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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
89.
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16) и чл. 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14) и члана
13. став 2. Одлуке о наградама и признањима општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број
2/10 и 4/15) Скупштина општине Шамац на VI редовној сједници одржаној дана 28.03.2017. године,
донијела је
О Д Л У К У
о додјели награда и признања за 2016. годину
Члан 1.
Поводом 15. априла - Дана општине Шамац, додјељују се награде и признања општине Шамац за 2016.
годину и то:
1. АПРИЛСКА НАГРАДА
- Удружење грађана за помоћ лицима са посебним потребама Шамац – за дјела која заслужују
опште признање и поштовање у општини
- ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЛУГОВИ – за изузетан дпринос у хуманитарним и добротворним
акцијама
Уз Априлску награду додјељује се новчани износ за сваког носиоца у висини од 500 КМ.
2. ПОВЕЉА
- АМБАСАДА ЈАПАНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ – за изузетне заслуге и допринос развоју
општине Шамац
3. ПЛАКЕТА
- Милан Пурић из Обудовца – за заслуге и резултате који доприносе остварењу привредног развоја
општине Шамац
- ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој – за вишедеценијску сарадњу и разумијевање према
пацијентима општине Шамац и ЈЗУ Дом здравља Шамац
- Империја д.о.о. Писари – за изузетан допринос у хуманитарним и добротворним акцијама, као и
испољавању солидарности на подручју општине Шамац
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4. ПОХВАЛА
- Сатирично позориште ''Бибац'' Шамац - за допринос у развоју културе на подручју општине
Шамац
- Општинска организација Црвеног крста Шамац – за допринос у хуманитарним и добротворним
акцијама
- Клуб борилачких спортова ''SHOTOKAN’’ Шамац – за постигнуте е резултате на такмичењима у
2016. години и допринос у развоју спорта на подручју општине Шамац
- мр Стојан Маринковић
– предсједник Удружења пољопривредних произвођача Републике
Српске - за допринос у очувању и развоју пољопривреде и села на територији општине Шамац
- Браћа Павловић д.о.о. Обудовац – за резултате који доприносе остварењу привредног развоја
општине и допринос у хуманитарним и добротворним акцијама
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број:07-136-1/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

90.
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“, бр. 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
VI редовној сједници одржаној
28.03.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Програма и календара културних активности у 2017. години
I
Усваја се Програм и календар културних активности у 2017. години.
II
Програм и календар 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: 07-022-87/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

91.
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“, бр. 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
VI редовној сједници одржаној
28.03.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Начелника Општине и Општинске управе
Општине Шамац у 2016. години
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I
Усваја се Извјештај о раду Начелника Општине и Општинске управе Општине Шамац у 2016.
Години.
II
Извјештај 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: 07-022-88/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

92.
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“, бр. 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на VI редовној сједници одржаној
28.03.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске
- Сједиште замјеника у Добоју за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године – Општина Шамац
I
Прихвата се Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника у
Добоју за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године – Општина Шамац.
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“.
Број: 07-022-89/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

93.
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“, бр. 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
VI редовној сједници одржаној
28.03.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду за 2016. годину и Програма рада за 2017. годину Општинске
борачке организације Шамац
I
Прихвата се Информација о раду за 2016. годину и Програм рада за 2017. годину Општинске
борачке организације Шамац.
II
Информација и Програм из тачке I, у прилогу, чине 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: 07-022-90/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

94.
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“, бр. 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
VI редовној сједници одржаној
28.03.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника општине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима начелника Општине између двије сједнице Скупштине
општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на VI редовној сједници Скупштине
општине Шамац, одржаној 28.03.2017. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-86/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

95.
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“, бр. 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
VI редовној сједници одржаној
28.03.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са V редовне сједнице
Скупштине општине Шамац

Усваја се Извод из Записника са V
28.02.2017. године, без примједби.

I
редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане

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: 07-022-85/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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96.
На основу чл. 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14)и члана
8. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15 и
9/15), Скупштина општине Шамац, на VI редовној сједници одржаној дана 28.03.2017.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја Комисије за верификацију мандата
I
Усваја се Извјештај Комисије за верификацију мандата са приједлогом за утврђивање престанка
мандата одборника Ђуре Ивановић – Хрватска коалиција ХДЗ БиХ-ХДЗ 1990 и Предрага Недић –
Народни демократски покрет прије истека времена на који су изабрани и верификацију мандата
одборника у Скупштини општине Шамац Хрвоје Шимовић - Хрватска коалиција ХДЗ БиХ-ХДЗ 1990 и
Ђорђе Кертић – Народни демократски покрет
II
Верификациони материјал је у прилогу овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-80/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

97.
На основу члана 1.10. став 1. тачка 1. Изборног закона БиХ (''Службени гласник БиХ'', број 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14
и 31/16) и члана 35. Статута општине Шамац (Сл.гласник општине Шамац, број 3/14)), Скупштина
општине Шамац је, на VI редовној сједници, одржаној 28.03.2017. године, д о н и ј е л а
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата одборнику
Скупштине општине Шамац
1. Утврђује се да је престао мандат, прије истека времена на које је изабранa, одборнику у
Скупштини општине Шамац Ђури Ивановић – Хрватска коалиција ХДЗ БиХ - ХДЗ 1990 са
16.02.2017. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-81/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

