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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
34.
На основу 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), а у вези са чланом
21.став 3. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 98/05 и 20/14), Скупштина општине Шамац на V редовној сједници, одржаној 28.02. 2017.године,
доноси
ОДЛУКУ
о усвајању Акционог плана по Извјештају Главне службе о ревизији финансијског извјештаја
општине Шамац за 2015.годину
Члан 1.
Усваја се Акциони план по Извјештају Главне службе о ревизији финансијског извјештаја
општине Шамац за 2015.годину, број: PB061-16 од 25.11.2016.године.
Члан 2.
Акциони план по Извјештају Главне службе о ревизији финансијског извјештаја општине Шамац
за 2015.годину, број: PB061-16 од 25.11.2016.године, чини саставни дио ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-53/17
Датум: 28.02.2017.год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.екон.
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИ ПО ИЗВЈЕШТАЈУ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЈЕШТАЈА ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2015.ГОДИНЕ

На основу препорука Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске , по Извјештају о ревизији консолидованих финансијских извјештаја
Општине Шамац за период 01.01.-31.12.2015.године, број PBO61-16 од 25.11.2016.године,
урађен је следећи Акциони план за отклањање неправилности по препорукама:
1.Препоруке везане за финансијске извјештаје
Начелнику Општине, да се :
Препорука

Активности
1.1. Попис имовине и обавеза да се у
потпуности врши у складу са одредбама
Правилника о начину и роковима
1.1. Попис имовине и обавеза врши у складу са
вршења пописа и усклађивања
Правилником о начину и роковима вршења
књиговодственог са стварним стањем
пописа и усклађивања књиговодственог са
имовине и обавеза , Сл гласник РС 45/16
стварним стањем имовине и обавеза у смислу да 1.2. Донијети Интерни правилник о
се утврди стварно стање имовине и обавеза
начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог са
стварним стањем имовине и обавеза
1.2. Изврши у потпуности процјена
Процјену наплативости потраживања и
наплативости потраживања и исправка
исправку потраживања старијих од
потраживања старијих од годину дана, како је
годину дана, како је то дефинисано
то дефинисано чланом 64.Правилника о
чланом 64.Правилника о рачуноводству,
рачуноводству, рачуноводственим политикама
рачуноводственим политикама и
и рачуноводственим процјенама
рачуноводственим процјенама вршити
једном годишње
Препорука

Активности

Носилац активности
1.1. Комисије за попис
Општинске управе и
осталих буџетских
корисника

1.2.Начелник општине

Одјељење за финансије

Носилац активности

Рок

1.1. Стална
активност

1.2 . 30.04.2017.
године
Урађено приликом
израде годишњих
финансијских
извјештаја на дан
31.12.2016. године

Рок
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1.3. Изврши исправно евидентирање
краткорочних разграничења у складу са чланом
67.Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за
кориснике прихода буџета Републике, општина,
градова и фондова

Краткорочна разграничења евидентирати
у складу са чланом 67. Правилника о
буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за
кориснике прихода буџета Републике,
општина, градова и фондова

Одјељење за финансије,
Одсјек за рачуноводство,
Дјечије обданиште „Радост“,
Средња школа „Никола
Тесла“

1.4. Почетно признавање и одмјеравање
приликом признавања и објелодањивања
инвестиционе имовине врши у складу са
параграфима 18, 20,26,39. и 85. МРС ЈС 16Инвестициона имовина

Формирати посебну комисију која ће
припремити податке како би се почетно
признавање и одмјеравање приликом
признавања и објелодањивања
инвестиционе имовине вршило у складу
са параграфима 18, 20,26,39. и 85. МРС
ЈС 16-Инвестициона имовина
Пописна комисија да изврши процјену
вриједности отписаних
рачуноводствених програма који се још
користе у складу са тржишном
вриједности и обрачуна амортизацију у
складу са чланом 30.Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике у
Републици Српској

Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове,
Одјељење за привреду,
Одјељење за финансије –
Одсјек за рачуноводство

1.5. Изврши корекција вриједности
нематеријалне непроизведене имовине за
ефекте обрачунате амортизације за рачунарске
програме у складу са чланом 30.Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама
и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике у Републици Српској

Препорука
1.6. Нефинансијска имовина у сталним
средствима призна и вреднује у складу са
члановима 26.до 46. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама
и рачуноводственим процјенама за буџетске

Активности
Успоставити помоћну књигу
нефинансијске имовине у сталним
средствима, утврдити вијек коришћења,
амортизацију обрачунати у складу са
члановима 26.до 46. Правилника о

Урађено приликом
израде годишнјих
финансијских
извјештаја на дан
31.12.2016. године

До 31.12.2017.
године

Комисија за попис имовине

Урађено приликом
израде годишнјих
финансијских
извјештаја на дан
31.12.2016. године

Носилац активности

Рок

Одјељење за просторно
уређење и стамбено

31.12.2017. године
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кориснике у Републици Српској, захтјевима
МРС ЈС 17-Некретнине, постројења и опрема и
другим релевантним рачуноводственим
стандардима и прописима на начин да се: у
потпуности утврди стварно стање имовине,
успостави помоћна књига нефинансијске
имовине у сталним средствима, утврди вијек
коришћења, амортизација обрачуна од дана
почетка употребе и њихов даљи третман
усклади са тим
1.7. Краткорочна разграничења евидентирају у
складу са чланом 79.Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за кориснике буџета Републике,
општина, градова и фондова и чланом 72.
Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике у Републици Српској

рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике у
Републици Српској, захтјевима МРС ЈС
17-Некретнине, постројења и опрема и
другим релевантним рачуноводственим
стандардима и прописима

комуналне послове,
Одјељење за финансије

Краткорочна разграничења евидентирати
у складу са чланом 79.Правилника о
буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за
кориснике буџета Републике, општина,
градова и фондова и чланом 73.
Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике у Републици
Српској

Одјељење за финансије –
Одсјек за рачуноводство

Препорука

Активности

1.8. У складу са инструкцијама Министарства
финансија о корекцији почетног стања са
01.01.2011.године изврши елиминација износа
исказаних у оквиру краткорочних разграничења
по основу неизмирених обавеза према
добављачима из 2008.године и да се изврши
правилан књиговодствени третман тих обавеза

Извршена је елиминација износа
исказаних у оквиру краткорочних
разграничења по основу неизмирених
обавеза према добављачима из
2008.године и извршено евидентирање у
складу са чланом 73. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике у
Републици Српској

Носилац активности

Одјељење за финансије –
Одсјек за рачуноводство,
Дјечије обданиште „Радост“,
Туристичка организација,
Народна библиотека

Урађено приликом
израде годишнјих
финансијских
извјештаја на дан
31.12.2016. године

Рок

Урађено приликом
израде годишнјих
финансијских
извјештаја на дан
31.12.2016. године
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1.9. Ванбилансна евиденција врши у
потпуности у складу са чланом 83. Правилника
о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике у Републици Српској и
чланом 86. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за кориснике прихода буџета
Републике, општина, градова и фондова

Ванбилансну евиденцију за дата седства
обезбјеђења плаћања по кредитима
(мјенице, хипотека,, гаранције) вршити у
складу са чланом 83. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике у
Републици Српској и чланом 86.
Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за кориснике
прихода буџета Републике, општина,
градова и фондова

Препорука

Активности

1.10. Врши процјена исхода судских спорова у
којима је општина тужена страна, као и
тужилац у складу са МРС ЈС 1- Презентација
финансијских извјештаја, параграфи 140. и 141.
и да се примијени МРС ЈС 19- Резервисање,
потенцијална имовина и потенцијалне обавезе,
објелодане информације према захтјевима
параграфа (97 до 109), те врши резервисање за
обавезе које захтијевају резервисања

Континуирано вршити процјену исхода
судских спорова у којима је општина
тужена страна, као и тужилац у складу са
МРС ЈС 1- Презентација финансијских
извјештаја, параграфи 140. и 141. и да се
примијени МРС ЈС 19- Резервисање,
потенцијална имовина и потенцијалне
обавезе, објелодане информације према
захтјевима параграфа (97 до 109), те
врши резервисање за обавезе које
захтијевају резервисања

До краја рока за
израду финансијских
извјештаја за 2016.
годину
Одјељење за финансије –
Одсјек за рачуноводство

Носилац активности

Начелник општине,
Одјељење за финансије

Рок

30.04.2017. године

5

Страна 6 - Понедјељак, 06. март 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 3
1.11. У Напоменама уз финансијске извјештаје у
потпуности објелодане информације које
омогућавају разумијевање финансијских
извјештаја, као и додатне информације које
нису приказане у финансијском извјештају у
складу са МРС ЈС и чланом 57. Правилника о
финансијском извјештавању за кориснике
прихода буџета Републике, општина, градова и
фондова

