Санација дијела улице Прводецембарских жртава .............................. 8 000,00 КМ
Нераспоређена средства ........................................................................ 20 617,19 КМ
УКУПНО ...................................................... 843 600,00 КМ “

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Шамац“.
Број: 07- 022-25/17
Датум, 31.01.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

17.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске, бр. 97/16), члана 22. и 348. Закона о стварним правима (Службени гласник Републике Српске, бр.
124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 35. и 78. Статута општине Шамац (Службени гласник Општине
Шамац, бр. 3/14), Скупштина Општине Шамац на IV редовној сједници, одржаној дана 31.01. 2017. год,
доноси
О длуку
о продаји земљишта путем непосредне погодбе ради комплетирања парцеле
у К.О. Шамац
Члан 1.
Продаје се путем непосредне погодбе неизграђено градско грађевинско земљиштe (у даљем тексту:
земљиште), по старом катастарском операту oзначено са к.ч. бр. 218/27, из ЗК улошка бр. 1763, КО
Шамац, општина Шамац, у коме је као власник у Б власничком листу уписана СО-е Шамац, са дијелом
1/1, у површини од 574 м2, што се по новом катастарском операту води као к.ч. бр. 1230/5, исте површине,
уписано у ПЛ бр. 2139, у коме је као посједник уписана Општина Шамац, са дијелом 1/1, а ради
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комплетирања (обликовања) грађевинске парцеле власника ''Антуновић'' д.о.о. Орашје, у складу са
Стручним мишљењем, број: СМ 17-01/17 ЗЛ.
Члан 2.
Цијена земљишта утврђена је од стране вјештака грађевинско- архитектонске струке, у износу од
35,00 КМ/ м2. (укупно: 20.090,00 КМ).
Члан 3.
На основу ове одлуке и прибављеног мишљења Правобраниоца Републике Српске, закључиће се
уговор о продаји земљишта, а који у име Општине потписује Начелник општине.
Члан 4.
О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове и Кабинет начелника.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 07-022-29/17
Датум, 31.01.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

18.
На основу члана 39.став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник Републике
Српске», број 97/16), члана 35. Статута општине Шамац («Службени гласник општине Шамац», број
3/14) и чл. 16. и 17. Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања имовином
општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.16/10 и 12/13), Скупштина општине Шамац, на
IV редовној сједници одржаној 31.01. 2017. године, донијела је
Одлуку
о додјели пословног простора на коришћење
Члан 1.
Станковић Јелени из Гајева, општина Шамац, вл. З.Р. „Графико“ у Шамцу, улица Ђ. Драже
Михајловића бб, ЈИБ: 4507582490009, додјељују се на коришћење, без накнаде, пословни простор у
Шамцу у улици Краља Александра Карађорђевића бб (биши „Меркур“), изграђен на земљишту означеном
као к.ч. 295, уписан у ПЛ број 245 КО Шамац, површине 146,05 м2, под сљедећим условима:
- сврха: обављање регистроване дјелатности
- период трајања коришћења: четири(4) године.
Члан 2.
Корисник пословног простора, се обавезује да изврши одговарајућа улагања у санацију пословног
простора, који је предмет ове одлуке и привођења истог крајњој намјени по записнику општинске
комисије број: 01-111-16/2016 од 19.01.2017. године, као и да запосли два радника (у року од 90 дана од
дана потписивања уговора о коришћењу пословног простора) и да кваратално доставља Одјељењу за
привреду, пријаву запослених радника.
Корисник простора се такође обавезује, да додијељеним простором и припадајућом
инфраструктуром управља као добар домаћин, врши текуће одржавање додијељеним простором, плаћа
утрошак електричне енергије, воде, смећа, као и друге трошкове проистекле као посљедица кориштења
пословног простора.
Члан 3.
Корисник пословног простора се обавезује да ће по престанку уговорног односа исти предати
даваоцу у посјед ослобођен од лица и ствари, такође корисник нема право на отуђење уложених средстава
у санацију објекта.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Шамац да са Станковић Јеленом из Гајева, општина Шамац, вл.
З.Р. „Графико“ у Шамцу, закључи уговор, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе међу
потписницима, као и услови и начин коришћења пословног простора из члана 1. и 2. ове Одлуке.
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Члан 5.
За реализацију ове одлуке, задужује се Одјељење за привреду општине Шамац.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 07-022 -30/17
Датум, 31.01.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

19.
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број 68/07,
109/12и 44/16), члана 6. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац на IV редовној сједници одржаној
дана 31.01.2017.године, донијела је
О длуку
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља Шамац

Члан 1.
Скупштина општине Шамац расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне
здравствене установе Дом здравља Шамац.
Члан 2.
Директор ЈЗУ Дом здравља Шамац именује се на период од четири (4) године.
Члан 3.
Сви кандидати за именовање на упражњо мјесто, из члана 1. ове одлуке, морају испуњавати
сљедеће опште услове:
1.
2.
3.
4.

