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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
203
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35. и 78.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
двадесетој редовној сједници одржаној 31.10.2014.године, приликом разматрања Информације о стању
јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.01. до 30.06. 2014. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине тражи да се, у свим мјесним заједницама у којима становништво не
измирује своје обавезе по основу комуналне накнаде за јавну расвјету, Савјети мјесних заједница
ангажују око наплате ове накнаде, те да крајњи рок за измирење дуговања по том основу буде 31.12.
текуће године, у противном да се предзму мјере искључења јавне расвјете у свим мјесним заједницама у
којима дуговања становништва по основу ове врсте накнада до тог рока не буду измирена.
II
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-210/14
Датум, 31.10.2014.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
204
На основу члана 43. алинеја 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 60. став 1 алинеја з) Статута Oпштине Шамац (''Службени
гласник Oпштине Шамац'', број 3/14), Начелник Oпштине Шамац, доноси
О Д Л У К У
о оснивању Општинске управе
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Општинска управа Општине Шамац, утврђује њен дјелокруг рада,
начела и унутрашња организација, руковођење, основна правила о статусу општинских службеника и
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осталих запослених, јавност рада, финансирање и друга питања од значаја за рад и организацију
општинске управе.
Члан 2.
(1) Општинска управа општине Шамац (у даљем тексту: Општинска управа) оснива се ради
извршавања управних, стручних и других административних послова, инспекцијског и другог надзора
из надлежности општине, као и обављања других послова у складу са законом, Статутом, овом Одлуком
и другим прописима.
(2) Општинска управа је правни сљедник
и ступа у сва права и преузима обавезе
Административне службе Општине Шамац.
Члан 3.
Општинска управа, као дио извршне власти чији је носилац Начелник Општине, обавља послове
утврђене законом, Статутом и овом Одлуком, а који се односе на:
- извршавање и спровођење прописа и других аката Скупштине Општине ( у даљем тексту: Скупштина)
и Начелника Општине (у даљем тескту: Начелник),
- припремање нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина и Начeлник,
- извршавање и спровођење закона и других прописа и обезбјеђење вршења послова чије је извршавање
повјерено Општини,
- извршавање послова и задатака у реализацији Стратегије развоја општине и другим документима
стратешког и другог планирања развоја општине,
- вршење стручних и других послова које јој повјери Скупштина и Начелник.
Члан 4.
(1) Општинска управа се организује и дјелује као сервис грађана у складу са критеријумима
ефикасности, дјелотворности и економичности.
(2) Полазећи од њеног дјелокруга рада Општинска управа се организује, између осталог, уз
поштовање сљедећих принципа:
- законито и благовремено одлучивање о правима и обавезама и на закону заснованим интересима
физичких и правних лица,
- обезбјеђење једнаке правне заштите и остваривања на закону заснованих права, обавеза и интереса
сваког грађанина, без дискриминације по било којој основи,
- обезбјеђивање континуираног и ефикасног одвијања процеса рада, односно пружања услуга грађанима
и другим корисницима,
- стручно и професионално обављање послова, без страначких и других политички мотивисаних утицаја,
- финансијска ограничења и јавни интерес,
- ефикасно руковођење организационим јединицама и стални надзор над обављањем послова,
- обједињавање истих или сличних, односно међусобно повезаних послова у одговарајуће организационе
јединице,
- остваривање одговорности запослених и именованих лица за законитост рада и придржавање правила
модерно организоване локалне управе,
- рационално коришћење радног времена и јачање радне дисциплине,
- стално стручно образовање и професионално усавршавање запослених,
- примјена система управљања квалитетом по захтјевима стандарда ИСО 9001:2008,
- унапређење економичности и ефикасности рада Општинске управе увођењем савремених метода рада
и развијање система савременог управљања људским ресурсима,
(3) Рад Општинске управе се заснива на годишњем плану рада који доноси Начелник, у складу са
овом Одлуком и другим актима.
Члан 5.
(1) Организација Општинске управе уређује се овом Одлуком и Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе и Територијалне ватрогасне јединице (у даљем
тексту: Правилник), којег доноси Начелник.
(2) Правилником се уређују организација, послови који се обављају у организационим
јединицама, опис послова радних мјеста, сложеност послова, службена звања, услови за обављање
послова, потребан број извршилаца, правила за збрињавање вишка запослених, одговорност запослених
и планирање извршавања послова и задатака, као и друга питања од значаја за организацију и
систематизацију радних мјеста у Општинској управи, у складу са законом, Уредбом о категоријама,
звањима и условима за обављање послова службеника у јединицама локалне самоуправе и овом
Одлуком.