2. Препоруке везане за усклађеност пословања
А)Начелнику општине, да се:
Препорука
2.1.А.Отклоне утврђене неправилности у вези
са системом интерних контрола које се односе
на: помоћне књиге нефинансијске имовине у
сталним средствима; програм развоја спорта;
план стручног оспособљавања и усавршавања
службеника;план готовинских токова за
извршење буџета и
доношење интерног правилника о
репрезентацији

У Напоменама уз финансијске извјештаје
објелоданити информације које
омогућавају потпуно разумијевање
финансијских извјештаја, као и додатне
информације које нису приказане у
финансијском извјештају у складу са
МРС ЈС и чланом 57. Правилника о
финансијском извјештавању за
кориснике прихода буџета Републике,
општина, градова и фондова

Активности
а) успоставити помоћну књигу
нефинансијске имовине у сталним
средствима
б) донијети програм развоја спорта
в) донијети годишњи план стручног
оспособљавања и усавршавања
службеника
г) сачинити план готовинских токова за
извршење буџета
д) донијети интерни правилник о
репрезентацији

Одјељења и Службе које
располажу релевантним
подацима за
објелодањивање

Носилац активности
а)Одјељење за
финансије-Одсјек за
рачуноводство
б)Служба за друштвене
дјелатности
в) Начелник општине
г) Одјељење за финансијеОдсјек за буџет
д) Начелник општине

До краја рока за
израду финансијских
извјештаја за 2016.
годину

Рок
а) 31.12.2017.
б) 30.04.2017.
в) 30.04.2017.
г) 31.03.2017.
д) 31.03.2017.
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2.2.А. Набавке роба, радова и услуга врше у
потпуности у складу са Законом о јавним
набавкама у смислу да се доносе
одлуке/рјешења о покретању поступака јавних
набавки, да се врши објављивљње плана
јавних набавки, одлука о избору најповољнијег
понуђача, основних елемената уговора и да се
достављају извјештаји Агенцији за јавне
набавке
2.3.А. Додјела средстава за субвенције и
грантове врши у складу са донесеним актима,
чиме би се осигурала једнакост и
транспарентност приликом расподјеле
средстава и достављају извјештаји о
намјенском утрошку средстава гранта
Б)Директорима јавних установа, да се:
Препорука
2.1.Б. Набавке роба, радова и услуга врше у
потпуности у складу са Законом о јавним
набавкама у смислу да се врши објављивање
одлука о избору најповољнијег понуђача,
основних елемената уговора, да се достављају
извјештаји Агенцији за јавне набавке и да се
донесе план набавки и интерни правилник о
поступку директног споразума
2.2.Б. Донесу правилници о интерним
контролама и интерним контролним
поступцима којим ће се дефинисати систем
интерних контрола у складу са COSO моделом
Број:07-022-53/17
Датум:28.02.2017.год.

а)донијети одлуке/рјешења о покретању
поступака јавних набавки,
б) објављивање плана јавних набавки,
одлука о избору најповољнијег
понуђача, в)објављивање основних
елемената уговора и достављање
извјештаја Агенцији за јавне набавке

Начелник општине

Донијети акта за додјелу
грантова.Вршити додјелу средстава за
субвенције и грантове у складу са
донесеним актима, и достављати
извјештаје о намјенском утрошку
средстава гранта

Начелник општине,
Одјељења и службе на које
се односи грант и примаоци
грантова

Активности
Вршити објављивање одлука о избору
најповољнијег понуђача, основних
елемената уговора, да се достављају
извјештаји Агенцији за јавне набавке и
да се донесе план набавки и интерни
правилник о поступку директног
споразума
Израдити правилник о интерним
контролама и интерним контролним
поступцима

а)стална активност
б)стална активност
в)стална активност

Носилац активности
1. ЈУ Дјечије обданиште
„Радост“
2. ЈУ Центар за
социјални рад

ЈУ Центар за социјални рад

30.04.2017.

Рок
1.стална активност

2.стална активност

урађено

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.екон.
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35.
На основу члана 39. став 5 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 16. став5.и 6. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13)
и члана 35. став2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број: 3/14) на V
редовној сједници одржаној 28.02.2017. године доноси:
ПРОГРАМ
одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица
на територији општине Шамац за 2017. годину
I Увод
Одржавање, заштита, реконструкција и изградња јавних путева спроводе се у складу са прописима
и правилницима о јавним путевима, безбиједности саобраћаја на путевима и одржавању рехабилитацији и
заштити јавних путева.
Наведеним прописима, а у складу са планираним финансијским средствима, дефинисан је начин и
обавеза одржавања путева, што омогућава вршење трајног, безбиједног и несметаног саобраћаја и
доприноси се очувању употребне вриједности пута.
Путну мрежу коју одржава Општина Шамац чине:
• категорисани (локални) путеви,
• некатегорисани путеви,
• улице у насељу.
IIОдржавање и заштита путева
По појмом одржавања и заштите путева подразумијевају се радови којима се у континуитету
обезбјеђује несметан и безбиједан саобраћај и чува употребна вриједност пута.
Одржавање путне мреже на територији општине Шамац укључује извођење следећих радова:
• санација ударних рупа, асфалтираних путних праваца, битуменизираним шљунком,
• равнање и профилисањенеасфалтираних путних праваца,
• насипање неасфалтираних путних праваца са машинским равнањем и израдом потребног нагиба.
Табела 1: Санација ударних рупа
Редни број

Путни правац

Опис и врста радова

1.
1.1.
1.2.

М.З. Обудовац
Р 462А - Човић Поље
Р462А - Којићи

2.
2.1.

М.З. Брвник
Рег. пут - центар Брвника

"

3.
3.1.

М.З. Г. Хасић - Д. Хасић
Од рег. пута - Г. Хасић - Д. Хасић

"

4.
4.1.

М.З. Х. Тишина - Ново Село
Х. Тишина - Ново Село

"

5.
5.1.
6.
6.1.
7.

Исијецање ударних
рупа и асфалтирање

Количина m2
30.00
50.00
80.00
60.00
20.00

М.З. Писари
Од Д. Црквине кроз Писаре - Јасеник
и излази на М-17

"

60.00

М.З. Доња Црквина
Од бенз. пумпе Оптима - Писари и
излази на М-17

"

М.З. Крушково Поље

"

40.00
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7.1.
8.
8.1.
9.
9.1.
10.
10.1.
10.2.
11.
11.1.
12.

12.1.

Од рег. пута за Градачац до границе
са општ. Модрича

40.00

М.З. Корница
"

Од рег. пута за Градачац до границе
са општ. Модрича

30.00

М.З. Г. Слатина - Д. Слатина
"

Од рег. пута за Градачац до рег. пута
за Брчко
М.З. Д. Слатина - С. Слатина Гајеви
Г. Слатина - С. Слатина
Д. Слатина - С. Слатина - Гајеви
М.З. Х. Тишина
Х. Тишина - Ново Село

60.00

"

20.00
80.00

"

20.00

М.З. Шамац
ул. Браће Југовића, Немањића, Н.
Пашића, В. Караџића, Г. Принципа,
Кнеза Милоша, Цара Лазара и
П.Т.П.О.

"

40.00

Укупно:

630.00

Табела 2: Насипање макадамских путних праваца
Редни
број
1.

Путни правци
М.З. Обудовац

Опис и врста радова
Машинска израда
носивог слоја од
каменог агрегата без
везива

1.1.

Р 462 - Пејићи - Церово поље

2.
2.1

М.З. Обудовац 2
Ђукићи - Баткуша

"

3.
3.1.
3.2.
3.3.

М.З. Баткуша
Вреоци - Д. Слатина
Симићи - Стевановић
Баткуша - Брвник

"

4.
4.1.
5.

6.
6.1.

М.З. Доњи Хасић
Д. Хасић - Јелас
М.З. Турсиновац
С. Тишина - Турсино. Гребнице
М.З. Ново Село 2
Сви путеви у насељу

7.
7.1.
8.
8.1.

М.З. Лугови
Сви путеви у насељу
М.З. Шкарић
Шкарић - Писари до пруге

5.1.

9.

М.З. Гајеви

"

"
"
"
"

Количина Цијена
m3
КМ

Укупно
КМ

250.00

11.00

2,750.00

40.00

11.00

440.00

130.00
150.00
60.00

11.00
11.00
11.00

1,430.00
1,650.00
660.00

200.00

11.00

2,200.00

350.00

11.00

3,850.00

100.00

11.00

1,100.00

400.00

11.00

4,400.00

60.00

11.00

660.00

"
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9.1.

10.
10.1.

Гајеви - Г. Слатина
Симеуновићи - Хускићи Гајићи
М.З. С. Слатина
С. Слатина - Трамошница

11.
11.1.

М.З. Г. Црквина
М-17 - Сиљевац

12.
12.1.
12.2.
12.3.