да је држављанин Републке Српске или БиХ
да је старији од 18 година
да има општу здравствену способност
да није отпуштен из државне службе, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини као
резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана објављивања упражњеног мјеста,
5. да није осуђивани за кривично дјело, на безусловну казну затвораод најмање шест мјесеци или за
кажњива дјела која их чине неподобним за обављање послова на упражњеном мјесту,
6. да се на њега не односи члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине
Члан 3.
Посебни услови које морају испуњавати кандидати су:
1. висока стручна спрема и звање доктор/ка медицине – специјалиста са лиценцом издатом од стране
надлежне коморе или другог надлежног органа у складу са законом или дипломирани економиста,
2. најмање пет година радног искуства у струци.
Члан 4.
Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља Шамац, чини саставни дио ове
одлуке, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске'' и дневном листу ''EUROBLIC PRESS’’
Бања Лука.
Рок за подношење пријава на Конкурс из члана 1. ове одлуке је 15 дана од дана посљедњег
објављивања Конкурса у једном од јавних гласила, из става 1. овог члана.
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Члан 5.
Поступак спровођења Конкурса, укључујући преглед приспјелих пријава, интервју и предлагање
кандидата, у складу са Законом о министарским владиним и другим именовањима Републике Српске
извршиће комисија за избор коју ће именовати Скупштина општине.
Члан 6.
Стручне и административно техничке послове на провођењу ове одлуке, обавиће Стучна служба
Скупштине општине Шамац.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-111-15/17
Датум, 31.01.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

20.
На основу члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(''Счужбени гласник Републике Српске'', број 97/16), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14), а у складу са чланом 4. Одлуке о оснивању Одбора за жалбе
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 1/14), Скупштина општине Шамац, на IV
редовној сједници, одржаној дана 31.01.2017.године, донијела је
О Д Л У К У
о расписивању јавног конкурса за избор члана Одбора за жалбе општине Шамац
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор једног члана Одбора за жалбе општине Шамац и регулишу услови и
поступак избора.
Члан 2.
У Одбор за жалбе може бити именовано лице која испуњава опште услове за запошљавање у општинској
управи и посебне услове за именовање.
Општи услови су:
1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци, или за
кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било коме нивоу власти у БиХ
три године прије објављивања конкурса и
Посебни услови су:
1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са
звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
2. да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
3. да има положен стручни испит за рад у управи или положен правосудни испит и
4. доказани резултати рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.
Члан 3.
У Одбора за жалбе бира се један члан на период трајања мандата Одбора, односно до 17.12.2018. године.
Члан 4.
Јавни конкурс за избор члана Одбора за жалбе, чини сасавни дио ове одлуке, а објавиће се у ''Службеном
гласнику Републике Српске'' и дневном листу ''EUROBLIC PRESS’’ Бања Лука.
Рок за подношење пријава на конкурс из члана 1. ове одлуке је 15 дана од дана посљедњег објављивања
конкурса у једном од наведених гласила из става 1. овог члана.
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Члан 5.
Поступак избора кандидата спровешће комисија за избор коју именује Скупштина општине Шамац у
складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима локалне самоуправе.
Задатак комисије је да, у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата, изврши
контролу испуњавања услова из јавног конкурса за пријављене кандидате, обави улазни интервју са
кандидатима који испуњавају услове конкурса, утврди редосљед кандидата и свој приједлог достави
предсједнику Скупштине општине.
Члан 6.
Поступак именовања члана Одбора за жалбе мора се окончати у року од 30 дана од дана достављања
приједлога комисије за избор предсједнику Скупштине општине.
Члан 7.
Стручне и административно-техничке послове на провођењу ове одлуке, обављаће Стручна служба
Скупштине општине Шамац.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-111-14/17
Датум, 31.01.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

21.
На основу члана 30. став (2) тачка 27. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), члана 35. став (2) тачка ћ) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 3/14) и члана 131. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на IV редовној сједници одржаној дана
31.01.2017., усвојила је
К О Д Е К С
о измјенама и допуни Кодекса понашања изабраних представника
одборника Скупштине општине Шамац
Члан 1.
У Кодексту понашања изабраних предсатавника одбоника Скупштине општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 2/05 и 4/05), члан 17. мијења се и гласи:
''У циљу обезбјеђења примјене овог Кодекса, Скупштина општине оснива Комисију за спровођење
Кодекса понашања, као стално радно тијело (у даљем тексту: Комисија).
Комисија прати и анализира примјену Кодекса, прати рад одборника Скупштине и указује на појаве
кршења Кодекса, разматра пријаве одборника, грађана и удружења грађана и других организација о
кршењу Кодекса и води поступак на основу тих пријава, предлаже Скупштини санкције за одборнике за
које се утрврди да су извршили повреду Кодекса, обавјештава јавност о свом раду и обавља и друге
послове у складу са Кодексом и актима Скупштине.
Комисија има предсједника и четири члана које именује Скупштина општине.
Предсједник и два члана бирају се из реда одборника у Скупштини, а два члана из реда грађана.''
Члан 2.
Послије члана 17. додаје се нови члан 17а.који гласи:
''17а.
Комисија ради у складу са Пословником о раду Комисије, којим се регулишу сва питања која се односе на
начин и поступак рада Комисије.
Пословник о раду Комисије, Комисија доноси на првој сједници.''
Члан 3.
У члану 18. став 2. ријеч: ''Одбор'', замјењује се ријечју: ''Ќомисија'' , као и у цијелом тексту Кодекса у
одговарајућем падежу.
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Број: 07-022-26/17
Датум, 31.01.2017. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