Страна 3 Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 9
(3) Организација Општинске управе и систематизација радних мјеста редовно се усклађује са
промјењеним околностима које утичу на ефикасност и ефективност рада Општинске управе, усљед
доношења или измјена прописа, планова и програма рада, финансијских ограничења и ради усклађивања
са исказаним потребама и интересима грађана и других корисника услуга.
(4) У складу са ставом 3. овог члана врши се редовна годишња анализа организације и
систематизације радних мјеста у Општинској управи, у складу са Правилником и посебним општим
актом којег доноси Начелник.
Члан 6.
(1) Основни организациони облици Општинске управе су: одјељења и службе (у даљем тексту:
основне организационе јединице).
(2) Одјељења и службе организују се по одсјецима и рефератима (у даљем тексту: унутрашње
организационе јединице), као и по радним мјестима.
(3) Посебни организациони облици Општинске управе су самостални одсјеци, чији дјелокруг
рада је утврђен законом.
(4) Ради ефикаснијег извршавања законских и статутарних обавеза Општинске управе образују
се мјесне канцеларије за поједина насељена мјеста на подручју општине.
Члан 7.
У Општинској управи образују се сљедећа одјељења:
- Одјељење за општу управу
- Одјељење за финансије
- Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, и
- Одјељење за привреду.
Члан 8.
(1) У Општинској управи образују се сљедеће службе, као основне организационе јединице:
- Стручна служба Скупштине Општине,
- Стручна служба Начелника Општине,
- Служба за друштвене дјелатности,
- Служба за локални развој.
Члан 9.
(1) Ради обављања послова заштите од пожара на територији општине и других послова
утврђених законом, образује се Територијална ватрогасна јединица са статусом самосталног одсјека, као
посебна организациона јединица Општинске управе.
(2) Ради обављања послова из области заштите и спасавања грађана и материјалних добара од
елементарних и других несрећа и цивилне заштите у складу са законом и прописима општине, образује
се Одсјек Цивилне заштите са статусом самосталног одсјека, као посебна организациона јединица
Општинске управе.
(3) Ради обављања инспекцијских послова утврђених законом на територији општине образује се
Одсјек за инспекције са статусом самосталног одсјека, као посебна организациона јединица Општинске
управе.
Члан 10.
Одјељење за општу управу врши стручне и управне послове из надлежности Општине који се
односе на: послове грађанских стања (матичне књиге, држављанство, лично име и др.), вођење бирачких
спискова, послове пријемне канцеларије, писарнице, архиве, овјеру потписа, преписа и рукописа,
издавање увјерења из јавних регистара које води, издавање потврда о чињеницама о којима се не води
јавна евиденција када је на то законом овлашћено, послове мјесних заједница, вођење регистра мјесних
заједница, пружање стручне и друге подршке и помоћи у раду Савјета мјесних заједница, борачку и
инвалидску заштиту, заштиту цивилних жртава рата, одржавања, управљања, обезбјеђење и заштиту
објеката, опреме и друге имовине коју користи општинска управа, текуће набавке опреме, основних
средстава и потрошног материјала, обезбјеђење и одржавање телекомуникационих и транспортних
средстава подршке, као и друге послове за потребе органа општине који му се ставе у дјелокруг рада.
Члан 11.
(1) Одјељење за финансије врши стручне и управне послове из надлежности Општине који се
односе на: праћење остваривања политике финансирања у општини, припремање нацрта/приједлога
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буџета општине, праћење и евиденцију прихода и извршење расхода буџета и израду финансијских
извјештаја Општине, контролу правилности и законитости коришћења буџетских средстава, праћење
кредитне задужености, као и друге послове који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада.
(2) У саставу Одјељења за финансије Одсјек за буџет прати и примјењује прописе из области
буџетског система и других области које су релевантне за планирање и извршење општинског буџета.
(3) У саставу Одјељења за финансије Одсјек за рачуноводство прати и примјењује прописе из
области рачуноводственог пословања Општине.
Члан 12.