М.З. Шамац
Насеље Дуга (улице)
Насеље Јасеник
ул. Косово Поље
к.ч. 1076/3-парцела
предвиђена за улицу (поред
Нове Форме

9.2.

12.4.

"
"

"

Укупно:

80.00

11.00

880.00

220.00

11.00

2,420.00

60.00

11.00

660.00

60.00

11.00

660.00

80.00
60.00
70.00

11.00
11.00
11.00

880.00
660.00
770.00

50.00

11.00

550.00

2,420.00

26,620.00

III Реконструкција и изградња пута
Реконструкцја пута подразумијева радове на дијелу постојећег пута, којима се мијењају његове основне
карактеристике у циљу повећања безбиједности саобраћаја, носивости и пропусне моћи пута.
Под појмом изградње пута подразумијева се изградња путног правца на постојећој или новој
траси.
Табела 3: Реконструкција путних праваца
Ред.
Извор
Проције.
Путни правац
Опис радова
бр.
финансирања
вриједн.
Ул. Дуга VIII

Асфалтирање макадамске
улице са свим припремним и
завршним радовима

Суфинансирање
50% - Грађани
50% - општина

17,000.00

2.

Баткуша - Обудовац 2

Реконструкција - изградња
бетонског пропуста са
постављањем бет. цијеви фи
100 цм, ком 10, израдом АБ
крила д=20цм, израдом АБ
плоче са свим припремним и
завршним радовима МБ 30

Буџет општине

5,960.00

3.

Обудовац 2 Пелагићево

Асфалтирање макадамског
пута са свим припремним и
завршним радовима

1.

ИФАД:141.600,00
177,000.00
општ.: 35.400,00
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Опис активности

Реконструкција и изградња

количина
630,00
м2
2420,00
м3
-

Рад грејдера

100 сати

Санација ударних рупа
Одржавање неасфалтираних путних праваца

цијена

укупно КМ

25

15.750,00

11

26.620,00

100
КМ/сат
Укупно:

200.000,00
10.000,00
252.370,00

У буџету Општине Шамац за одржавање путева планирано је 50.000,00 КМ. Програмом
одржавања, заштите, реконструкције и изградње путева за одржавање путева планирана су средства у
износу од 36.870,00КМ.
Санација ударних рупа финансира се са буџетске позиције за инвестиционо одржавање за коју је
планирано 20.000,00КМ, а овим Програмом планиран је утрошак средстава у износу 15.750,00.
Образложење:
У складу са Законом о јавним путевима („Сл. гласник РС“ број 89/13) Одјељење за просторно
уређење и стамбено – комуналне послове припремило је Приједлог Програма одржавања, заштите,
реконструкције и изградње локалних путева и улица на територији општине Шамац.
Програм је припремљен на бази процјене на терену у мјесецу фебруару, текуће године. Наведени
су само путни правци на којима је неопходна санација или реконструкција, а у случају да се у току године
појави потреба за додатним радовима усљед оштећења путних праваца а која утичу на безбиједност
саобраћаја , за исте ће бити обезбијеђени потребни радови.

Број: 07-022-54/17
Датум: 28.02.2017.год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић,дипл.екон.

36.
На основу члана 21. Закона о комуналним дјелатностима («Службени гласник Републике Српске» број
124/11), члана 2. и 3. Одлуке о комуналним дјелатностима и комуналном реду («Службени гласник
општине Шамац» број 9/13) и члана 16.Статута општине Шамац(«Сл. гласник Општине Шамац», број
3/14),Скупштина општине Шамац на V редовној сједници одржаној дана 28.02.2017. године, донијела је
П Р О Г Р А М
обављања и финансирања заједничке комуналне
потрошње на подручју општине Шамац за 2017. годину
Овим Програмом исказују се финансијска средства потребна за остваривање Програма те утврћује опис и
обим послова одржавања са процјенама појединих трошкова по дјелатностима. Реализација наведених
послова вршиће се у складу са оперативним плановима.
Дјелатности заједничке комуналне потрошње утврђене Законом о комуналним дјелатностима су:
1.
2.
3.
4.
5.

Чишћење јавних површина у насељеним мјестима (Табела 1),
Одржавање,уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина (Табела 2),
Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина (Табела 3),
Одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима (Табела 4).
Јавна расвјета у насељеним мјестима (Табела 5).
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1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
Табела 1
Редни
број

1.1.

1.2.

НАЧИН
ФИНАНСИРАЊА
ОСТАЛИ
БУЏЕТ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

АКТИВНОСТ

Ручно чишћење јавних саобраћајних површина
(градске улице, тротоари, тргови, пјешачке
стазе, мостови, јавна паркиралишта и др.).
Ручно чишћење обухвата прикупљање отпада и
метење са саобраћајних површина, пражњење
корпи, скидање плаката и одржавање јавних
површина у мјесним заједницама
Прикупљање отпада са уређених и неуређених
зелених површина
УКУПНО
ПОВРШИНА
МЈЕСТИМА:

ЧИШЋЕЊЕ
ЈАВНИХ
У
НАСЕЉЕНИМ

УКУПНО

65.600,00

0,00

65.600,00

28.840,00

0,00

28.840,00

94.440,00

0,00

94.440,000

2. ОДРЖАВАЊЕ,УРЕЂИВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА
Редни
број

2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.2.

Табела 2
НАЧИН
ФИНАНСИРАЊА
УКУПНО
ОСТАЛИ
БУЏЕТ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

АКТИВНОСТ

Одржавање и санација дрвећа у дрворедима,
парковима и насељима
Одржавање дрвећа у дрворедима, парковима,
насељима и другим просторима (орезивање
јачег интензитета уз употребу специјалног
возила, орезивање ''у главу'',сјеча,уклањање
изданака, вађење пањева, откопавање, одвоз на
депонију)
Набавка и садња нових садница
УКУПНО 2.1.
Кошење зелених површина и одвоз траве

2.3.1.
2.3.2.

2.4.1.

0,00

4.500,00

3.500,00
8.000,00

0,00
0,00
0,00

3.500,00
8.000,00

35.800,00
35.800,00

0,00

35.800,00
35.800,00

Одржавање
и
залијевање
украсног
шибља,ружичњака и сезонског цвијећа и
шишање живе ограде
Одржавање
и
залијевање
украсног
грмља,ружичњака и сезонског цвијећа.
Шишање живе ограде

2.250,00
12.000,00

0,00
0,00

2.250,00
12.000,00

УКУПНО 2.3.

14.250,00

0,00

14.250,00

2.000,00

0,00

2.000,00

УКУПНО 2.2.
2.3.

4.500,00

Набавка и уградња парковских клупа
санација постојећих

и
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2.4.2.

Набавка корпи за отпатке

250,00

0,00

250,00

2.4.3.

Одржавање реквизита дјечије забаве

300,00

0,00

300,00

УКУПНО 2.4.

2.550,00

0,00

2.550,00

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ
И ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА:

60.600,00

0,00

60.600,00

3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
Табела 3
Редни
НАЧИН
број
АКТИВНОСТ
ФИНАНСИРАЊА
УКУПНО
ОСТАЛИ
БУЏЕТ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.
3.1.
Уклањање кишнице,снијега и леда са јавних
30.000,00
0,00
30.000,00
површина
УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ
ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ
ПОВРШИНА:

30.000,00

0,00

30.000,00

4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ
МЈЕСТИМА
Табела 4
Редни
НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
број
АКТИВНОСТ
УКУПНО
ОСТАЛИ
БУЏЕТ
4.1.
4.1.1.

4.2.
4.2.1.

ИЗВОРИ
ФИНАНС.

Одржавање асфалтних путева
Санација ударних рупа на територији Општине
(исијецање,одвоз отпада,
премазивање и асфалтирање) у укупној
површини од 630 м2
УКУПНО 4.1.

15.750,00

0,00

15.750,00

15.750,00

0,00

15.750,00

3.160,00

0,00

3.160,00

Одржавање макадамских путева
Одржавање макадамских путева у насељеном
мјесту Шамац (гредерисање,
насипање каменим агрегатом и планирањем) уз
утрошак 260 м3 насипног материјала
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Табела 4
едни
број
АКТИВНОСТ
4.2.2.

Одржавање макадамских путева у мјесним
заједницама (гредерисање,насипање са каменим
агрегатом и планирање) уз утрошак 2160 м3
насипног материјала
УКУПНО 4.2.

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
ОСТАЛИ
БУЏЕТ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

УКУПНО

33.460,00

0,00

33.460,00

36.720,00

0,00

36.720,00

4. 3.

Модернизација улица и локалних путева

4.3.1.