22.
На основу чл. 39.и 82.став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр.
97/16), а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",бр.
3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац ("Службени гласник општине
Шамац",бр. 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на IV редовној сједници одржаној 31.01.
2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Скупштина општине Шамац прихвата Информацију о активностима Начелника Oпштине
између двије сједнице Скупштине општине Шамац, коју је начелник Општине усмено поднио на IV
редовној сједници Скупштине Општине Шамац, одржаној 31.01.2017. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-20/17
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.01.2017. год.
Николина Шкрбић, дипл. екон.

23.
На основу чл. 39.и 82.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр.
97/16), а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",бр.
3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац ("Службени гласник општине
Шамац",бр. 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на IV редовној сједници одржаној 31.01.
2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији активности у склопу пројекта „Локални интегрисани
развој“
I
Прихвата се Информација о реализацији активности у склопу пројекта „Локални интегрисани
развој“
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-27/17
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.01.2017.год.
Николина Шкрбић, дипл. екон.

24.
На основу чл. 39.и 82.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр.
97/16), а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",бр.
3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац ("Службени гласник општине
Шамац",бр. 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на IV редовној сједници одржаној 31.01.
2017.године, донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији Програма изградње и уређења простора за 2016. годину
I
Прихвата се Информација о реализацији Програма изградње и уређења простора за 2016.
годину.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-28/17
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.01.2017.год.
Николина Шкрбић, дипл. екон.

25.
На основу чл.39.и 82.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске",бр.
97/16),а у складу са чл.35. и 78.Статута општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",бр.3/14),
чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и
9/15), Скупштина општине Шамац, на IV редовној сједници одржаној 31.01.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са III редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са III редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
29.12.2016. године, без примједби.
II
Извод из Записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-19/17
Датум, 31.01.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

26.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број97/16), члана 7. став (2) Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе
(«Службени гласник Републике Српске», број: 96/05 и 98/13),члана 35. и 43.став (2) Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број: 3/14) и члана 181. став (2) Пословника о раду
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15 и 9/15), Скупштина
општине Шамац на IV редовној сједници одржаној 31.01.2017. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о престанку функције потпредсједника Скупштине општине, због опозива
1. Крсти Бајкановић престаје функција потпредсједника Скупштине општине Шамац са 31.01.2017.
године, због опозива.
2. Рјешење о престанку радног односа именованог у Општини Шамац донијеће предсједник
Скупштине општине , а у складу са Законом о статусу функционера јединица локалне самоупаве.
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е:
У смислу члана 2. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе потпредсједник
скупштине општине има статус функционера локалне самоуправе. Чланом 7. став (2) утврђена је
надлежност Скупштине општине за доношење рјешења о опозиву односно разрјешењу, између осталог, и
потпредсједника Скупштине општине. Чланом 27. став 1. тачка 4. истог закона прописано је да
функционеру јединице локалне самоуправе функција престаје, између осталог, и због опозива.
Чланом 180. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Шамац прописано је да Скупштина
општине може опозвати дужности предсједника Скупшине општине ако своја права и дружности не врши
у складу са Статутом, овим пословником, због неморалног и недоличног понашања, због већих прописта
у раду или злоупотребе функције коју обавља и у другим случајевима утврђеним законом. Ставом (2)
истог члана прописано је да приједлог за опозив може поднијети Комисија за избор и именовање или 1/3
одборника. Чланом 184. Пословника прописано је да поступак и начин избора и престанка функције
предсједника Скупштине општине прописан овим пословником, примјењује се и на избор и престанак
функције потпредсједника Скупштине општине.
Комисија за избор и именовање на сједници одржаној дана 30.01.2017. године, разматрала је приједлог за
опозив потпредсједника Скупштине општине Крсте Бајкановић, достављен од стране 1/3 одборника
Скупштине општине Шамац у којем су наведени разлози за опозив, а исти се односе на чињеницу да је у
својству предсједника ОО ДНС свим политичким парламентарним партијама упутио допис којим
обавјештава да је одборник у Скупштини општине Недић Јово потписао изјаву о враћању одборничког
мандата, а која изјава је датирана на 27.01.2017. године,уз напомену да је изјава бјанко потписана и
попуњена од стране Крсте Бајкановић. Такву врсту изјаве одборник Недић Јово није могао потписати
дана 27.01.2017. године, будући да је именовани изјаву о одбијању/прихватању мандата (достављен
образац изјаве од стране ЦиК БиХ) са назнаком прихватања мандата благовремено попунио, потписао и
доставио ЦИК БиХ, а прије конституисања Скупштине општине Шамац, због чега је овај чин од стране
потпредсједника Скупштине оквалификован као неморалан и недоличан. Након разматрања поднесеног
приједлога као и извршеног увида у приложене доказе, а сходно одредбама члана 180. став (3)
Пословника о раду Скупштине општине, већина чланова Комисије за избор и именовање дала је своје
мишљење да су разлози наведени у приједлогу 1/3 одборника за опозив потпредсјендика Скупштине
основани,те да, у смислу одредби члана 180 став (1) Пословника о раду Скупштине општине, постоје
разлози за опозив,
Своје мишљење на Приједлог за опозив потпредсједника Скупштине општине, Комисија за избор
и именовање доставила је Скупштини општине на разматрање.
Скупштина општине Шамац на IV редовној сједници одржаној 31.01.2017. године, а након
разматрања приједлога за опозив потпредсјеника Скупштине општине поднесеног од стране 1/3
одборника и мишљења Комисије за избор и именовање о истом, донијела је рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може у року од 30 дана од
дана достављања, тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број: 07-111-9/17
Датум, 31.01.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