98.
На основу члана 35. Статута општине Шамац (Сл.гласник општине Шамац, број 3/14) и члана 7. и 8.
Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15 и 9/15),
Скупштина општине Шамац је, на VI редовној сједници, одржаној 28.03.2017. године, д о н и ј е л а
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о верификацији мандата одборнику
Скупштине општине Шамац
1. Верификује се мандат одборнику у Скупштини општине Шамац Хрвоји Шимовић - Хрватска
коалиција ХДЗ БиХ ХДЗ 1990.
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број: 07-022-82/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

99.
На основу члана 1.10. став 1. тачка 1. Изборног закона БиХ (''Службени гласник БиХ'', број 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14
и 31/16) и члана 35. Статута општине Шамац (Сл.гласник општине Шамац, број 3/14)), Скупштина
општине Шамац је, на VI редовној сједници, одржаној 28.03.2017. године, д о н и ј е л а
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата одборнику
Скупштине општине Шамац
1. Утврђује се да је престао мандат, прије истека времена на које је изабранa, одборнику у
Скупштини општине Шамац Предрагу Недић – Народни демократски покрет са 01.03.2017.
године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-022-83/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

100.
На основу члана 35. Статута општине Шамац (Сл.гласник општине Шамац, број 3/14) и члана 7. и 8.
Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15 и 9/15),
Скупштина општине Шамац је, на VI редовној сједници, одржаној 28.03.2017. . године, д о н и ј е л а
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о верификацији мандата одборнику
Скупштине општине Шамац
1. Верификује се мандат одборнику у Скупштини општине Шамац Ђорђи Кертић - Народни демократски
покрет.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-84/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

101.
На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став (2) тачка 33) 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 VI редовној сједници одржаној дана 28.03.2017.
године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу директора ЈУ ''Туристичка организација'' Шамац
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1. Младен Радовић, професор физичке културе из Шамца разрјешава се дужности диретора Јавне
установе ''Туристичка организација'' Шамац са 28.03.2017. године, због истека мандата.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.

О б р а з л о ж е њ е
Младен Радовић, рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-21/13 од 27.03.2013. године,
именован је за директора ЈУ ''Туристичка организација''' Шамац, на период од четири године.
Комисија за избор и именовање, на VII сједници одржаној дана 27.03.2017.године, на основу извршеног
увида у службену евиденцију, утврдила је да је именованом мандат у трајању од четири године истекао
27.03.2017. године.
У складу са својим овлаштењима, утврђеним чланом 47. Пословника о раду Скупштине општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 5/15 и 9/15), Комисија за избор и именовање утврдила је
приједлог рјешења о разрјешењу Младена Радовић дужности директора ЈУ Туристичка организација
Шамац, због истека мандата и предложила Скупштини општине доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Шамац, на VI редовној сједници одржаној дана 28.03.2017.године,
донијела је рјешење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба,
али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема
овог рјешења.
Број:07-111-50/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

102.
На основу члана 4. тачка 2. Закона о министарским владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 35. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на VI редовној сједници
одржаној дана 28.03.2017.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора
ЈУ ''Туристичка организација'' Шамац
1. Јасна Маринковић, дипл. журналист из Шамца, именује се за вршиоца дужности диретора Јавне
установе '' Туристичка организација'' Шамац почев од 29.03.2017. године, на период од 60 (шездесет)
дана, а најдуже до завршетка поступка јавне конкуренције за избор и именовање директора.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.

О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Шамац, на VI редовној сједници одржаној дана 28.03.2017.године, донијела је
рјешење о разрјешењу Младена Радовић дужности директора ЈУ '' Туристичка организација'' Шамац,
због истека мандата од четири године.
Како је позиција директора ЈУ ''Туристичка организација'' Шамац остала упражњена било је неопходно
именовати вршиоца дужности директора ове установе, до спровођења поступка јавне конкуренције за
избор и именовање директора.
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Комисија за избор и именовање, на VII сједници одржаној дана 27.03.2017.године, након разматрања
приједлога кандидата за вршиоца дужности директора ове установе, у складу са својим овлаштењима,
утврђеним чланом 47. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 5/15 и 9/15), утврдила је приједлог рјешења о именовању Јасне Маринковић за вршиоца
дужности директора ЈУ ''Туристичка организација'' Шамац и предложила Скупштини општине доношење
рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Шамац, на VI редовној сједници одржаној дана 28.03.2017. године,
донијела је рјешење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба,
али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема
овог рјешења.
Број: 07-111-51/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

103.
На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став (2) тачка 33) 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 VI редовној сједници одржаној дана 28.03.2017.
године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу директора ЈПУ ''Радост'' Шамац
1. Вида Стајић, струковни васпитач из Шамца разрјешава се дужности диретора Јавне предшколске
установе '' Радост'' Шамац са 28.03.2017. године, због истека мандата.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.