Модернизација улице Дуга ВИИИ – асфалтирање
улице битуменизираним
носивим слојем
дебљине 7 цм
Модернизација локалног пута Л-13 (Пут од
Обудовца ИИ кроз Церово Поље до границе са
општином
Пелагићево)
асфалтирање
битуменизираним носивим слојем дебљине 7 цм
у дужини од 1700 м
Реконструкција бетонског пропуста на путном
правцу Баткуша – Обудовац ИИ уз постављање
бетонских цијеви и израда крила

8.548,61

8.548,60

17.097,21

35.400,00

141.600,00

177.000,00

5.960,00

0,00

5.960,00

УКУПНО 4.3.

49.908,61

150.148,60

200.057,21

16.000,00

0,00

16.000,00

2.500,00

0,00

2.500,00

18.500,00

0,00

18.500,00

120.778,61

150.148,60

269.927,21

4.3.2.

4.3.3.

4.4.
4.4.1.
4.4.2.

Одржавање вертикалне и хоризонталне
саобраћајне сигнализације
Обиљежавање уздужних, попречних и осталих
ознака на саобраћајним површинама
Одржавање вертикалне сигнализације (знакова,
свјетлећих знакова и путоказних
ознака)
УКУПНО 4.4.
УКУПНО ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ
ПОВРШИНЕ

У горњој табели на позицији 4.3.1. Модернизација улице Дуга VIII, у колони Остали извори
финансирања, приказана су средства у износу од 8.548,60 КМ и иста средства су учешће грађана у
заједничком пројекту асфалтирања ове улице.
На позицији 4.3.2. Модернизација локалног пута Л-13 приказана су средства у износу од 177.000,00 КМ
од чега је 35.400,00 или 30 % учешће општине Шамац док су средства у износу од 141.600,00 КМ или 70
% средства из ИФАД програма.
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5.ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉУ – ТРОШКОВИ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
Табела 5
Редни
број

5.1.

АКТИВНОСТ

Освјетљавање саобраћајних и других јавних
површина
УКУПНО ЈАВНА РАСВЈЕТА:

НАЧИН
ФИНАНСИРАЊА
БУЏЕТ ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.
120.000,00
0,00
120.000,00

УКУПНО

120.000,00

0,00

120.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Табела 6
НАЧИН
ФИНАНСИРАЊА

Ред.
Број

АКТИВНОСТ
БУЏЕТ

1.

ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У
НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА

94.400,00

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

УКУПНО

0,00
155.000,00

2.

3.

4.

5.

ОДРЖАВАЊЕ ,УРЕЂИВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ
ПОВРШИНА
ОДВОЂЕЊЕ
АТМОСФЕРСКИХ
ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА

60.600,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

120.778,61

150.148,60

269.927,21

ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉУ

120.000,00

0,00

120.000,00

У К У П Н О:

428.778,61

150.148,60

575.927,21

Као што је из Табеле 6 видљиво планирана средства за заједничку комуналну потрошњу у 2017.години
износе 566.427,21 КМ од чега је из буџета општине 416.278,61 КМ или 73,50% док је 150.148,60 КМ или
26,50% из осталих извора финансирања.
У колони Остала средства финансирања приказана су средства у износу од 150.148,60 КМ од чега су
средства грађана 8.548,60 КМ или 5,7 % а средства у износу од 141.600,00 КМ или 94,3 % су средства из
ИФАД програма.
Број: 07-022-55 /17
Датум: 28.02.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић,дипл.екон.
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37.
На основу члана 39. став (2) тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16) и члана 35. став (2) тачка б) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на V редовној сједници одржаној дана
28.02.2017.године, доноси
О Д Л У КУ
о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању услова и критеријума за
коначна именовања на позиције у регулисане органе општине Шамац
број 07-022-86/09 од 20.маја 2009.
I
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлуке о утврђивању услова и критеријума за коначна именовања на
позиције у регулисане органе општине Шамац број 07-022-86/09 од 20.маја 2009. године (''Службени
гласник општине Шамац'', број 4/09).
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-56/17
Датум, 28.02.2017.год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.економиста

38.
На основу члана 16. 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)и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац на V редовној сједници одржаној дана
28.02.2017.године, донијела је
О Д Л У К У
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање два члана Упавног одбора
Јавне установе Центар за социјални рад Шамац
Члан 1.
Скупштина општине Шамац расписује Јавни конкурс за избор и именовање два члана Управног
одбора Јавне установе Центар за социјални рад Шамац (у даљем тексту: Управни одбор).
Члан 2.
Сви кандидати за именовање на упражњено мјесто из претходног члана морају испуњавати
сљедеће опште услове:
1. да је држављанин Републке Српске или БиХ
2. да је старији од 18 година
3. 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,
4. 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,
5. да се на њега не односи члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине
Члан 3.
Посебни услови које кандидати морају испуњавати за именовање на упражњено мјесто, из члана
1. ове одлуке, су:
1.
2.
3.
4.
5.

висока или виша стручна спрема (VII или VI степен),
познавање проблематике и дјелатности којом се бави правни субјект,
познавање садржаја и начина рада органа управљања,
доказани резултати рада на ранијим пословима,
најмање три године радног искуства.
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Изузетно, за члана Управног одбора поред испуњавања осталих услова, може се именовати кандидат
који има најмање средњу стручну спему (IV степен), ако нема других кандидата, с тим што исти мора
имати најмање пет година радног искуства.
Запослени у установи не могу бити чланови њеног управног одбора.
Члан 4.
У Управни одбор бирају се два члана на период трајања мандата Управног одбора, односно до
30.04.2018. године.
Члан 5.
Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управног одбора 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 је 15 дана од дана посљедњег објављивања Јавног конкурса
у једном од јавних гласила, из става 1. овог члана.
Члан 6.
Поступак спровођења Јавног 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 Начелник општине.
Члан 7.
Стручне и административно техничке послове на провођењу ове одлуке, обавиће Стучна служба
Скупштине општине Шамац.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-111-29/17
Датум: 28.02.2017.год.

ПРЕДСЈЕДНИЦA
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.економиста

39.
На основу члана 82.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:97/16) и
члана 35. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,број:3/14), а након разматрања
Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о ревизији консолидованих
финансијских извјештаја Општине Шамац за период 01.01.-31.12.2015.године, Скупштина општине
Шамац на V редовној сједници, одржаној 28.02. 2017.године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Шамац прихвата Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора
Републике Српске о ревизији консолидованих финансијских извјештаја Општине Шамац за период
01.01.-31.12.2015.године.
II
Извјештај из тачке I налази се у спису предмета овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-52/17
Датум: 28.02.2017 .год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.екон.
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40.
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 V редовној сједници одржаној 28.02.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са IV редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са IV редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
31.01.2017. 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: 07-022-51/17
Датум, 28.02.2017.год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић,дипл.екон.

41.
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 V редовној сједници одржаној 28.02.
2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању безбједности на подручју општине Шамац у 2016. години, са
посебним освртом на стање криминалитета у другој половини 2016. године
I
Прихвата се Информација о стању безбједности на подручју општине Шамац у 2016. години, са
посебним освртом на стање криминалитета у другој половини 2016. године, поднесена од стране
Полицијске станице Шамац.
II
Скупштина општине изражава мишљење да је, у другој половини 2016. године због повећаног
броја кривичних дјела тешке крађе гдје су објекти напада били стамбени објекти, стање безбједности на
подручју општине погоршано, нарочито ако се има у виду чињеница да су иста почињена од НН
извршилаца, те у том смислу тражи од Полицијске станице Шамац да поред редовних, предузима и
ванредне активности на спречавању вршења кривичних дјела, да ангажује већи број припадника полиције
на подизању нивоа личне и имовинске безбједности грађана и откривању типовања објеката, као и
повећању повјерења грађана у полицију и охрабривању на пријаву починилаца кривичних дјела.
III
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
IV
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Број: 07-022-57/17
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 28.02.2017.год.
Николина Шкрбић, дипл.екон.
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42.
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 V редовној сједници одржаној 28.02.
2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији Програма обављања и финансирања заједничке
комуналне потрошње на подручју општине Шамац у 2016. години
I
Прихвата се Информација о реализацији Програма обављања и финансирања заједничке
комуналне потрошње на подручју општине Шамац у 2016. години.
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“.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Број: 07-022-58/17
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 28.02.2017.год.
Николина Шкрбић, дипл.екон.

43.
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 V редовној сједници одржаној 28.02.
2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији Програма одржавања, реконструкције и изградње
локалних путева и улица на подручју општине Шамац у 2016. години
I
Прихвата се Информација о реализацији Програма одржавања, реконструкције и изградње
локалних путева и улица на подручју општине Шамац у 2016. години.
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“.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Број: 07-022-59/17
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 28.02.2017.год.
Николина Шкрбић, дипл.екон.