27.
Нa oснoву члaнa 39.стaв 2. aлинeja 21) Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви («Службeни глaсник Рeпубликe
Српскe», брoj: 97/16), члaнa 4. Зaкoнa o стaтусу функциoнeрa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe («Службeни
глaсник Рeпубликe Српскe», брoj: 96/05 и 98/13) , чл. 35. став (2) тачка п) Стaтутa oпштинe Шaмaц
(«Службeни глaсник oпштинe Шaмaц», брoj: 3/14) и члaнa 183., а у вези са чланом 184. Пoслoвникa o
рaду Скупштинe oпштинe Шaмaц («Службeни глaсник oпштинe Шaмaц», брoj: 3/15 и 9/15),Скупштинa
oпштинe Шaмaц нa IV редовној сjeдници oдржaнoj 31.01.2017.гoдинe, дoниjeлa je
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Р J E Ш E Њ E
o избoру пoтпрeдсjeдникa Скупштинe oпштинe Шaмaц
1. Зa пoтпрeдсjeдникa Скупштинe oпштинe Шaмaц, нa вриjeмe трajaњa мaндaтa Скупштинe
oпштинe, изaбрaн je Јово Недић.
2. Пoтпрeдсjeдник Скупштинe oпштинe je у склaду сa Зaкoнoм функциoнeр oпштинe, a свojу
дужнoст oбaвљa сa стaтусoм зaпoслeнoг лицa нa oснoву рjeшeњa o рaднoм oднoсу нa мaндaтни
пeриoд, кoje ћe дoниjeти прeдсjeдник Скупштинe oпштинe.
3. Oвo рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa, a oбjaвићe сe у «Службeнoм глaснику oпштинe
Шaмaц».

O б р a з л o ж e њ e:
Скупштине општине Шамац је на IV редовној сједници одржаној дана 31.01.2017. године, а након
проведеног поступка утврђеног одредбама члана 180. и 181. Пословника о раду Скупштине општине
Шамац, донијела рјешење којим Крсти Бајкановић престаје функције потпредсједника Скупштине
општине Шамац због опозива.
Члaнoм 39. стaв 2. aлинeja 21) Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви, прoписaнo je дa Скупштинa oпштинe
бирa и рaзрjeшaвa прeдсjeдникa скупштинe oпштинe, пoтпрeдсjeдникa скупштинe oпштинe, зaмjeникa
нaчeлникa oпштинe, сeкрeтaрa скупштинe oпштинe и члaнoвe стaлних и пoврeмeних рaдних тиjeлa
скупштинe.
Члaнoм 4. Зaкoнa o стaтусу функциoнeрa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe прoписaнo je дa сe избoр
функциoнeрa врши у склaду сa избoрним прoписимa, прoписимa кojи уeђуjу систeм лoкaлнe сaмoупрaвe и
пoслoвникoм o рaду скупштинe jeдиницe лoкaлнe сaмoупaвe.
Чланом 35.став (2) тачка п) Статута општине Шамац утврђена је да надлежност скупштине да бира
и разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника Скупштине, замјеника начелника општине,
секретара Скупштине начелнике одјељења или службе и чланове сталних и повремених радних тијела
скупштине.
Члaнoм 183. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Шамац прописано је да у случају
пестанка функције предсједника скупштине прије истека времена на које изабран, Скупштина ће поступак
избора предсједника окончати у року од 60 дана од дана доношења одлуке о престанку функције, док је
чланом 184. прoписaнo дa сe пoступaк и нaчин избoрa и прeстaнaк функциje прeдсjeдникa Скупштинe
oпштинe, прoписaн oвим пoслoвникoм примjeњуje и нa избoр и прeстaнaк функциje пoтпрeдсjeдникa
Скупштинe.
Кoмисиja зa избoр и имeнoвaњe je нa сjeдници oдржaнoj 30.01.2017. године, а на основу приједлога
достављеног од стране Клуба одборника НДП који су за кандидата на ову функцију предложили Недић
Јову, утврдилa приjeдлoг кaндидaтa зa пoтпрeдсjeдникa Скупштинe oпштинe Шaмaц и Скупштини
општине предложила да се за потпредсједника изабере Недић Јово.
Нaкoн oбaвљeнoг јавног глaсaњa, у склaду сa члaнoм 174. став 1. Пoслoвникa о раду Скупштине
општине, већином гласова одборника у Скупштини зa пoтпрeдсjeдникa Скупштинe oпштинe изaбрaн je
Недић Јово.
Члaнoм 34. Стaтутa oпштинe Шaмaц утврђeнo je кo су функциoнeри oпштинe, тe у смислу oдрeдби
члaнa 9. Зaкoнa o стaтусу функциoнeрa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe, a у вeзи сa члaнoм 2. истoг Зaкoнa
пoтпрeдсjeдник Скупштинe oпштинe свojу дужнoст oбaвљa сa стaтусoм зaпoслeнoг лицa пo oснoву
рjeшeњa o рaду нa мaндaтни пeриoд утврђeн избoрним прoписимa. Рjeшeњe o рaднoм oднoсу
пoтпрeдсjeднику Скупштинe oпштинe дoниjeћe прeдсjeдник Скупштинe oпштинe нaкoн избoрa oд стрaнe
Скупштинe oпштинe, штo je рeгулисaнo члaнoм 5. стaв 2. Зaкoнa o стaтусу функциoнeрa jeдиницe лoкaлнe
сaмoупрaвe.
Нa oснoву нaприjeд нaвeдeнoг Скупштинa oпштинe Шaмaц je нa IVсjeдници oдржaнoj 31.01.2017.
године, дoниjeлa рjeшeњe кao у диспoзитиву.
ПРAВНA ПOУКA: Прoтив oвoг рjeшeњa нe мoжe сe улoжити жaлбa, aли сe мoжe у рoку oд 30 дaнa oд
дaнa дoстaвљaњa, тужбoм пoкрeнути упрaвни спoр прeд Oкружним судoм у Дoбojу.
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Брoj: 07-111-10/17
Дaтум: 31.01.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