(1) Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове врши стручне и управне
послове из надлежности Општине који се односе на: припрему просторно-планске документације,
развојне планове, издавање локацијских услова и одобрења за грађење, исколчавање објеката, техничке
прегледе и употребне дозволе изграђених објеката, контролу инвестиционо-техничке документације,
легализације бесправно изграђених објеката, изградњу, одржавање и заштиту објеката комуналне и
путне инфраструктуре, заједничку комуналну потрошњу, снабдјевање становништва питком водом и
одводњу отпадних вода, чишћење и комунално уређење насељених мјеста, коришћење градског
грађевинског земљишта, заштиту животне средине, заузеће јавних површина, саобраћај, управљање
јавним паркинг просторима, утврђивање накнада за коришћење комуналне инфраструктуре и ресурса,
послове из области стамбених односа, кућног реда, одржавања стамбених зграда и хитних интервенција,
регистрације заједница етажних власника, имовинско-правне послове из надлежности општине, послове
остваривања права избјеглица, расељених лица и повратника, као и друге послове који му се посебним
актом ставе у дјелокруг рада.
(2) У саставу Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Комунална
полиција обавља послове комунално-инспекцијског надзора над примјеном закона и других прописа из
области комуналних и других дјелатности утврђених Законом о комуналној полицији, другим законима,
као и послове утврђене прописима Општине, који у вршењу комунално-инспекцијског надзора има
права и обавезе утврђене законом и прописима Општине.
Члан 13.
Одјељење за привреду врши управне и стручне послове из надлежности Општине који се односе
на: студијске и аналитичке послове из области привреде и пољопривреде (индустрија, трговина и
снабдјевање, угоститељство, туризам, занатство, саобраћај и везе, пољопривреда, шумарство,
водопривреда), планирање развоја, заштиту од пожара, послове везане за приватно предузетништво,
подстицај развоја малих и средњих предузећа, развој пољопривредне производње, закупа и заштите
пољопривредног земљишта, сточарства, воћарства, мини фарми, организовања пољопривредника, лова,
риболова, као и друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.
Члан 14.
(1) Стручна служба Скупштине Општине обавља стручне, административне, техничке и друге
послове за потребе Скупштине општине и скупштинских радних тијела у складу са законом и Статутом
општине.
(2) Стручна служба Скупштине Општине се организује као основна организациона јединица
Општинске управе, коју својом одлуком образује Скупштина Општине Шамац и за коју утврђује
систематизацију радних мјеста.
Члан 15.
Служба Начелника Општине обавља стручне и административно-техничке послове локалне
управе и задатке за потребе Начелника Општине, обезбјеђује податке потребне за рад Начелника,
обавља нормативно-правне послове за потребе Начелника, врши послове организације и надзора рада
Општинске управе, доноси акте који се односе на располагање општинском имовином из надлежности
Начелника, припрема акте који се односе на располагање општинском имовином из надлежности
Скупштине и упућује их Скупштини на разматрање и усвајање, обавља послове заступања Општине у
поступцима пред судом и другим органом у којима по Закону о правобранилаштву Републике Српске
Правобранилаштво не заступа Општину, послове провођења комплетне процедуре јавних набавки роба,
услуга и радова у складу са законом, од процјене инвестиције, припреме тендерске документације,
расписивања јавних набавки, пријема тендерске документације, избора најповољнијег понуђача,
припреме приједлога уговора и праћења реализације уговора, доноси управне акте који су у
надлежности Начелника, координира рад општинске управе, обавља послове информисања јавности из
своје надлежности, врши послове управљања људским ресурсима, сарађује са Савезом општина и

Страна 5 Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 9
градова Републике Српске, подноси Скупштини Општине извјештаје и информације из дјелокруга
својих послова, обавља и друге послове које јој Начелник Општине стави у дјелокруг рада.
Члан 16.
Служба за друштвене дјелатности врши стручне и управне послове из надлежности Општине
који се односе на: предшколско и школско васпитање и образовање, здравствену и социјалну заштиту,
науку, културу, спорт и физичку културу, омладинско организовање, наталитет и демографску
политику, породицу и заштиту права дјеце, хуманитарне дјелатности, невладине организације, вјерска
питања као и друге послове који јој се посебним актом стави у дјелокруг рада.
Члан 17.
Служба за локални развој врши стручне и управне послове из надлежности Општине који се
односе на: израду и спровођење стратешких докумената привредног развоја општине, припрему и
спровођење одлука, програма, планова и других аката који се односе на развој општине, припрему и
учествовање у припреми инвестиционих елабората из своје надлежности, припрему и реализацију
инвестиционих и донаторских пројеката из области привредног развоја, туризма, заштите животне
средине, пољопривреде и руралног развоја, сарадње и координације рада са другим организационим
јединицама Општинске управе по питањима инвестиција, донација и развоја, сарадње са домаћим и
међународним инвеститорима и донаторима из дјелокруга својих послова, као и друге послове који јој
се посебним актом стави у дјелокруг рада.