44.
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 V редовној сједници одржаној 28.02.
2017.године, донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији Одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде за
јавну расвјету у сеоским мјесним заједницама на подручју општине Шамац и наплати средстава за
одржавање и изградњу јавне расвјете у 2016. години
I
Прихвата се Информација о реализацији Одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде за
јавну расвјету у сеоским мјесним заједницама на подручју општине Шамац и наплати средстава за
одржавање и изградњу јавне расвјете у 2016. години.
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“.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Број: 07-022-60/17
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 28.02.2017.год.
Николина Шкрбић, дипл.екон.

45.
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 V редовној сједници одржаној 28.02.
2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о наплати локалних прихода општине Шамац у 2016. години
I
Прихвата се Информација о наплати локалних прихода општине Шамац у 2016. години.
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“.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Број: 07-022-61/17
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 28.02.2017.год.
Николина Шкрбић, дипл.екон.

46.
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 V редовној сједници одржаној 28.02.
2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду општинских инспектора за период 01.01.-31.12.2016. године
I
Прихвата се Информација о раду општинских инспектора за период 01.01.-31.12.2016. године.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
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III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.

Број: 07-022-62/17
Датум, 28.02.2017.год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.екон.

47.
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 V редовној сједници одржаној 28.02.
2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду комуналне полиције за период 01.01.-31.12.2016.године
I
Прихвата се Информација о раду комуналне полиције за период 01.01.-31.12.2016.године
II
Скупштина општине тражи од надлежних одјељења и служби Општинске управе, да код припреме
информација које Скупштина општине у оквиру своје надлежности разматра и усваја, свака информација
обавезно садржи закључак, као и мјере за предузимање одређених радњи са тачно назначеним роковима и
носиоцима задатака.
III
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
IV
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Број: 07-022-63/17
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 28.02.2017.год.
Николина Шкрбић, дипл.екон.

48.
На основу члана 39.став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16), члана 35.став (2)тачка п) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 3/14) Скупштина општине Шамац, на V редовној сједници одржаној дана
28.02.2017.године, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине општине Шамац
1. Блаженка Максимовић разрјешава се вршиоца дужности секретара Скупштине општине Шамац,
са 28.02.2017. године, због окончања поступка за именовање секретара скупштине у складу са
законом.
2. Именована из тачке 1. овог рјешења, права по основу радног односа након разрјешења остварује
у складу са Законом, а на основу рјешења начелника 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:
Блаженка Максимовић именована је за вршиоца дужности секретара Скупштине општине Шамац на I
сједници Скупштине општине Шамац одржаној 28.11.2016. године и то до завршетка поступка јавне
конкуренције, а најдуже на период од 90 дана.
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Чланом 52. Став (4) Закона о локалној самоуправи прописано је да након престанка мандата секретара
скупштине, скупштина до окончања поступка именовања секретара скупштине у складу са овим законом
именује вршиоца дужности секретара,а најдуже на период до 90 дан, а чланом 50. став 2. Статута
општине Шамац прописано је да у случају престанка мандата секретара Скупштине, односно његовог
разрјешења Скупштина именује вршиоца дужности секретара у складу са законом.
Како је поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине општине завршен,
створене су правне претпоставке за коначно именовање секретара Скупштине општине Шамац и
разрјешење вршиоца дужности секретара Скупштине општине.
Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној 22.02.2017. године, на основу напријед
наведеног утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и предлаже Скупштини општине доношење
истог.
Скупштина општине на V редовној сједници одржаној 28.02.2017. године донијела је рјешење као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Шамацу року од 15 дана од дана пријема рјешења.
Број: 07-111-30/17
Датум: 28.02.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.економиста

49.
На основу члана 39.став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16), члана 50. и члана 52.став 1. и 2. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе (’’Службени гласник Републике Српске’’ број 97/16), члана
35.став (2)тачка п) и члана 50. став 1. Статута општине Шамац(''Службени гласник општине Шамац'', број
3/14) и члана 194. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',
број 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на V редовној сједници одржаној дана 28.02.2017.године,
доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o именовању секретара Скупштине општине Шамац
1. Блаженка Максимовић, дипломирани правник, именује се за секретара Скупштине
општинеШамац са 01.03. 2017. године.
2. Секретар Скупштине општине Шамац се именује на вријеме трајања мандата
сазива Скупштине општине Шамац који га је изабрао.
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:
Скупштина општине Шамац, на првој сједници одржаној дана 28.11.2016. године, донијела је рјешење о
именовању Максимовић Блаженке, дипл.правник за вршиоца дужности секретара Скупштине општине
Шамац, на перод од 90 дана. На трећој сједници Скупштина општине је донијела Одлуку о расписивању
Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине на вријеме трајања мандата новог
сазива Скупштине општине.
Поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање секретара спровела је Комисија за за
спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац, коју је
именовала Скупштина општине Шамацрјешењем број: 07-111-134/16 од 29.12.2016. године. Наведена
Комисија је Извјештај о спроведеном поступку са приједлогом за именовање Максимовић Блаженке за
секретара Скупштине општине Шамац доставила предсједници Скупштине општине, а након тога и
Комисији за избор и именовање Скупштине општине, као предлагачу рјешења о именовању секретара
Скупштине општине у складу са чланом 195. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац
Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној 22.02.2017. године, на основу
документације и Извјештаја о спроведеном поступку са приједлогом за именовање, који јој је достављен
од Комисије за спровођење поступка по Jавном конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине
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општине Шамац, утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и предлаже Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине на V редовној сједници одржаној 28.02.2017. године донијела је рјешење као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Шамац у року од 15 дана од дана пријема рјешења.
Број: 07-111-19/17
Датум: 28.02.2017.год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.економиста

50.
На основу члана 39.став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16), члана 35.став (2)тачка п) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 3/14) Скупштина општине Шамац, на V редовној сједници одржаној дана 28.02.2017.године,
доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу

1. Лепа Тривић, дипл. правник из Шамца разрјешава се вршиоца дужности начелника Одјељења за
општу управу са 28.02.2017. године, због окончања поступка за именовање начелника Одјељења за
општу управу.
2. 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:
Лепа Тривић именована је за вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу на I сједници
Скупштине општине Шамац одржаној 28.11.2016. године и то до завршетка поступка јавне конкуренције,
а најдуже на период од 90 дана.
Чланом 55. Став (4) Закона о локалној самоуправи прописано је да након престанка мандата
начелнику одјељења или службе, скупштина на приједлог начелника општине до окончања поступка
именовања начелника одјељења или службе, у складу са овим законом, именује вршиоца дужности
начелника одјељења или службе, а најдуже на период до 90 дана.
Како је поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање начелника Одјељења за општу управу
завршен, створене су правне претпоставке за коначно именовање начелника Одјељења за општу управу и
разрјешење вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије.
Начелник општине је сходно напријед наведеном, а у складу са чланом 59. Став (1) тачка 9. Закона о
локалној самоуправи предложио доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Шамац је на V редовној сједници одржаној 28.02.2017.године донијела рјешење
као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба, у року од 15 дана од дана достављања
рјешења, Одбору за жалбе Општине Шамац.
Број:07-111-33/17
Датум, 28.02.2017.год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.економиста
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51.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), члана 50. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе(''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16) и чл.35. став (2) тачка п) и 53.
став ( 1) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14), Скупштина општине
Шамац V редовној сједници одржаној 28.02.2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за општу управу у
Општинској управи општине Шамац
1. Лепа Тривић, дипл.правник именује се за начелника Одјељења за општу управу у Општинској управи
општине Шамац са 01.03.2017. године,на вријеме трајања мандата сазива Скупштине општине која ју је
именовала.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Образложење
Начелник општине Шамац је, у складу са чланом 78. Закона о службеницима и намјештениоцима у
органима јединице локалне самоуправе, расписао Јавни конкурс за избор и именовање начелника
одјељења и служби у Општинској управи Шамац број 01-120-1/17 дана 12.01.2017. год.
Јавни конкурс је објављен у дневном листу ''ЕУРОБЛИЦ'' дана 13.01.2017. године и ''Службеном
гласнику Републике Српске'' дана 24.01.2017. године.Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија
за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање начелника одјељења и служби Општинске управе
општине Шамац, именована рјешењем начелника општине Шамац број 01-111-20/17 дана 06.02.2017.
године.
На расписани Јавни конкурс, на мјесто начелника Одјељења за општу управу, пријаву је
благовремено доставио један кандидат и то: Лепа Тривић, дипл. правник. Након прегледања доказа
приложених уз пријаву, Комисија је утврдила да кандидаткиња испуњава опште и посебне услове из
Јавног конкурса, те је дана 13.02.2017. године, са истом обавила интервју на начин провјере знања везано
за надлежности јединице локалне самоуправе, а посебно самосталне надлежности и надлежности
органа.Након проведеног поступка по поднесеној
пријави, обављеног интервјуа и извршеног
оцјењивања, Комисија је сачинила Извјештај о спроведеном поступку 01-120-1/2017 од 13.02.2017.
године, са приједлогом за именовање Лепе Тривић за начелника Одјељења за општу управу и исти
доставила начелнику општине као овлаштеном предлагачу.
Начелник општине је сходно напријед наведеном, а у складу са чланом 59. Став (1) тачка 9. Закона о
локалној самоуправи предложио доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине је на V редовној сједници одржаној дана 28.02.2017.донијела рјешење као у
диспозитиву
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине Шамац у
року од 15 дана од дана пријема рјешења
Број: 07-111-34/17
Датум: 28.02.2017.год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић,дипл.економиста