28.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број97/16), члана 7. став (2) Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе
(«Службени гласник Републике Српске», број: 96/05 и 98/13),члана 35. и 43. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број: 3/14) и члана 179. став (1) Пословника о раду Скупштине
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац на
IV редовној сједници одржаној 31.01.2017. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу дужности предсједника Скупштине општине Шамац
1. Ђуро Ивановић разрјешава се дужности предсједника Скупштине општине Шамац са 31.01.2017.
године, због преласка на другу функцију.
2. Права по основу радног односа и престанка функције именованом из претходне тачке утврдиће
надлежни орган у складу са Законом о статусу функционера јединица локалне самоупаве.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
4.
О б р а з л о ж е њ е
У смислу члана 2. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе предсједник
скупштине општине има статус функционера локалне самоуправе. Чланом 7. став (2) истог закона
утврђена је надлежност Скупштине општине за доношење рјешења о опозиву односно разрјешењу, а
чланом 27. став 1. тачка 5. прописано је да функционеру јединице локалне самоуправе функција престаје,
између осталог, и разрјешењем.
Чланом 179. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац прописано је да предсједнику
скупштине престаје функција прије истека времена на које је изабран разрјешенјем, опозивом,
престанком мандата одборника, подношењем оставке или у случају смрти.
Комисији за избор и именовање, од стране Клуба одборника НДП, дана 30.01.2017. године достављен
је приједлог за разрјешење Ђуре Ивановић дужности предсједника Скупштине општине из разлога што је,
након међустраначких договора новоформиране скупштинске већине чији дио је и Хрватска коалиција
ХДЗ БиХ и ХДЗ 1990, а чији члан и одборник је именовани, постигнут договор да именовани буде
кандидат начелника општине за функцију замјеника начелника општине, те се из тог разлога предлаже
његово разрјешење.
Комисија за избор и именованје на сједници одржаној дана 30.01.2017. године, а на основу напријед
достављеног приједлога, утврдила је приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скуптини
општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац на четвртој редовној сједници одржаној 31.01.2017.. године донијела
је рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може у року од 30 дана од
дана достављања, тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број: 07- 111-11/17
Датум: 31.01.2017. год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јово Недић

29.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број: 97/16), члана 4. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе («Службени
гласник Републике Српске», број: 96/05 и 98/13) , члана 35. Статута општине Шамац («Службени гласник
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општине Шамац», број: 3/14) и члана 178. и 183. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Шамац
(«Службени гласник општине Шамац», број: 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац на IV редовној
сједници одржаној 31.01.2017.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o избору предсједника Скупштине општине Шамац
1. За предсједника Скупштине општине Шамац, на вријеме трајања мандата Скупштине општине,
изабрана је Николина Шкрбић.
2. Именована из тачке 1. овог рјешења је у складу са Законом функционер општине, а своју
дужност обавља са статусом запосленог лица на основу рјешења о радном односу на мандатни
период, које ће донијети Комисија за избор и именовање Скупштине општине.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».