О б р а з л о ж е њ е
Вида Стајић, рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-41/13 од 27.03.2013. године, именованa
је за директора ЈПУ '' Радост'' Шамац, на период од четири године.
Комисија за избор и именовање, на VII сједници одржаној дана 27.03.2017., на основу извршеног увида у
службену евиденцију, односно акт о именовању , утврдила је да је именованој мандат у трајању од четири
године истекао 27.03.2017. године.
У складу са својим овлаштењима, утврђеним чланом 47. Пословника о раду Скупштине општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 5/15 и 9/15), Комисија за избор и именовање утврдила је
приједлог рјешења о разрјешењу Виде Стајић дужности директора ЈПУ ''Радост'' Шамац, због истека
мандата и предложила Скупштини општине доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Шамац, на VI редовној сједници одржаној дана 28.03.2017. године, донијела је
рјешење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба,
али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема
овог рјешења.
Број: 07-111-48/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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104.
На основу члана 4. тачка 2. Закона о министарским владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 83. Закона о предшколском
васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број 79/15) и члана 35. Статута
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на VI
редовној сједници одржаној дана 28.03.2017.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора ЈПУ ''Радост'' Шамац
1. Маријана Дујковић, дипл. васпитач из Шамца, именује се за вршиоца дужности диретора Јавне
предшколске установе '' Радост'' Шамац почев од 29.03.2017. године, на период од 60 (шездесет) дана, а
најдуже до завршетка поступка јавне конкуренције за избор и именовање директора.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.

О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Шамац, на VI редовној сједници одржаној дана 28.03.2017.године, донијела је
рјешење о разрјешењу Виде Стајић дужности директора ЈПУ '' Радост'' Шамац, због истека мандата од
четири године.
Kако је позиција директора ЈПУ ''Радост'' Шамац остала упражњена било је неопходно именовати
вршиоца дужности директора ове установе, до спровођења поступка јавне конкуренције за избор и
именовање директора.
Комисија за избор и именовање, на VII сједници одржаној дана 27.03.2017.године, након разматрања
приједлога кандидата за вршиоца дужности директора ове установе, У складу са својим овлаштењима,
утврђеним чланом 47. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 5/15 и 9/15), утврдила је приједлог рјешења о именовању Маријане Дујковић за вршиоца
дужности директора ЈПУ ''Радост'' Шамац и предложила Скупштини општине доношење рјешења као у
диспозитиву.
Скупштина општине Шамац, на VI редовној сједници одржаној дана 28.03.2017.године, донијела је
рјешење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба,
али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема
овог рјешења.
Број: 07-111-49/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

105.
На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број
68/07, 109/12 и ), члана 87. став 1. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник Републике Српске'',
број 37/12 и 90/16) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14).
Скупштина општине Шамац, на VI редовној сједници одржаној дана 28.03.2017.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу дужности директора Јавне установе
Центар за социјални рад Шамац
1. Вељко Милкић, разрјешава се дужности директора Јавне установе Центар за социјални рад
Шамац са 28.03.2017. године, прије истека времена на које је именован, због подношења оставке.
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.

О б р а з л о ж е њ е
Рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-12/14 од 23.07.2014. године Вељко Милкић
именован је за директора Јавне установе Центар за социјални рад Шамац, на период од четири године.
Дана 24.03.2017. године именовани је поднио оставку на мјесто директора ЈУ Центар за
социјални рад из, како је наведено у писаној оставци, личних разлога и наставка каријере стручног
радника као дипломирани специјални педагог.
Чланом 87. став 1. Закона о социјалној заштити прописано је да директора установе именује и
разрјешава оснивач. Чланом 17. Статута ЈУ Центар за социјлани рад прописано је да директора
Установе разрјешава дужности оснивач.
Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној дана 27.03.2017. године, након
разматрања поднесене оставке, утврдила приједлог рјешења о разрјешењу Милкић Вељка дужности
директора Јавне установе Центар за социјални рад Шамац, због подношења оставке и исти упутила
Скупштини општине на разматрање и доношење.
Скупштина општине Шамац је на VI редовној сједници одржаној дана 28.03.2017. године,
донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни
спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број:07-111-45/17
Дана,28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

106.
На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број
68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. став 1. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник Републике
Српске'', број 37/12 и 90/16), члана 4. став 2. 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 VI редовној
сједници одржаној дана 28.03.2017.године , донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности
директора Јавне установе Центар за социјални рад Шамац
1. Анка Тутњевић,дипломирани економиста из Шамца, именује се за вршиоца дужности
директора Јавне установе Центар за социјални рад Шамац, почев од 29.03.2017. године, на
период од 60 (шездесет) дана, а најдуже до окончања поступка јавне конкуренције и коначног
избора и именовања директора установе.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.