52.
На основу члана 39.став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16), члана 35.став (2)тачка п) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 3/14) Скупштина општине Шамац, на V редовној сједници одржаној дана 28.02.2017.године,
доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
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1. Слободан Сјенчић, дипл.економиста из Шамца, разрјешава се вршиоца дужности начелника
Одјељења за финансије са 28.02.2017. године, због окончања поступка за именовање начелника
Одјељења за финансије.
2. 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:
Слободан Сјенчић именован је за вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије на I сједници
Скупштине општине Шамац одржаној 28.11.2016. године и то до завршетка поступка јавне конкуренције,
а најдуже на период од 90 дана.
Чланом 55. Став (4) Закона о локалној самоуправи прописано је да након престанка мандата
начелнику одјељења или службе, скупштина на приједлог начелника општине до окончања поступка
именовања начелника одјељења или службе, у складу са овим законом, именује вршиоца дужности
начелника одјељења или службе, а најдуже на период до 90 дана.
Како је поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање начелника Одјељења за финансије
завршен, створене су правне претпоставке за коначно именовање начелниака Одјељења за финансије и
разрјешење вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије.
Начелник општине је сходно напријед наведеном, а у складу са чланом 59. Став (1) тачка 9. Закона о
локалној самоуправи предложио доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Шамац је на V редовној сједници одржаној 28.02.2017.године донијела рјешење
као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба, у року од 15 дана од дана достављања
рјешења, Одбору за жалбе Општине Шамац.
Број:07-111-31/17
Датум, 28.02.2017.год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.економиста

53.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), члана 50. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе(''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16) и чл.35. став (2) тачка п) и 53.
став ( 1) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14), Скупштина општине
Шамац на V редовној сједници одржаној 28.02.2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за финансије у
Општинској управи општине Шамац
1. Слободан Сјенчић, дипл.економиста именује се заначелника Одјељења за финансије у Општинској
управи општине Шамац са 01.03.2017. године,на вријеме трајања мандата сазива Скупштине општине
која га је именовала.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Образложење
Начелник општине Шамац је, у складу са чланом 78. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе, расписао Јавни конкурс за избор и именовање начелника
одјељења и служби у Општинској управи Шамац број 01-120-1/17 дана 12.01.2017. год.
Јавни конкурс је објављен у дневном листу ''ЕУРОБЛИЦ'' дана 13.01.2017. године и ''Службеном гласнику
Републике Српске'' дана 24.01.2017. године.

25

Страна 26 - Понедјељак, 06. март 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 3
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање
начелника одјељења и служби Општинске управе општине Шамац, именована рјешењем начелника
општине Шамац број 01-111-20/17 дана 06.02.2017. године.
На расписани Јавни конкурс, на мјесто начелника Одјељења за финансије, пријаву је благовремено
доставио један кандидат и то: Слободан Сјенчић, дипл.економиста. Након прегледања доказа приложених
уз пријаву, Комисија је утврдила да кандидат испуњава опште и посебне услове из Јавног конкурса, те је
дана 13.02.2017. године, са истим обавила интервју на начин провјере знања везано за надлежности
јединице локалне самоуправе, а посебно области имовине и финансирања Општине, као и прихода
јединица локалне самоуправе. Након проведеног поступка по поднесеној пријави, обављеног интервјуа и
извршеног оцјењивања, Комисија је сачинила Извјештај о спроведеном поступку 01-120-1/2017 од
13.02.2017. године,са приједлогом за именовање Слободана Сјенчић за начелника Одјељења за финансије
и исти доставила начелнику општине као овлаштеном предлагачу.
Начелник општине је сходно напријед наведеном, а у складу са чланом 59. Став (1) тачка 9. Закона о
локалној самоуправи предложио доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине је на V сједници одржаној дана 28.02.2017. године донијела рјешење као у
диспозитиву
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине Шамац у
року од 15 дана од дана пријема рјешења
Број:07-111-32/17
Датум, 28.02.2017.год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.економиста

54.
На основу члана 39. став(2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), члана 50. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе(''Службени гласник Републике Српске'', број97/16) и чл.35. став (2) тачка п) и 53. став
( 1) Статута општине Шамац(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14), Скупштина општине
Шамац на V редовној сједници одржаној 28.02.2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за привреду у
Општинској управи општине Шамац
1. Светозар Евђић, дипломирани инжењер пољопривреде именује се за начелника Одјељења за
привреду у Општинској управи општине Шамац са 01.03.2017. године,на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине општине која га је именовала.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Образложење
Начелник општине Шамац је, у складу са чланом 78. Закона о службеницима и намјештениоцима у
органима јединице локалне самоуправе, расписао Јавни конкурс за избор и именовање начелника
одјељења и служби у Општинској управи Шамац број 01-120-1/17 дана 12.01.2017. год.
Јавни конкурс је објављен у дневном листу ''ЕУРОБЛИЦ'' дана 13.01.2017. године и ''Службеном
гласнику Републике Српске'' дана 24.01.2017. године.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија за спровођење Јавног конкурса за избор и
именовање начелника одјељења и служби Општинске управе општине Шамац, именована рјешењем
начелника општине Шамац број 01-111-20/17 дана 06.02.2017. године.
На расписани Јавни конкурс, на мјесто начелника Одјељења за привреду, пријаву је благовремено
доставио један кандидат и то: Светозар Евђић, дипломирани инжењер пољопривреде. Након прегледања
доказа приложених уз пријаву, Комисија је утврдила да кандидат испуњава опште и посебне услове из
Јавног конкурса, те је дана 13.02.2017. године, са истим обавила интервју на начин провјере знања везано
за надлежности јединице локалне самоуправе, а посебно у области развоја привреде, приватног
предузетништва и пољопривреде. Након проведеног поступка по поднесеној пријави, обављеног
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интервјуа и извршеног оцјењивања, Комисија је сачинила Извјештај о спроведеном поступку број 01-1201/2017 од 13.02.2017. године са приједлогом за именовање Светозара Евђић за начелника Одјељења за
привреду и исти доставила начелнику општине као овлаштеном предлагачу.
Начелник општине је сходно напријед наведеном, а у складу са чланом 59. Став (1) тачка 9. Закона о
локалној самоуправи предложио доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине је на V редовној сједници одржаној дана 28.02.2017.године донијела рјешење као
у диспозитиву
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине Шамац у
року од 15 дана од дана пријема рјешења
Број: 07-111-36/17
Датум: 28.02.2017.год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.економиста

55.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), члана 50. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16) и чл.35. став (2) тачка п) и 53.
став ( 1) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14), Скупштина општине
Шамац на V редовној сједници одржаној 28.02.2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове у Општинској управи општине Шамац

1. Ведрана Михаљчић, дипл.инг. грађевинарства именује се за начелника Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове у Општинској управи општине Шамац са 01.03.2017. године, на
вријеме трајања мандата сазива Скупштине општине која ју је именовала.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Образложење
Начелник општине Шамац је, у складу са чланом 78. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе ,расписао Јавни конкурс за избор и именовање начелника
одјељења и служби у Општинској управи Шамац број 01-120-1/17 дана 12.01.2017. год.
Јавни конкурс је објављен у дневном листу ''ЕУРОБЛИЦ'' дана 13.01.2017. године и ''Службеном
гласнику Републике Српске'' дана 24.01.2017. године.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија за спровођење Јавног конкурса за избор и
именовање начелника одјељења и служби Општинске управе општине Шамац, именована рјешењем
начелника општине Шамац број 01-111-20/17 дана 06.02.2017. године.
На расписани Јавни конкурс, на мјесто начелника Одјељења за просторно уређење и стамбенокомуналне послове, пријаву су благовремено доставила два кандидат и то: Михаљчић Ведрана и
Вучићевић Здравко. Након прегледања доказа приложених уз пријаву, Комисија је утврдила да
кандидаткиња Михаљчић Ведрана испуњава опште и посебне услове из Јавног конкурса, док је за
кандидата Вучичевић Здравка утврдила да није доставио потребну документацију, односно није доставио
увјерење о положеном стручном испиту са високом стручном спремом, због чега је његова пријава
одбијена као непотпуна. Комисија је, након оцјене испуњености општих и посебних услова кандидата,
дана 13.02.2017. године, са Михаљчић Ведраном обавила интервју на начин провјере знања везано за
надлежности јединице локалне самоуправе, а посебно у области уређења простора, комуналне и стамбене
области. Након проведеног поступка по поднесеној пријави, обављеног интервјуа и извршеног
оцјењивања, Комисија је сачинила Извјештај о спроведеном поступку 01-120-1/2017 од 13.02.2017. године
са приједлогом за именовање Михаљчић Ведране за начелника Одјељења за посторно уређење и
стамбено-комуналне послове и исти доставила начелнику општине као овлаштеном предлагачу.
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Начелник општине је сходно напријед наведеном, а у складу са чланом 59. Став (1) тачка 9. Закона о
локалној самоуправи предложио доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине је на V редовној сједници одржаној дана 28.02.2017.године донијела рјешење
као у диспозитиву
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине Шамац у
року од 15 дана од дана пријема рјешења.