О б р а з л о ж е њ е:
Скупштине општине Шамац је, на IV редовној сједници одржаној дана 31.01.2017. године,
донијела рјешење о разрјешењу Ђуре Ивановић дужности предсједника Скупштине општине Шамац због
преласка на другу функцију, односно функцију замјеника начелника општине Шамац.
Чланом 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине
бира и разрјешава предсједника скупштине општине, потпредсједника скупштине општине, замјеника
начелника општине, секретара скупштине општине и чланове сталних и повремених радних тијела
скупштине.
Чланом 4. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе прописано је да се избор
функционера врши у складу са изборним прописима, прописима који уеђују систем локалне самоуправе и
пословником о раду скупштине јединице локалне самоупаве.
Чланом 35.став (2) тачка п) Статута општине Шамац утврђена је да надлежност скупштине да бира
и разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника Скупштине, замјеника начелника општине,
секретара Скупштине начелнике одјељења или службе и чланове сталних и повремених радних тијела
скупштине.
Члaнoм 173. Пословника о раду Скупштине општине Шамац прописано је да кандидата за
предсједника Скупштине предлаже Комисија за избор и именовање уз претходно консултовање
политичких странака и коалиција заступљених у Скупштини, чланом 178. прописано је да се поступак и
начин избора предсједника скупштине општине на првој сједници примјењује се и на избор у току
трајања мандата Скупштине општине, док је чланом 183. став 1. прописано да у случају пестанка
функције предсједника скупштине прије истека времена на које изабран, Скупштина ће поступак избора
предсједника окончати у року од 60 дана од дана доношења одлуке о престанку функције.
Комисија за избор и именовање на сједници одржаној дана 30.01.2017. године, разматрала је приједлог
кандидата за предсједника Скупштине општине, достављен од стране Клуба одборника СДС број 07-4/17
од 30.01.2017. године, и утврдила да исти садржи све елементе прописане чланом 173. став 2. Пословника
о раду Скупштине општине, те да је за предсједника Скупштине општине кандидована Николина
Шкбрић.
Будући да није било других приједлога, Комисија за избор и именовање, Скупштини општине као
кандидата за предсједника Скупштине општине предложила је Николину Шкрбић.
Нaкoн oбaвљeнoг јавног глaсaњa, у склaду сa члaнoм 174. став 1. Пoслoвникa о раду Скупштине
општине, већином гласова одборника у Скупштини зa прeдсjeдникa Скупштинe oпштинe изaбрaна је
Николина Шкрбић.
У складу са чланом 9. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе, а у вези са
чланом 2. истог Закона прописано је да функционер своју дужност обавља са статусом запосленог лица по
основу рјешења о раду на мандатни период утврђен Изборним законом. Рјешење о радном односу
предсједнику Скупштине општине донијеће Комисија за избор и именовање Скупштине општине након
избора од стране Скупштине општине, што је регулисано чланом 5. став 1. Закона о статусу функционера
јединице локалне самоуправе.
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ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може у року од 30 дана од
дана достављања, тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број: 07-111-12/17
Датум,31.01.2017. год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јово Недић

30.
На основу члана 39.став 1. алинеја 21. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број: 97/16), члана 4. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе («Службени
гласник Републике Српске», број: 96/05 и 98/13) , члана 35. и 61. став (3) Статута општине
Шамац(«Службени гласник општине Шамац», број: 3/14) и 185. став 1. Пословника о раду Скупштине
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац на
IV редовној сједници одржаној 31.01.2017. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o избору замјеника начелника општине Шамац
1. За замјеника начелника општине Шамац, на вријеме трајања мандата начелника општине, односно
Скупштине општине, изабран је Ђуро Ивановић из Гребница.
2. Замјеник начелника је у складу са Законом функционер општине, а своју дужност обавља са
статусом запосленог лица на основу рјешења о радном односу на мандатни период, које ће
донијети начелник општине.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».

О б р а з л о ж е њ е:
Чланом 39. став 1. алинеја 21. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине
бира и разрјешава предсједника скупштине општине, потпредсједника скупштине општине, замјеника
начелника општине, секретара скупштине општине и чланове сталних и повремених радних тијела
скупштине.
Чланом 4. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе прописано је да се избор
функционера врши у складу са изборним прописима, прописима који уређују систем локалне самоуправе
и пословником о раду скупштине јединице локалне самоупаве.
Чланом 35.став (2) тачка п) Статута општине Шамац утврђена је надлежност скупштине да бира и
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника Скупштине, замјеника начелника општине,
секретара Скупштине, начелнике одјељења или службе и чланове сталних и повремених радних тијела
скупштине, док је чланом 61.став 3. Статута општине Шамац, прописано је да замјеника начелника
општине бира Скупштина, тајним гласањем на приједлог начелника општине већином гласова од
укупног броја одборника у складу са законом, Статутом и Посовником о раду Скупштине.
Уз претходно консултовање политичких странака и коалиција заступљених у Скупштини,
начелник општине је у складу са чланом 186. Пословника о раду Скупштине за избор замјеника
начелника предложио једног кандидата и то: Ђуру Ивановића из Гребница.
Након обављеног гласања, у складу са одредбама Пословника о раду Скупштине, за замјеника
начелника општине Шамац изабран је Ђуро Ивановић из Гребница.
У складу са чланом 9. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе, а у вези са
чланом 2. истог Закона, којим је прописано да функционер своју дужност обавља са статусом запосленог
лица по основу рјешења о раду на мандатни период утврђен изборним прописима. рјешење о радном
односу замјеника начелника општине донијеће начелник општине након избора од стране Скупштине
општине, што је регулисано чланом 6. став 2. Закона о статусу функционера јединице локалне
самоуправе.
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На основу напријед наведеног Скупштина општине Шамац је на IV редовној сједници одржаној дана
31.01.2017. године донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може у року од 30 дана од
дана достављања, тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број: 07-111-13/17
Датум: 31.01.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