Члан 18.
(1) Територијална ватрогасна јединица обавља послове утврђене законом, Одлуком о оснивању
Територијалне ватрогасне јединице Шамац (''Службени гласник Општине Шамац'', број 6/13), и другим
актима надлежних републичких органа и органа Општине.
(2) Дјелокруг и надлежности Територијалне ватрогасне јединице су:
- обављање законом утврђених дјелатности професионалних ватрогасних јединица (дјелатност: 84.25),
- учешће у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и
повећања ефикасности ватрогасне интервенције,
- гашење пожара и спасавање људи и имовине угроженх пожаром и елементарним непогодама,
- спровођење мјера заштите од пожара утврђених Планом заштите од пожара Општине Шамац,
- пружање техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама, и
- обавља и друге послове у еколошким и другим несрећама.
Члан 19.
Одсјек цивилне заштите обавља послове цивилне заштите, припреме и спровођења мјера заштите
и спасавања људи и материјалних добара од опасности изазваних елементарном непогодом и другом
несрећом, у складу са законом.
Члан 20.
Одсјек за инспекцијске послове извршава послове инспекцијског надзора из надлежности
Општине над активностима као и над пословањем и поступањем правних лица, самосталних
предузетника, лица која се баве дјелатностима, као и грађана у погледу придржавања закона, других
прописа и општих аката у законом утврђеним областима, као и друге послове који му се посебним
актима ставе у дјелокруг рада.
Члан 21.
(1) Ради ефикаснијег, дјеотворнијег и економичнијег извршавања одређених послова из
дјелокруга Општинске управе и ефикаснијег остваривања права и интереса грађана, у оквиру Одјељења
за општу управу образују се мјесне канцеларије и то:
1.

Мјесна кацнеларија Обудовац, са сједиштем у Обудовцу, за подручје насељеног
мјеста Обудовац,

2.

Мјесна канцеларија Доња Слатина, са сједиштем у Доњој Слатини, за насељена
мјеста: Доња Слатина, Брвник и Баткуша,
3.
Мјесна канцеларија Горња Слатина, са сједиштем у Горњој Слатини, за насељена
мјеста: Горња Слатина, Гајеви, Средња Слатина и Корница.
4.
Мјесна канцеларија Црквина, са сједиштем у Црквини, за насељена мјеста Црквина,
Крушково Поље, Писари, Засавица и Шкарић.
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5.

Мјесна канцеларија Тишина, са сједиштем у Тишини, за насељено мјесто Тишина,
Гребнице, Ново Село, Доњи Хасић, Горњи Хасић и Лугови.
(2) За насељено мјесто Шамац послови из дјелокруга мјесних канцеларија
обављају се у Општинској управи у Шамцу.
(3) У мјесној канцеларији обављају се управни, стручни и други послови који се односе на
пријем поднесака, овјеру потписа, преписа и рукописа, вођење матичних књига и издавање увјерења из
јавних регистара који се код њих воде, издавање потврда о чињеницама о којима се не води јавна
евиденција када је доказивање тих чињеница предвиђено законом, узимање изјава од грађана по
замолницама надлежних органа, пријем, завођење и отпрема поште, стручна и административна помоћ
мјесним заједницама, као и други послови који јој се повјере посебним актом Начелника.
Члан 22.
(1) Радно мјесто представља основну организациону цјелину функционално повезаних сродних
послова и задатака из дјелокруга рада организационих јединица општинске управе које обавља један или
више запослених.
(2) Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе утврђује се
опис радног мјеста који подразумијева назив, категорију, звање у оквиру унутрашњих организационих
јединица, потребан број запослених за свако радно мјесто и услови за обављање послова на радним
мјестима.
Члан 23.
(1) Послове и задатке радног мјеста обављају запослени у статусу општинског службеника или
техничког и помоћног особља.
(2) Радна мјеста општинских службеника у Општинској управи дијеле се на руководећа радна
мјеста и извршилачка радна мјеста, у зависности од сложености послова, овлашћења и одговорности.
Члан 24.
(1) Руководеће радно мјесто је радно мјесто на коме општински службеник обавља најсложеније
послове из дјелокруга организационе јединице и има посебна овлашћења и одговорности везане за
вођење и усклађивање рада организационе јединице Општинске управе, којом руководи.