Број:07-111-35/17
Датум: 28.02.2017.год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.економиста

56.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број97/16), члана 50. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе(''Службени гласник Републике Српске'', број97/16)и чл.35. став (2) тачка п) и 53. став
( 1) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14), Скупштина општине
Шамац на V редовној сједници одржаној 28.02.2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Службе за локални економски
развој, пољопривреду и село у Општинској управи општине Шамац

1. мр Предраг Недић, дипл.економиста именује се за начелника Службе за локални економски развој,
пољопривреду и село у Општинској управи општине Шамац са 01.03.2017. године,на вријеме трајања
мандата сазива Скупштине општине која га је именовала.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Образложење
Начелник општине Шамац је, у складу са чланом 78. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе, расписао Јавни конкурс за избор и именовање начелника
одјељења и служби у Општинској управи Шамац број 01-120-1/17 дана 12.01.2017. год.
Јавни конкурс је објављен у дневном листу ''ЕУРОБЛИЦ'' дана 13.01.2017. године и ''Службеном
гласнику Републике Српске'' дана 24.01.2017. године.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија за спровођење Јавног конкурса за избор и
именовање начелника одјељења и служби Општинске управе општине Шамац, именована рјешењем
начелника општине Шамац број 01-111-20/17 дана 06.02.2017. године.
На расписани Јавни конкурс, на мјесто начелника Службе за локални економски развој,
пољопривреду и село, пријаву су благовремено доставила два кандидата и то: мр Предраг Недић,
дипл.економиста и Вучићевић Здравко. Након прегледања доказа приложених уз пријаву, Комисија је
утврдила да кандидат Предраг Недић испуњава опште и посебне услове из Јавног конкурса ,док је за
кандидата Вучичевић Здравка утврдила да није доставио потребну документацију, односно није доставио
увјерење о положеном стручном испиту са високом стручном спремом, због чега је његова пријава
одбијена као непотпуна. Комисија је, након оцјене испуњености општих и посебних услова кандидата,
дана 13.02.2017. године, са Предрагом Недић, обавила интервју на начин провјере знања везано за
надлежности јединице локалне самоуправе, а посебно организовања послова локалног економског
развоја. Након проведеног поступка по поднесеној пријави, обављеног интервјуа и извршеног
оцјењивања, Комисија је сачинила Извјештај о спроведеном поступку 01-120-1/2017 од 13.02.2017. године
са приједлогом за именовање Предрага Недић за начелника Службе за локални економски развој,
пољопривреду и село и исти доставила начелнику општине као овлаштеном предлагачу.
Начелник општине је сходно напријед наведеном, а у складу са чланом 59. Став (1) тачка 9. Закона о
локалној самоуправи предложио доношење рјешења као у диспозитиву.
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Скупштина општине је на V сједници одржаној дана 28.02.2017.године донијела рјешење као у
диспозитиву
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине Шамац у
року од 15 дана од дана пријема рјешења
Број:07-111- 38/17
Датум: 28.02.2017.год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.економиста

57.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), члана 50. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе(''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16) и чл.35. став (2) тачка п) и 53.
став ( 1) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14), Скупштина општине
Шамац на V редовној сједници одржаној 28.02.2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Службе за друштвене дјелатности у
Општинској управи општине Шамац

1. Слободан Стојић, дипл.правник именује се за начелника Службе за друштвене дјелатности у
Општинској управи општине Шамац са 01.03.2017. године, на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине општине која га је именовала.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Образложење
Начелник општине Шамац је, у складу са чланом 78. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе, расписао Јавни конкурс за избор и именовање начелника
одјељења и служби у Општинској управи Шамац број 01-120-1/17 дана 12.01.2017. год.
Јавни конкурс је објављен у дневном листу ''ЕУРОБЛИЦ'' дана 13.01.2017. године и ''Службеном
гласнику Републике Српске'' дана 24.01.2017. године.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање
начелника одјељења и служби Општинске управе општине Шамац, именована рјешењем начелника
општине Шамац број 01-111-20/17 дана 06.02.2017. године.
На расписани Јавни конкурс, на мјесто начелника Службе за друштвене дјелатности, пријаву је
благовремено доставио један кандидат и то: Слободан Стојић, дипл.правник. Након извршеног прегледа
доказа приложених уз пријаву, Комисија је утврдила да кандидат испуњава опште и посебне услове из
Јавног конкурса, те је дана 13.02.2017. године са истим обавила интервју на начин провјере знања везано
за надлежности јединице локалне самоуправе, а посебно у области друштвених дјелатности. Након
проведеног поступка по поднесеној пријави, обављеног интервјуа и извршеног оцјењивања, Комисија је
сачинила Извјештај о спроведеном поступку 01-120-1/2017 од 13.02.2017. године са приједлогом за
именовање Слободана Стојић за начелника Службе за друштвене дјелатнсти и исти доставила начелнику
општине као овлаштеном предлагачу.
Начелник општине је сходно напријед наведеном, а у складу са чланом 59. Став (1) тачка 9. Закона о
локалној самоуправи предложио доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине је на V сједници одржаној дана 28.02.2017.године донијела рјешење као у
диспозитиву
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине Шамац у
року од 15 дана од дана пријема рјешења
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Број: 07-111-37/17
Датум: 28.02.2017.год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.економиста

58.
На основу члана 157. Закона о статусу службеника и намјештеника у органима јединице локалне
самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16) и члана 35. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14) Скупштина општине Шамац, на V редовној сједници
одржаној дана 28.02.2017.године , донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. предсједника
Одбора за жалбе општине Шамац

1. Анђа Ђурђевић разрјешава се дужности в.д. предсједника Одбора за жалбе оптине Шамац, са
28.02.2017. године, због подношења неопозиве оставке.
2. 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
Рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-130/16 од 16.12.2016. године Анђа Ђурђевић
именована је за в.д. предсједника Одбора за жалбе на период до оконачња законом прописаног поступка
именовања, а најдуже на период од 90 дана.
Дана 21.02.2017. године, именована је предсједнику Скупштине општине Шамац упутила неопозиву
оставку на мјесто в.д. предсједника Одбора за жалбе Општине Шамац уз образложење да због
професионалних обавеза није у позицији предсједавати овим одбором.
Чланом 157. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе,
прописани су случајеви у којима члану Одбора за жалбе престаје мандат прије истека времена на које је
именован, па између осталог, и подношењем оставке у писаној форми.
Комисија за избор и именовање, сходно напријед наведеном, на сједници одржаној дана 22.02.2017.
године утврдила је приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине доношење
истог.
Скупштина општине Шамац на V сједници одржаној дана 28.02.2017. 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: 07-111-24/17
Датум, 28.02.2017.год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.економиста

59.
На основу члана 155. став (7) Закона о статусу службеника и намјештеника у органима јединице локалне
самоуправе (''Службени гласник републике Српске'', број 97/16) и члана 35. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14) Скупштина општине Шамац, на V редовној сједници
одржаној дана 28.02.2017. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности предсједника
Одбора за жалбе општине Шамац
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1. Митар Митровић, дипломирани правник, именује се за вршиоца дужности предсједника Одбора за
жалбе Општине Шамац, почевши од 01.03.2017. године, на период до окончања законом прописаног
поступка именовања, а најдуже на период до 90 дана.
2 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
Скупштина општине Шамац, на сједници одржаној дана 28.02.2017. године, донијела је рјешење о
разрјешењу Анђе Ђурђевић дужности в.д. предсједника Одбора за жалбе, због подношења неопозиве
оставке.
Чланом 155. Став (7) Закона о статусу службеника и намјештеника у органима јединице локалне
самоуправе, прописано је да након престанка мандата Одбора за жалбе или у случају да једном од
чланова Одбора престане мандат прије истека времена на који је именован, скупштина до оконачња
поступка именовања Одбора за жалбе или члана Одбора, у складу са овим законом именује вршиоца
дужности Одбора за жалбе или вршиоца дужности члана Одбора, а најдуже на период до 90 дана.
Имајући у виду да је досадашњи в.д. предсједник Одбора за жалбе разрјешен дужности предсједника, те
да конкурсна процедура за избор члана Одбора за жалбе још није окончана, а како би се обезбједио
несметан рад Одбора, Комисија за избор и именовање Скупштине општине, на сједници одржаној дана
22.02.2017. године, утврдила је приједлог рјешења као у диспозитиву и доставила Скупштини на
разматрање и усвајање.
Скупштина општине Шамац на V сједници одржаној дана 28.02.2017. 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: 07-111-39/17
Датум, 28.02.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић,дипл. економиста