31.
На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 35. став 2. алинеја б) Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14) , Скупштина општине Шамац на IV редовној сједници
одржаној дана 31.01.2017.године, донијела јe
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање
директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
I
У Комисију за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља
Шамац именују се:
1. Велимир Маслић, предсједник
2. Младен Аџић, члан
3. Нада Дервенић, члан
4. Ана Благоичевић, члан
5. Борислав Јосиповић, члан .
II
Задатак комисије је да, у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске спроведе поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање директора ЈЗУ Дом
здравља Шамац и извјештај са предложеном ранг листом кандидата достави Скупштини општине на
разматрање..
III
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-111-16/17
Датум, 31.01.2017.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

32.
На основу члана 155. став (3) Закона службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16), члана 35. став 2. алинеја б) Статута
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14) и тачке IV Одлуке о оснивању одбора
за жалбе општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 1/14), Скупштина општине Шамац
на IV редовној сједници одржаној дана 31.01.2017.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор
члана Одбора за жалбе општине Шамац
I
У Комисију за спровођење Јавног конкурса за избор члана Одбора за жалбе општине Шамац
именују се:
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1. Младен Аџић, предсједник – из реда службеника Општинске управе
2. Велимир Маслић, члан – из реда службеника Општинске управе
3. ЈуроКраиновић, члан – са листе стручњака коју утврђује Скупштина општине,
4. Марко Курешевић, члан - са листе стручњака коју утврђује Скупштина општине,
5. Лазар Ђекић, члан - са листе стручњака коју утврђује Скупштина општине.
II
Задатак комисије је да, у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата, изврши
контролу испуњавања услова из јавног конкурса за пријављене кандидате, обави улазни интервју са
кандидатима који испуњавају услове конкурса, утврди редосљед кандидата и свој приједлог достави
предсједнику Скупштине општине.
III
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-111-17 /17
Датум, 31.01.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

АКТИ ОРГАНА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
33.
На основу члана 17.Закона о јавним набавкама ( Службени гласник БиХ број: 39/14 од 19.05.2014.године
и члана 17. Статута ЈП “Слободна зона“доо Шамац („Службени гласник општине Шамац, број 4/14) ,
Надзорни одбор предузећа је на редовној сједници,одржаној дана 27.01.2017.године донио:
ОДЛУК У
о давању сагласности на План јавних набавки роба и услуга за потребе
ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
I
Надзорни одбор ЈП „ Слободна зона“ д.о.о. Шамац, даје сагласнист на План јавних набавки за потребе
предузећа за 2017. годину предложен од стране директора.
II
План јавних набавки је саставни дио ове одлуке.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у службеном гласнику општине Шамац.
Број: 80-01/17
Датум:27.01.2017.

Предсједник
Чедомир Писаревић
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План јавних набавки за 2017. годину

Р.
Бр.

Предмет набавке

Шифра
ЈРЈН

Процијењен
а вриједност
(КМ) са
ПДВ-0м

Врста
поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

Оквирни
датум
закључења
уговора

Извор
финансирања

Конкурентски
поступак

Јануар 2017.г.

Март 2017.г

Властита
средства

Јануар 2017.г

Фебруар
2017.г

Јануар 2017.г

Март 2017.г

Децембар 2017.г

Март 2017.г

Напомене

РОБЕ

1.

Резервни дијелови и
потрошни материјал за
текуће одржавање

34900000-6

20.000,00

2.

Топли оброк

55321000-6

30.000,00

3.

Гориво и мазиво

09000000-3

50.000,00

30190000-7

5.000,00

30236000-2

3.000,00

34351100-3

3.000,00

55321000-6

5.000,00

4.
5.
6.
7.

Канцеларијски материјал и
прибор
Набавка рачунара и
рачунарске опреме
Набавка ауто и кам.гума и
ауто дијелова за потребе
предузећа
Топли оброк за јануар и
фебруар 2017.год.

Конкурентски
поступак
Конкурентски
поступак
Директни
споразум
Директни
споразум
Директни
споразум
Директни
споразум

По потреби

Властита
средства

По потреби
Јануар 2017.г

Властита
средства
Властита
средства
Властита
средства
Властита
средства

Јануар 2017.г

Властита
средства

8.

УКУПНО РОБЕ
са ПДВ-ом

116.000,00 КМ
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Р.
Бр.

Предмет набавке

Шифра
ЈРЈН

Процијењен
а вриједност
(КМ) са
ПДВ-0м

Врста
поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

Оквирни
датум
закључења
уговора

Извор
финансирања

90620000-9

20.000,00

Конкурентски
поступак

Јануар 2017

Фебруар 2017

Властита
средства

45000000-7

80.000,00

Конкурентски
поступак

Март 2017.г

мај 2017.г.