О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Шамац је на VI редовној сједници одржаној дана 28.03.2017.
године, Вељка Милкић разрјешила дужности директора Јавне установе Центар за социјални рад Шамац,
због подношења писане оставке. Како је позиција директора остала упражњена , било је неопходно
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именовати вршиоца дужности директора ове установе до спровођења поступка јавне конкуренције и
коначног избора и именовање директора ове установе.
Чланом 87. став 1. Закона о социјалној заштити прописано је да директора установе именује и
разрјешава оснивач. Чланом 20. Статута ЈУ Центар за социјални рад Шамац прописано је да ако
директор није именован или је због дуже одсутности спријечен да обавља своје функције, Скупштина
општине именује лице које обавља функцију в.д. директора.
Комисији за избор и именовање достављен је приједлог кандидата за именовање в.д. директора
ЈУ Центар за социјални рад и то кандидат Анка Тутњевић којег је предложио Клуб одборника Народног
демократског покрета. На сједници одржаној дана 27.03.2017.године, након разматрања достављених
приједлога Комисија је утврдила да кандидат Анка Тутњевић испуњава законом прописане опште и
посебне услове за именовање, те сходно томе утврдила приједлог рјешења о именовању Анке Тутњевић
за в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац и исти упутила Скупштини општине на разматрање
и доношење.
Сходно напријед наведеном,, а након проведеног јавног гласања, Скупштина општине
Шамац је на VI сједници одржаној дана 28.03.2017.године, одлучила да се за вршиоца дужности ЈУ
Центар за социјални рад именује Анку Тутњевић.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути
управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број: 07-111-53 /17
Дана,28.03. 2017.год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.екон.

107.
На основу члана 39. став (2) алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), а у складу са чланом 35. став (2) алинеја п) Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14) и чланом 35. Пословника о раду Скупштине општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац је на VI редовној
сједници одржаној дана 28.03.2017. године, донијела
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o измјенама Рјешења о избору предсједника и чланова сталних радних тијела
Скупштине општине Шамац
I
У Рјешењу о избору предсједника и чланова сталних радних тијела Скупштине општине Шамац број 07111-129/16 од 16.12.2016. године (''Службени гласник општине Шамац'', број 14/16) у тачки I алинеја
друга – Комисија за буџет и финансије, под редним бројем 1. умјесто ''Предраг Недић – предсједник'',
треба да стоји: ''Велимир Андрић-предсједник''.
II
У тачки I алинеја четврта – Комисија за мјесне заједнице, под редним бројем 5., умјесто ''Хрвоје
Шимовић'', треба да стоји ''Иво Попић''.
III
У тачки I, алинеја једанаеста – Савјет за здравство, породицу, борачка и социјална питања, под
редним бројем 3., умјесто ''Ђуро Ивановић'', треба да стоји '' Хрвоје Шимовић''.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Слчужбеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-111-52/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дип. екон.
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108.
На основу члана 95. став 1. тачка г) Закона о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14), а у складу са чланом 7. Правилника о избору и раду школског
одбора (''Службени гласник Републике Српске'', број 7/09, 12/09, 37/09 и 69/13), Скупштина општине
Шамац, на VI редовној сједници одржаној дана 28.03.2017.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата члана Школског одбора Средње школе
''Никола Тесла'' Шамац
1. Курешевић Марку престаје мандат члана Школског одбора Средње школе ''Никола Тесла'' Шамац,
као представника локалне заједнице, даном престанка мандата члановима Школског одбора утврђеним
од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске.
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:
Средња школа ''Никола Тесла'' Шамац , обратила се Скупштини општине Шамац писменим захтјевом
21.03.2017. године ради покретања поступка за именовање члана Школског одбора Средње школе
''Никола Тесла'' Шамац испред јединице локалне самоуправе, с обзиром да досадашњим члановима
Школског одбора мандат у трајању од четири године истиче 07.05.2017. године.
У складу са чланом 95. став 5. Закона о средњем образовању и васпитању, свим члановима Школског
одбора престаје мандат истеком рока од четири године од дана конституисања школског одбора.
Курешевић Марко је за члана Школског одбора Средње школе ''Никола Тесла'' именован Рјешењем
Скупштине општине Шамац број 07-111-3/2013 од 31.01.2013. године на период док траје мандат
Школског одбора.
Комисија за избор и именовање Скупштине општине је на сједници одржаној 27.03.2017.године
разматрала захтјев Средње школе ''Никола Тесла'' Шамац, и након разматрања утврдила Приједлог
рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац на VI сједници одржаној 28.03.2017. године донијела је рјешење као у
дипсозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-54/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

109.
На основу члана 95. став 1. тачка г) Закона о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14), а у складу са чланом 7. Правилника о избору и раду школског
одбора (''Службени гласник Републике Српске'', број 7/09, 12/09, 37/09 и 69/13), Скупштина општине
Шамац, на VI редовној сједници одржаној дана 28.03.2017. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора Средње школе ''Никола Тесла'' Шамац у
име јединице локалне самоуправе
1. Мирко Кајтез из Шамца изабран је за члана Школског одбора Средње школе ''Никола Тесла'' Шамац
у име јединице локалне самоуправе, на период од четири године.
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2. Ово Рјешење доставити Министарству просвјете и културе Републике Српске на даљи поступак
именовања чланова Школског одбора Средње школе ''Никола Тесла'' Шамац.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.