(2) Руководећа радна мјеста у смислу става 1. овог члана су: радна мјеста начелника одјељења
или службе, секретара Скупштине општине и руководилаца самосталних одсјека.
(3) Послове руководећег радног мјеста обавља општински службеник кога именује и разрјешава
надлежни орган општине у складу са законом, Статутом Општине, овом Одлуком и Правилником.
Члан 25.
(1) Посебна овлашћења и одговорности општинског службеника на руководећем радном мјесту
обухватају послове планирања, организовања рада, вођења и контроле извршења послова, односно
праћења учинака рада запослених у организационој јединици.
(2) Општински службеник на руководећем радном мјесту има овлашћења за издавање
обавезујућих налога за извршење послова и смјерница за рад запослених у организационој јединици, ако
се тиме не дира у самосталност извршилаца у извршавању послова утврђену законом.
(3) За извршавање послова руководећег радног мјеста општински службеник је одговоран у
складу са законом и другим прописима.
Члан 26.
(1) Извршилачка радна мјеста су сва службеничка радна мјеста у Општинској управи која нису
руководећа.
(2) Извршилачка радна мјеста на којима се послови обављају у статусу општинског службеника
разврставају се по службеним звањима, у зависности од сложености послова и одговорности, потребних
знања и способности и услова за рад.
(3) Службена звања у смислу става 2. овог члана су: шеф одсјека, самостални стручни сарадник,
инспектор, комунални полицајац, виши стручни сарадник и стручни сарадник.
Члан 27.
(1) Послове извршилачких радних мјеста обављају запослени који су у складу са законом
засновали радни однос у Општинској управи ради обављања тих послова, односно запослених који су
актом начелника распоређени на извршилачко радно мјесто, у складу са законом и другим прописима.
(2) За извршавање послова извршилачког радног мјеста, запослени је одговоран у складу са
законом и другим прописима.

Страна 7 Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 9
Члан 28.
(1) Радна мјеста техничког и помоћног особља су сва радна мјеста за која Правилником није
утврђено да послове радног мјеста обављају запослени у својству општинског службеника.
(2) Радна мјеста техничког и помоћног особља немају посебна службена звања.
Члан 29.
(1) Одјељењем или службом руководи начелник одјељења или службе и за свој рад и рад
одјељења или службе одговоран је начелнику.
(2) Начелник одјељења или службе организује и руководи радом одјељења или службе, усклађује
њихов рад са другим организационим јединицама општинске управе, другим органима и
организацијама, израђује планове и програме рада и извјештаје о раду, одговоран је за законитост,
ефикасност и економичност извршавања послова, те врши друге послове утврђене овом Одлуком,
Правилником и другим прописима, као и послове које му повјери Начелник.
Члан 30.
У случају када није именован начелник одјељења или службе, или вршилац дужности начелника
одјељења или службе, по поступку предвиђеним законом и другим прописима начелник може дати
писмено овлашћење службенику из реда запослених у опшинској управи, који испуњава прописане
услове, да привремено обавља све или дио послова из дјелокруга начелника одјељења или службе, до
именовања вршиоца дужности или начелника одјељења или службе.
Члан 31.
(1) Територијалном ватрогасном јединицом руководи старјешина, који за свој рад и рад
Територијалне ватрогасне јединице одговара Начелнику Општине.
(2) Старјешину именује Начелник Општине, на основу спроведеног јавног конкурса у складу са
законом.
(3) Старјешина се именује на неодређено вријеме, а актом Начелника може бити разрјешен
дужности у случају:
- подношења писаног захтјева за разрјешење,
- избора на јавну функцију, односно функцију која је неспојива са дужношћу запосленог у Општинској
управи,
- укидања радног мјеста на које је именован и
- наступања разлога за престанак радног односа у складу са законом и другим прописима.
Члан 32.
(1) Одсјеком цивилне заштите руководи шеф Одсјека који за свој рад и рад Одсјека одговара
Начелнику Општине.
(2) Одсјеком за инспекцијске послове руководи службеник који за свој рад и рад Одсјека
одговара Начелнику Општине.
(3) Послове руковођења Одсјеком за инспекцијске послове врши инспектор Општинске управе
којег овласти Начелник Општине.
Члан 33.
(1) Одсјеком, као унутрашњом организационом јединицом одјељења или службе руководи шеф
одсјека који је за свој рад и рад одсјека одговоран начелнику одјељења или службе.