Властита
средства

Директни
споразум

Јануар 2017.г.

Фебруар 2017

Властита
средства

Фебруар 20017.г.

Април 2017.г

Властита
средства

Март 2017.г.

Април 2017.г.

Властита
средства

Напомене

УСЛУГЕ

9.
10.

Зимско одржавање улица и
лок.некат.путева-чишћење
снијега
Услуге занатскограђевинских радова

11.

Услуге ревизије
финансијских извјештаја

79212000-3

1.200,00

12.

Услуге изградње колске ваге

7110000-7

50.000,00

13

Редовни периодични
љекарски преглед радника
који су распоређени на радна
мјеста са повећаним ризиком

85100000-0

1.000,00

14.

Образовне услуге и услуге
стучног усавршавања

80530000-8

2.500,00

15.

Редовна периодична обука
из области заштите на раду и
противпожарне заштите

80530000-8

1.800,00

16.

Услуге одржавања
рачунарске опреме

50312000-5

1.000,00

17.

Услуге редовног санитарног
прегледа радника

85121200-5

1.000,00

Конкурентски
поступак
Неприоритетн
е услуге по
члану 8 (1)
ЗЈН
Неприоритетн
е услуге по
члану 8 (1)
ЗЈН
Неприоритетн
е услуге по
члану 8 (1)
ЗЈН
Директни
споразум
Неприоритетн
е услуге по
члану 8 (1)
ЗЈН

Властита
средства

По потреби

Април 2017.г.

Април 2017.г.

Властита
средства

По потреби

Март 2017.г.

Властита
средства

Септембар
2017.г.

Властита
средства
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Р.
Бр.

18.
19.

Предмет набавке

Услуге одржавања
штампарске опреме
Услуге прања и чишћења
аутомобила

Шифра
ЈРЈН

Процијењен
а вриједност
(КМ) са
ПДВ-0м

50313200-4

800.00

50112300-6

300.00

20.

Набавка угоститељских
услуга

55300000-3

3.000,00

21.

Набавка услуга регистрације
и техничког прегледа возила

7131200-2

5.000,00

Врста
поступка
Директни
споразум
Директни
споразум
Неприоритетн
е услуге по
члану 8 (1)
ЗЈН

Јануар 2017.г.

Извор
финансирања

Децембар
2017.г.
Децембар
2017.г.

Властита
средства
Властита
средства
Властита
средства

Директни
споразум

По потреби

Властита
средства

По потреби

Властита
средства

Април 2017.г.

22.

Адвокатске услуге

79110000-8

3.000,00

23.

Услуге поправака и ,
одржавања електричних
машина, апарата и
припадајуће опреме

50532000-3

3.000,00

Директни
споразум

УКУПНО РОБЕ И УСЛУГЕ
са ПДВ-ом

Јануар 2017.г.

Оквирни
датум
закључења
уговора

По потреби

Неприоритетн
е услуге по
члану 8 (1)
ЗЈН

УКУПНО УСЛУГЕ
са ПДВ-ом

Оквирни датум
покретања
поступка

Октобар
2017.г.

Напомене

Властита
средства

173.600,00 КМ

289.600,00 КМ
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
12. Програм изградње и уређења простора за 2017. годину
13. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске на подручју општине Шамац путем прибављања писаних
понуда за сточарску и ратарску производњу
14. Одлука о финансирању дијела трошкова редовног рада политичких странака које
имају одборнике у Скупштини општине Шамац у 2017. години
15. Одлука о одборничкој легитимацији
16. Одлука о измјени Одлуке о дугорочном задуживању Општине Шамац
17. Одлука о продаји земљишта путем непосредне погодбе ради комплетирања парцеле
у К.О. Шамац
18. Одлука о додјели пословног простора на коришћење
19. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом
здравља Шамац
20. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор члана Одбора за жалбе општине
Шамац
21. Кодекс о измјенама и допуни Кодекса понашања изабраних представника одборника
Скупштине општине Шамац
22. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између
двије сједнице Скупштине општине Шамац
23. Закључак о прихватању Информације о реализацији активности у склопу пројекта
„Локални интегрисани развој“
24. Закључак о прихватању Информације о реализацији Програма изградње и уређења
простора за 2016. годину
25. Закључак о усвајању Извода из Записника са III редовне сједнице Скупштине
општине Шамац
26. Рјешење о престанку функције потпредсједника Скупштине општине, због опозива
27. Рјешење o избoру пoтпрeдсjeдникa Скупштинe oпштинe Шaмaц
28. Рјешење o разрјешењу дужности предсједника Скупштине општине Шамац
29. Рјешење o избору предсједника Скупштине општине Шамац
30. Рјешење o избору замјеника начелника општине Шамац
31. Рјешење о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и
именовање директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
32. Рјешење о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор члана
Одбора за жалбе општине Шамац
АКТИ ОРГАНА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
33. Одлука о давању сагласности на План јавних набавки роба и услуга за потребе ЈП
„Слободна зона“ д.о.о. Шамац

Петак, 03. фебруар 2017. године - Службени гласник општине Шамац - Број 2/17
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: 054/611-800; 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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