О б р а з л о ж е њ е
Средња школа ''Никола Тесла'' Шамац , обратила се Скупштини општине Шамац писменим
захтјевом 21.03.2017. године ради покретања поступка за именовање члана Школског одбора Средње
школе ''Никола Тесла'' Шамац испред јединице локалне самоуправе, с обзиром да досадашњим
члановима Школског одбора мандат у трајању од четири године истиче 07.05.2017.
године.
Чланом 95. став 1. тачка г) Закона о средњем образовању и васпитању прописано је да школски одбор
има седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује Министарство за просвјету и културу
Републике Српске од којих једног члана школског одбора именује на приједлог јединице локалне
самоуправе.
Чланом 7. Правилника о избору и раду школског одбора прописано је да избор једног члана
школског одбора у име јединице локалне самоуправе, односно града врши скупштина јединице локалне
самоуправе.
Комисија за избор и именовање Скупштине општине Шамац је на сједници одржаној 27.03.2017.
године разматрала захтјев Средње школе ''Никола Тесла'' Шамац и након разматрања утврдила Приједлог
рјешења
као
у
диспозитиву
и
предложила Скупштини
општине
доношење
истог.
Скупштина општине Шамац, на VI сједници одржаној 28.03.2017. године донијела је Рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења
Број:07-111-55/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дип. екон.

110.
На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14), а у складу са чланом 7. Правилника о избору и раду школског
одбора (''Службени гласник Републике Српске'', број 7/09, 37/09 и 65/13), Скупштина општине Шамац, на
VI редовној сједници одржаној дана 28.03.2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Основна школа
''Обудовац'' Обудовац
1. Луки Павловић престаје мандат члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Обудовац'' Обудовац ,
као представника локалне заједнице, са даном престанка мандата члановима Школског одбора утврђеним
од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске.
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:
ЈУ Основна школа ''Обудовац'' 'Обудовац, дана 22.03.2017. године, упутила је Скупштини општине
Шамац захтјев за именовање новог члана Школског одбора испред јединице локалне самоуправе, обзиром
да досадашњим члановима мандат истиче са 29.05.2017. године.
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Лука Павловић је за члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Обудовац'' Обудовац изабран
рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-91/15 од 01.10.2015. године на период док траје
мандат Школског одбора.
У складу са чланом 125. став 5. Закона о основном образовању и васпитању, свим члановима
Школског одбора престаје мандат истеком рока од четири године од дана конституисања школског
одбора. Како мандат члановима Школског одбора ове Јавне установе престаје са 29.05.2017. године
престаје и мандат досадашњем члану Луки Павловић, који је за члана изабран испред јединице локалне
самоураве.
Комисија за избор и именовање Скупштине општине је на сједници одржаној 27.03.2017.године
разматрала је захтјев ЈУ Основна школа ''Обудовац'' Обудовац и након разматрања утврдила Приједлог
рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац на VI редовној сједници одржаној 28.03.2017.године донијела је рјешење
као у дипсозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-56/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

111.
На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14), а у складу са чланом 7. Правилника о избору и раду школског
одбора (''Службени гласник Републике Српске'', број 7/09, 37/09 и 65/13), Скупштина општине Шамац, на
VI редовној сједници одржаној дана 28.03.2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора Основна школа ''Обудовац'' Обудовац у
име јединице локалне самоуправе
1. Велимир Андрић из Обудовца II, изабран је за члана Школског одбора Основне школе ''Обудовац''
Обудовац у име јединице локалне самоуправе, на период од четири године.
2. Ово Рјешење доставити Министарству просвјете и културе Републике Српске на даљи поступак
именовања чланова Школског одбора ЈУ Основна школа ''Обудовац' Обудовац.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.

О б р а з л о ж е њ е
Основна школа ''Обудовац'' Обудовац, обратила се Скупштини општине Шамац писменим захтјевом
дана 22.03.2017. године ради покретања поступка за именовање члана Школског одбора Основне школе
'Обудовац'' Обудовац испред јединице локалне самоуправе, с обзиром да досадашњим члановима
Школског одбора мандат у трајању од четири године истиче 29.05.2017. године.
Чланом 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању прописано је да школски
одбор има седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује Министарство за просвјету и
културу Републике Српске од којих једног члана школског одбора именује на приједлог јединице локалне
самоуправе.
Чланом 7. Правилника о избору и раду школског одбора прописано је да избор једног члана школског
одбора у име јединице локалне самоуправе, односно града врши скупштина јединице локалне самоуправе.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање Скупштине општине Шамац је на
сједници одржаној 27.03.2017. године разматрала захтјев Основне школе ''Обудовац'' Обудовац, и након
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разматрања утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на VI редовној сједници одржаној дана 28.03.2017.године донијела је
Рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења
Број: 07-111-57/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дип. екон.