(2) Шеф одсјека организује рад запослених у одсјеку, припрема план рада, врши надзор над
радом запослених и праћење учинака рада, подноси извјештај о раду начелнику одјељења или службе и
обавља друге послове утврђене Правилником.
(3) Шефа одсјека распоређује Начелник Општине својим актом, након спроведеног поступка
јавног конкурса, односно актом о распоређивању из реда запослених у Општинској управи у складу са
законом и другим прописима.
Члан 34.
(1) У циљу ефикаснијег, рационалнијег економичнијег и стручнијег обављања послова из
дјелокруга рада Начелника и Општинске управе, који су утврђени законом, Статутом и актима
Скупштине Општине, Начелник Општине по потреби сазива састанке Колегија.
(2) Колегиј Начелника Општине чине: Начелник, замјеник начелника, начелници одјељења и
служби, предсједник и потпредсједник Скупштине.
(3) На састанак Колегија, када је то потребно, могу бити позвани и службеници Општинске
управе, те директори јавних установа и предузећа.
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(4) На састанцима Колегија, овлашћени службеник води записник.
Члан 35.
(1) Рад службеника који је засновао радни однос на неодређено вријеме оцјењује се сваке године,
као и периодично, у складу са законом, другим прописима и актима Начелника.
(2) На основу постигнутих оцјена у раду службеник може напредовати у Општинској управи у
складу са прописима и актима Начелника.
(3) Одредбе ст. 1. и 2. овог члана примјењују се и на техничке и помоћне раднике у складу са
актима Начелника и уговором о раду.
Члан 36.
(1) Службеници и други запослени су дужни одговорно извршавати повјерене послове и задатке,
користећи своја најбоља знања и искуства.
(2) Службеницима и другим запосленим обезбјеђује се стручно оспособљавање и професионално
усавршавање у складу са потребама Општинске управе и у складу са посебним општим актом који
доноси Начелник.
Члан 37.
(1) Руководиоци организационих јединица и други запослени дужни су обезбједити
функционисање система и других докумената система управљања квалитетом по захтјевима стандарда
ИСО 9001:2008.
(2) Поступање супротно захтјевима докумената система управљања квалитетом у општинској
управи представља тежу повреду радне дужности.
Члан 38.
У циљу обезбјеђења континуираног извршавања послова на пружању услуга грђанима и другим
корисницима, службеници и други запослени су дужни вршити замјену одсутних запослених по
писменом налогу непосредног руководиоца.
Члан 39.
(1) Средства за финансирање Општинске управе обезбјеђују се у буџету Општине у складу са
законом.
(2) Општинска управа може остваривати одређене приходе својом дјелатношћу, под условима
утврђеним законом.
Члан 40.
(1) Општинска управа преузима у радни однос функционере, службенике и техничке и помоћне
раднике који су у Административној служби Општине Шамац остваривали одговарајућа права из радног
односа до ступања на снагу ове Одлуке.
(2) Функционери и службеници Општине Шамац који су именовани, односно изабрани на
мандатни период, остају у мандату до истека мандата органа који их је изабрао, односно именовао, осим
у случају престанка мандата у складу са законом.
Члан 41.
(1) Запослени у Општинској управи дужни су да средства и имовину користе руководећи се
начелном законитости, рационалности и економичности.
(2) Начелник Општине посебним актом може прописати мјере штедње и одговорност за
рационално и економично коришћење повјерених средстава и имовине.
Члан 42.
(1) Рад Општинске управе доступан је јавности у складу са законом, Статутом и другим
прописима.
(2) Информације и обавјештења о обављању послова у Општинској управи даје Начелник
Општине.
(3) Начелник Општине може овластити поједине службенике за давање одговарајућих
информација.
Члан 43.
(1) Основне организационе јединице Општинске управе, осим Стручне службе Скупштине
Општине, имају печате са грбом или амблемом Републике Српске, односно грбом БиХ, исписане
ћириличним и латиничним писмом у складу са законом.
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(2) Основне организационе јединице Општинске управе могу имати штамбиље у складу са
посебним актом Начелника.
Члан 44.
Начелник Општине ће најкасније у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке
донијети Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе и
Територијалне ватрогасне јединице Шамац, у складу са овом одлуком.
Члан 45.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Административне службе
(''Службени гласник Општине Шамац'', број 9/05, 7/10, 14/11 и 7/13).
Члан 46.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Општине
Шамац''.
Број: 01-022-209/14
Шамац, 12.11.2014. године
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