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
60.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 97/16), члана 5. став (6) Закона о
преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности
на јединици локалне самоуправе (Сл. гласник бр. 50/10), а сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута
Општине Шамац (Сл. гласник Општине Шамац бр. 3/14), начелник Општине Шамац доноси слиједећу
ОДЛУКУ
о именовању представника Општине Шамац у скупштини „Водовод и канализација“ АД Шамац
I
Овлашћује се дипл. прав. СЛОБОДАН СТОЈИЋ из Шамца, да може у име начелника општине
Шамац, заступати Општину Шамац у скупштини Комуналног предузећа „Водовод и канализација“ АД
Шамац.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-35/2017. год.
Датум, 13.02.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић дипл. екон.
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61.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
сагласно одредбама члана 60. И 79. Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број
3/14), Начелник Општине Шамац д о н о с и
ОДЛУКУ
I
Отвара се Рачун посебних намјена Општинске управе Шамац – пројектни рачун за импементацију
„Пројекта интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2016/2017.години“.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за финансије.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Општине Шамац.
Број: 01-022- 41/2017
Датум, 16.02.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић,дипл.екон

62.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 60. и 79. Статута Општине Шамац („Службени гласник Републике Српске, број 3/14) Начелник
општине Шамац д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу општинског тима за имплементацију пројекта (ПИТ)
Члан 1.
Разрјешавају се дужности координатор и чланови општинског тима за имлементацију пројекта
„Изградња водоторња (резервоара) и реконструкција постојеће мреже и проширивање мреже на
приградска насеља Писари, Црквина и Шкарић у општини Шамац, због завршеног комлетног пројекта , у
саставу:
1. Милан Симић, координатор
2. Ђуро Ћосић, члан
3. Стево Товирац, члан,
4. Мирко Минић, члан,
5. Тања Гаврић, члан,
6. Комљен Бијелић, члан,
7. Раденко Чупељић, члан
8. Ирена Пупчевић, члан и
9. Велимир Маслић, члан.
Члан 2.
Имајући у виду чињеницу да је извршена комлетна реализација пројекта из члана 1. овог
рјешења,
престала је потреба за постојањем општинског тима за имлементацију пројекта (ПИТ)
Изградња водоторња (резервоара) и реконструкција постојеће мреже и проширивање мреже на
приградска насеља Писари, Црквина и Шкарић у општини Шамац
Члан 3.
Ово рјешења ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
Број: 01-111-28/17
Датум: 27.02.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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АКТИ ОРГАНА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
63.
На основу чл. 69 ст.1 тач. б и чл. 70. ст. 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број
39/14), чл. 24. Статута ЈП „Слободна зона“д.о.о. Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број
4/14), в.д. директор предузећа дана 23.02.2017. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
кредитно задужење путем отвореног поступка
Члан 1.
Поништава се у цјелости, отворени поступак јавне набавке за набавку финансијских услуга
кредитног задужења у износу од 300.000,00 КМ (тристотинехиљада и 00/100 КМ) путем отвореног
поступка , објављеног на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине број 8117-1-2-1-3-1/16
од дана 01.03.2016. године и у “Службеном гласнику БиХ” број 15/16 од дана 04.03.2016. године.
Члан 2.
Поступак се поништава због немогућности обезбјеђивања додатних инструмената обезбјеђења од
стране оснивача овог јавног предузећа.
Члан 3.
Одлуку о поништењу јавне набавке финансијских услуга кредитно задужење путем отвореног
поступка биће обавијештени сви понуђачи који су учествовали у поступку јавне набавке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“ и на веб-сајту Општине Шамац.

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка за набавку финансијских
услуга кредитног задужења ЈП „Слободна зона“д.о.о. Шамац, путем отвореног поступка јавне набавке
број:59-02/16 од 04.02.2016. године, набавка је проведена по отвореном постуку са процијењеном
вриједношћу у износу од 55.190,67 КМ. Обавјештење о набавци број:8117-1-2-1-3-1/16 послато је на
објављивање дана 01.03.2016. године у 11:41 часова, а објављено је и у „Службеном гласнику БиХ“ , број
15/16 од 04.03.2016. године.
За предметну јавну набавку достављена је једна (1) понуда:
1) Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, чија је понуда испунила све услове предвиђене условима
тендерске документације са укупном цијеном финансијске услуге у износу од 30.944,32 КМ.
Дописом о одобреном кредиту, запримљеним под бројем 291-06/16 од дана 07.06.2016, упућен од
стране Raiffeisen Bank Bosna i Hercegovina уговорни орган је био у обавези да за потребе финализације
уговорне документације, да достави сагласности за Општину Шамац којима ће јој бити одобрено
издавање пет мјеница без протеста за обезбјеђивање кредитног аранжмана.
Обзиром да Општина Шамац као оснивач ЈП „Слободна зона“д.о.о. Шамац није у могућности да
обезбједи инструменте обезбјеђења за овај кредитни аранжман, уговорни орган из горе наведених разлога
је одлучио да поништи предметну набавку у цјелости.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за
разматрање жалби БиХ посредством уговорног органа, у року 10 (десет) дана од дана пријема одлуке.
Број : 152-02/17
Датум: 23.02.2017. год.

в.д. директора:
Живан Којић, инж. пољ.
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
34. Одлука о усвајању Акционог плана по Извјештају Главне службе о ревизији
финансијског извјештаја општине Шамац за 2015. годину
35. Програм одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица
на територији општине Шамац за 2017. годину
36. Програм обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње на подручју
општине Шамац за 2017. годину
37. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању услова и критеријума за
коначна именовања на позиције у регулисане органе општине Шамац број 07-022-86/09
од 20. маја 2009.
38. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање два члана Упавног
одбора Јавне установе Центар за социјални рад Шамац
39. Закључак
40. Закључак о усвајању Извода из Записника са IV редовне сједнице Скупштине
општине Шамац
41. Закључак о прихватању Информације о стању безбједности на подручју општине
Шамац у 2016. години, са посебним освртом на стање криминалитета у другој половини
2016. године
42. Закључак о прихватању Информације о реализацији Програма обављања и
финансирања заједничке комуналне потрошње на подручју општине Шамац у 2016.
години
43. Заљкучак о прихватању Информације о реализацији Програма одржавања,
реконструкције и изградње локалних путева и улица на подручју општине Шамац у 2016.
години
44. Закључак о прихватању Информације о реализацији Одлуке о утврђивању висине
комуналне накнаде за јавну расвјету у сеоским мјесним заједницама на подручју
општине Шамац и наплати средстава за одржавање и изградњу јавне расвјете у 2016.
години
45. Заљкучак о прихватању Информације о наплати локалних прихода општине Шамац у
2016. години
46. Закључак о прихватању Информације о раду општинских инспектора за период
01.01. - 31.12.2016. године
47. Закључак о прихватању Информације о раду комуналне полиције за период 01.01. 31.12.2016. године
48. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине општине Шамац
49. Рјешење o именовању секретара Скупштине општине Шамац
50. Рјешење o разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу
51. Рјешење о именовању начелника Одјељења за општу управу у Општинској управи
општине Шамац
52. Рјешење o разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
53. Рјешење о именовању начелника Одјељења за финансије у Општинској управи
општине Шамац
54. Рјешење о именовању начелника Одјељења за привреду у Општинској управи
општине Шамац
55. Рјешење о именовању начелника Одјељења за просторно уређење и стамбенокомуналне послове у Општинској управи општине Шамац
56. Рјешење о именовању начелника Службе за локални економски развој,
пољопривреду и село у Општинској управи општине Шамац
34
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57. Рјешење о именовању начелника Службе за друштвене дјелатности у Општинској
управи општине Шамац
58. Рјешење о разрјешењу в.д. предсједника Одбора за жалбе општине Шамац
59. Рјешење о именовању вршиоца дужности предсједника Одбора за жалбе општине
Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
60. Одлука о именовању представника Општине Шамац у скупштини „Водовод и
канализација“ АД Шамац
61. Одлука
62. Рјешење о разрјешењу општинског тима за имплементацију пројекта (ПИТ)

АКТИ ОРГАНА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
63. Одлука о поништењу јавне набавке кредитно задужење путем отвореног поступка
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