112.
На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14), а у складу са чланом 7. Правилника о избору и раду школског
одбора (''Службени гласник Републике Српске'', број 7/09, 37/09 и 65/13), Скупштина општине Шамац, на
VI редовној сједници одржаној дана 28.03.2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Основна школа
''Србија'' Горња Црквина
1. Пери Столић престаје мандат члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Србија'' Горња Црквина ,
као представника локалне заједнице, са даном престанка мандата члановима Школског одбора утврђеним
од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске.
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:
ЈУ Основна школа ''Србија'' Горња Црквина, дана 23.03.2017. године, упутила је Скупштини општине
Шамац захтјев за именовање члана Школског одбора испред јединице локалне самоуправе, обзиром да
досадашњим члановима мандат истиче 30.05.2017. године.
Перо Столић је за члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Србија'' Горња Црквина изабран
рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-12/2013 од 04.03.2013. године на период док траје
мандат Школског одбора.
У складу са чланом 125. став 5. Закона о основном образовању и васпитању, свим члановима Школског
одбора престаје мандат истеком рока од четири године од дана конституисања школског одбора. Како
мандат члановима Школског одбора ове Јавне установе престаје са 30.05.2017. године престаје и мандат
досадашњем члану Пери Столић, који је за члана изабран испред јединице локалне самоураве.
Комисија за избор и именовање Скупштине општине је на сједници одржаној 27.03.2017.године
разматрала је захтјев ЈУ Основна школа ''Србија'' Горња Црквина и након разматрања утврдила
Приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац на VI редовној сједници одржаној 28.03.2017.године донијела је
рјешење као у дипсозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-58/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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113.
На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14), а у складу са чланом 7. Правилника о избору и раду школског
одбора (''Службени гласник Републике Српске'', број 7/09, 37/09 и 65/13), Скупштина општине Шамац, на
VI редовној сједници одржаној данa 28.03.2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Србија'' Горња Црквина у
име јединице локалне самоуправе
1. Игор Маринковић из Горње Црквине, изабран је за члана Школског одбора ЈУ Основна школа
''Србија'' Горња Црквина у име јединице локалне самоуправе, на период од четири године.
2. Ово Рјешење доставити Министарству просвјете и културе Републике Српске на даљи поступак
именовања чланова Школског одбора ЈУ Основна школа ''Србија' Горња Црквина.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.

О б р а з л о ж е њ е
ЈУ Основна школа ''Србија'' Горња Црквина, обратила се Скупштини општине Шамац писменим
захтјевом дана 23.03.2017. године ради покретања поступка за именовање члана Школског одбора
Основне школе ''Србија''
Горња Црквина испред јединице локалне самоуправе, с обзиром да
досадашњим члановима Школског одбора мандат у трајању од четири године истиче 30.05.2017. године.
Чланом 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању прописано је да школски
одбор има седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује Министарство за просвјету и
културу Републике Српске од којих једног члана школског одбора именује на приједлог јединице локалне
самоуправе.
Чланом 7. Правилника о избору и раду школског одбора прописано је да избор једног члана школског
одбора у име јединице локалне самоуправе, односно града врши скупштина јединице локалне самоуправе.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање Скупштине општине Шамац је на
сједници одржаној 27.03.2017.године разматрала захтјев Основне школе ''Србија'' Горња Црквина, и
након разматрања утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Шамац, VI редовној сједници одржаној дана 28.03.2017.године донијела је
Рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења
Број: 07-111-59/17
Датум, 28.03.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дип. екон.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
114.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст.1) и члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ " , број 39/14), Начелник општине Шамац д о н о с и
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Изградња артершког бунара у избјегличком насељу Лугови“
путем конкурентског захтјева за доставу понуда

16

Страна 17 - Понедјељак, 03. април 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 5

Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за изођење радова „ Изградња артершког бунара у
избјегличком насељу Лугови“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења на порталу Агенције
за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 62.441,47 КМ КМ без ПДВ-а, односно
73.056,52 КМ са ПДВ-ом, уз суфинансирање Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања
Лука у процентуалном износу од 75 % тј. до 54.792,38 КМ са урачунатим ПДВ-ом, а преостали дио у
износу до 18.264,13 КМ са ПДВ-ом са буџетске позиције 0124 Служба за ЛЕР (локално економски развој)
пољопривреду и село Општинске управе општине Шамац, са конта бр.511700- Издаци за нематеријалну
произведену имовину (учешче у пројектима).
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-93/2017
Датум: 31.03.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

115.
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 општине Шамац“, број 3/14), Начелник
општине Шамац, доноси
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ САВЈЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Члан 1.
Ради активирања потенцијала општине Шамац у циљу развоја пољопривредне производње,
оснива се Савјет за пољопривреду Општине Шамац (у даљем тексту: Савјет за пољопривреду), као стално
радно тијело.
Савјет за пољопривреду је савјетодавно тијело које даје мишљења, препоруке и покреће
иницијативе о питањима која се односе на пољопривредну производњу и мјере за унапређење
пољопривредне производње.
Савјет за пољопривреду има функцију комуникације и унапређења дијалога кроз непосредну
сарадњу општинске управе и представника пољопривредних произвођача.
Члан 2.
Савјет за пољопривреду чине чланови пољопривредног сектора :
1. Чедомир Боројевић, представник сектора из области пољопривреде (производња сточне хране,
узгој стоке и производња млијека),
2. Стојан Маринковић, предсједник Савеза удружења пољопривредних произвођача Р. Српске,
3. Слађана Берић-Товирац, предсједник Удружења повртара „Шамац“,
4. Слободан Симић, пољопривредни произвођач (воћарска производња),
5. Петар Јуришић, представник Пољопривредне задруге Обудовац.

-

Члан 3.
У раду Савјета за пољопривреду, у име органа општине Шамац, учествују
Начелник општине,
Начелник одјељења за привреду,
Начелник службе за лолални економски развој пољопривреду и село,
Самостални стручни сарадник за послове праћења пољопривреде, шумарства и водопривреде.
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Члан 4.
Савјет за пољопривреду је радно тијело које:
•

прати актуелна питања из области пољопривреде на подручју Општине и предлаже одговарајуће
мјере и препоруке у циљу унапређења пољопривредне производње,
• даје мишљења, препоруке и иницијативе везане за израду, извјештавање и ревизију стратешког
плана развоја пољопривредне производње и планова имплементације,
• разматра значајна развојна питања и питања унапређења пословног окружења и конкурентности у
области пољопривредне производње,
• подноси иницијативе (приједлоге, мјере, препоруке) за побољшање укупног пословног амбијента
Општине Шамац,
• пружа савјетодавну подршку Начелнику приликом одлучивања у вези са пољопривредним
развојем Општине Шамац, развојним програмима и пројектима,
• прати сва питања која су од интереса за пољопривреду и развој и предлаже надлежним локалним
органима предузимање одговарајућих мјера и активности,
• сарађује са истим или сличним тијелима других градова и општина, привредним субјектима из
области пољопривреде, установама, органима, удружењима произвођача, прерађивача и других
интересних организација, у питањима из свог дјелокруга рада,
• разматра и друга питања која су повезана из области пољопривредне производње на Општини
Шамац.
Члан 5.
Савјет за пољопривреду има предсједника кога бирају чланови Пољопривредног савјета, већином
гласова од укупног броја чланова.
Савјет за пољопривреду ради у сједницама, ако сједници присуствује већина од укупног броја
чланова.
У свом раду Савјет за пољопривреду већином гласова присутних чланова одлучује о питањима из
дјелокруга рада.
На свакој од сједница ће бити изабран записничар који ће евидентирати закључке којима се
дефинишу ставови, мишљења, приједлози или препоруке или подноси иницијатива по одређним
питањима која се појаве у његовом раду.
Акти Савјета за пољопривреду овјеравају се печатом Начелника.
Организационе јединице Општинске управе дужне су да разматрају закључке, препоруке и
иницијативе Савјета за пољопривреду, да га о својим ставовима обавјештавају у року који не може бити
дужи од 7 дана и да на захтјев Привредног савјета достављају податке и информације од значаја за његов
рад.
Стручне, административне и техничке послове за потребе Савјета за пољопривреду обавља
Служба за локални економски развој, пољопривреду и село и Одјељење за привреду општине Шамац.
Члан 6.
У раду Савјета за пољопривреду могу учествовати и представници пољопривредних и других
удружења, представници органа, организација, установа и привредних субјеката када се на сједницама
Савјета за пољопривреду разматрају питања из њихове надлежности, дјелатности или дјелокруга рада.
Савјет за пољопривреду може организовати конференције, округле столове и друге облике
стручних скупова по питањима унапређења и развоја пољопривредне производње.
Члан 7.
Савјет за пољопривреду је обавезан да квартално подноси извјештај Начелнику општине.
Члан 8.
Овa одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине
Шамац".
Број: 01-022-79/2017
Датум, 29.03.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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116.
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 општине Шамац“, број 3/14), Начелник
општине Шамац, доноси
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ САВЈЕТА ЗА ПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Члан 1.
Ради активирања потенцијала општине Шамац у циљу развоја општине и запошљавања, оснива се
Привредни савјет Општине Шамац (у даљем тексту: Савјет за привреду), као стално радно тијело.
Савјет за привреду је савјетодавно тијело које даје мишљења, препоруке и покреће иницијативе о
питањима која се односе на привреду и мјере за унапређење локалног економског развоја.
Савјет за привреду има функцију комуникације и унапређења јавно-приватног дијалога кроз
непосредну сарадњу општинске управе и представника привредних и других повезаних дјелатности.
Члан 2.
Савјет за привреду чине чланови привредног сектора :
6.
7.
8.
9.
10.

-

•
•
•
•
•
•
•
•

Драгослав Евђенић, представник сектора метало-прерађивачке индустрије
Чедо Ракић, представник сектора метало-прерађивачке индустрије
Анђелко Стевић, представник сектора трговинске дјелатности,
Милан Пурић, представник сектора трговинске дјелатности,
Маријан Мишић, представник сектора дрво-прерађивачке индустрије и предсједник удружења
привредника општине Шамац,
11. Рајко Курешевић, представник грађевинског сектора (област ископ шљунка и пијеска)
12. Саво Босић, представник грађевинског сектора (област ископ шљунка и пијеска)
13. Жељко Ђурић, представник сектора транспортних услуга,
14. Петар Вуксановић, представник сектора из области грађевине
15. Цвијетин Пантелић, представник сектора из области производње металних конструкција и
њихових дијелова.
Члан 3.
У раду Савјета за привреду, у име органа општине Шамац, учествују
Начелник општине,
Начелник одјељења за привреду,
Начелник одјељења за финансије,
Начелник службе за лолални економски развој пољопривреду и село,
Директор КП „Водовод и канализација“,
Директор ЈП „Слободна зона“
Члан 4.
Савјет за привреду је радно тијело које:
прати актуелна питања из области привреде на подручју Општине и предлаже одговарајуће мјере
и препоруке у циљу унапређења привредног развоја,
даје мишљења, препоруке и иницијативе везане за израду, извјештавање и ревизију стратешког
плана развоја Општине и планова имплементације,
разматра значајна развојна питања и питања унапређења пословног окружења и конкурентности,
подноси иницијативе (приједлоге, мјере, препоруке) за побољшање укупног пословног амбијента
у Општине Шамац,
пружа савјетодавну подршку Начелнику приликом одлучивања у вези са економским развојем
Општине Шамац, развојним програмима и пројектима,
прати сва питања која су од интереса за привреду и локални економски развој и предлаже
надлежним локалним органима предузимање одговарајућих мјера и активности,
предлаже мјере за унапређење административних процедура које се односе на локални економски
развој,
разматра и даје мишљења о приједлозима аката којима се уређују локалне таксе и накнаде,
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•

сарађује са истим или сличним тијелима других градова и општина, привредним субјектима,
установама, органима, организацијама и њиховим асоцијацијама, удружењима произвођача,
прерађивача и других интересних организација, у питањима из свог дјелокруга рада,
• прати и учествује у активностима на промоцији Општине Шамац и њених привредних и
економских потенцијала,
• разматра и друга питања која су повезана са пословањем привреде и локалним економским
развојем у Општини Шамац.
Члан 5.
Савјет за привреду има предсједника кога бирају чланови савјета, већином гласова од укупног
броја чланова.
Савјет за привреду ради у сједницама, ако сједници присуствује већина од укупног броја чланова.
У свом раду Савјет за привреду већином гласова присутних чланова одлучује о питањима из
дјелокруга рада.
На свакој од сједница ће бити изабран записничар који ће евидентирати закључке којима се
дефинишу ставови, мишљења, приједлози или препоруке или подноси иницијатива по одређним
питањима која се појаве у његовом раду.
Акти Савјета за привреду овјеравају се печатом Начелника.
Организационе јединице Општинске управе дужне су да разматрају закључке, препоруке и
иницијативе Савјета за привреду, да га о својим ставовима обавјештавају у року који не може бити дужи
од 7 дана и да на захтјев Савјета за привреду достављају податке и информације од значаја за његов рад.
Стручне, административне и техничке послове за потребе Савјета за привреду обавља Служба за
локални економски развој, пољопривреду и село општине Шамац.
Члан 6.
У раду Савјета за привреду могу учествовати и представници привредних и других удружења,
представници органа, организација, установа и привредних субјеката када се на сједницама савјета
разматрају питања из њихове надлежности, дјелатности или дјелокруга рада.
Савјет за привреду може организовати конференције, округле столове и друге облике стручних
скупова по питањима унапређења локалног економског развоја.
Члан 7.
Савјет за привреду је обавезан да квартално подноси извјештај Начелнику општине.
Члан 8.
Овa одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине
Шамац".
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука Начелника општине Шамац број: 01-02270/2016 од 28.03.2016. године.
Број: 01-022-78/2017
Датум, 29.03.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
89. Одлука о додјели награда и признања за 2016. годину
90. Закључак о усвајању Програма и календара културних активности у 2017. години
91. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Начелника Општине и Општинске управе
Општине Шамац у 2016. години
92. Закључак о прихватању Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске Сједиште замјеника у Добоју за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године – Општина
Шамац
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93. Закључак о прихватању Информације о раду за 2016. годину и Програма рада за
2017. годину Општинске борачке организације Шамац
94. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника општине између
двије сједнице Скупштине општине Шамац
95. Закључак о усвајању Извода из Записника са V редовне сједнице Скупштине
општине Шамац
96. Закључак o усвајању Извјештаја Комисије за верификацију мандата
97. Рјешење о престанку мандата одборнику Скупштине општине Шамац
98. Рјешење о верификацији мандата одборнику Скупштине општине Шамац
99. Рјешење о престанку мандата одборнику Скупштине општине Шамац
100. Рјешење о верификацији мандата одборнику Скупштине општине Шамац
101. Рјешење о разрјешењу директора ЈУ „Туристичка организација“ Шамац
102. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ „Туристичка организација“
Шамац
103. Рјешење о разрјешењу директора ЈПУ „Радост“ Шамац
104. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈПУ „Радост“ Шамац
105. Рјешење о разрјешењу дужности директора Јавне установе Центар за социјални
рад Шамац
106. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за
социјални рад Шамац
107. Рјешење o измјенама Рјешења о избору предсједника и чланова сталних радних
тијела Скупштине општине Шамац
108. Рјешење о престанку мандата члана Школског одбора Средње школе „Никола
Тесла“ Шамац
109. Рјешење о избору члана Школског одбора Средње школе „Никола Тесла“ Шамац у
име јединице локалне самоуправе
110. Рјешење о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Обудовац“ Обудовац
111. Рјешење о избору члана Школског одбора Основна школа „Обудовац“ Обудовац у
име јединице локалне самоуправе
112. Рјешење о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Србија“
Горња Црквина
113. Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Србија“ Горња
Црквина у име јединице локалне самоуправе

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
114. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Изградња артершког бунара у избјегличком насељу Лугови“ путем конкурентског
захтјева за доставу понуда
115. Одлука о оснивању Савјета за пољопривреду Општине Шамац
116. Одлука о оснивању Савјета за привреду Општине Шамац
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