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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

314.

На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ
", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуга „Израда саобраћајних знакова за обиљежавање паркинг простора“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „„Израда саобраћајних знакова за обиљежавање паркинг
простора“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.700,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове ,
потребна средства су планирана на конту бр. 412500–Расходи за текуће одржавање осталих грађ.
објеката-ком. инфраструктура
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-272/2017
Датум: 16.08.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

315.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац д о
н о с и:
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуга „ Израда идејног пројекта за изградњу
фотонапонске електране у Шамцу“
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Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ELNOS BL“ д.о.о. из Бања Лука за набавку услуга „ Израда идејног
пројекта за изградњу фотонапонске електране у Шамцу“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у
износу од 5.500,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.435,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног
споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке услуга „ Израда идејног пројекта за изградњу фотонапонске електране у
Шамцу “ путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана 14.08.2017. године
упутила захтјев за достављање понуде понуђачу:
1) „ЕМТ Електро “ д.о.о. Брчко и
2) „ELNOS BL“ д.о.о. из Бања Лука
У року остављеном за достављање понуде, дана 17.08.2017. године достављена је понуда понуђача
„ELNOS BL“ д.о.о. из Бања Лука “ са укупним износом понуде од 5.500,00 КМ без ПДВ-а, односно
6.435,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-273/17
Датум: 17.08.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

316.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ
", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
„Набавка опреме за рад службе контроле и наплате паркинга“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „Набавка опреме за рад службе контроле и наплате паркинга“
путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.452,99 КМ без ПДВ-а, oдносно 1.700,00 КМ са ПДВом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење
стамбено комуналне послове , потребна средства су планирана на конту бр.412500–Расходи за текуће
одржавање осталих грађ. објеката-ком. инфраструктура
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-278/2017
Датум: 18.08.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

317.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), члана 70. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку директног
споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „Извођење радова на терену за одбојку на пијеску
у МЗ Обудовац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „СИГМА КОМЕРЦ“д.о.о. Шамац за извођење радова „Извођење
радова на терену за одбојку на пијеску у МЗ Обудовац“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у
износу од 5.450,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.376,50 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног
споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
15.08.2017. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу:
1) „СИГМА КОМЕРЦ“д.о.о. Шамац
У року остављеном за достављање понуде, дана 17.08.2017. године достављена је понуда понуђача
„СИГМА КОМЕРЦ“ д.о.о. Шамац са укупним износом понуде од 5.450,00 КМ без ПДВ-а, односно
6.376,50 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-275/17
Датум: 18.08.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

318.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац, д о
носи
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуга „Израда саобраћајних знакова за обиљежавање
паркинг простора“
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Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача З.Р. „ Графико“ с.п. Шамац за набавку услуга „Израда саобраћајних
знакова за обиљежавање паркинг простора“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од
2.512,60 КМ без ПДВ-а, односно 2.939,74 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
16.08.2017. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу:
1) З.Р. „Графико“ с.п. Шамац
У року остављеном за достављање понуде, дана 18.08.2017. године достављена је понуда понуђача
З.Р. „Графико“ с.п. Шамац са укупним износом понуде од 2.512,60 КМ без ПДВ-а, односно 2.939,74 КМ
са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-276/17
Датум: 18.08.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

319.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), члана 70. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку директног
споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15), Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „Извођење радова на спортском терену (постављање дренаже) за потребе МЗ
Горња Слатина“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „СИГМА КОМЕРЦ“д.о.о. Шамац за извођење радова „Извођење
радова на спортском терену (постављање дренаже) за потребе МЗ Горња Слатина“ те се именованом
понуђачу додјељује Уговор у износу од 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ са урачунатим
ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
15.08.2017. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу:
2) „СИГМА КОМЕРЦ“д.о.о. Шамац
У року остављеном за достављање понуде, дана 17.08.2017. године достављена је понуда понуђача
„СИГМА КОМЕРЦ“ д.о.о. Шамац са укупним износом понуде од 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно
7.020,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
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Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-277/17
Датум: 18.08.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

320.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац, д о
носи
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку робе „ Набавка опреме за рад службе контроле и наплате паркинга“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Фонлидер“д.о.о.Пале за набавку робе „Набавка опреме за рад службе
контроле и наплате паркинга“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од 1.380,00 КМ без
ПДВ-а, односно 1.614,60 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
18.08.2017. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу:
2) „Фонлидер“д.о.о. Пале
У року остављеном за достављање понуде, дана 21.08.2017. године достављена је понуда понуђача
„Фонлидер“д.о.о. Пале са укупним износом понуде од 1.380,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.614,60 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-279/17
Датум: 22.08.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

321.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ
" , број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
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ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
„Набавка услуге одржавања копир апарата и пуњење тонера“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Набавка услуге одржавања копир апарата и пуњење тонера“
путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.982, 91 КМ без ПДВ-а, односно до 7.000 КМ са ПДВом и утврђена је Планом јавних набавки за 2017. годину у оквиру позиција број 0125 ТВЈ Шамац, 0140
Одјељења за финансије и 0200 Мјесне заједнице , потребна средства су планирана на конту бр. 412300 –
Расходи за режијски материјал.
.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-280/2017
Датум: 23.08.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

322.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник Општине
Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац, доноси
ОДЛУКУ
о кориштењу средстава по основу примитака
од продаје земљишта
I
Новчана средства остварена по основу примитака од продаје непроизведене сталне имовине (земљиште)
користиће се у сљедеће сврхе:
−
−
−
−
−
−
−
−

измирење дугорочних обавеза по основу хартија од вриједности,
измирење краткорочних обавеза по основу хартија од вриједности,
измирење обавеза за набавку сталне имовине,
измирење обавеза по основу инвестиционог одржавања сталне имовине,
измирење обавеза по основу учешћа у капиталним пројектима,
измирење обавеза по основу капиталних грантова планираних Буџетом општине Шамац за текућу
годину,
измирење обавеза за порезе и доприносе на терет послодавца,
измирење обавеза по основу утрошка електричне енергије за јавну расвјету.

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: 01-022-281/2017
Датум, 24.08.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

323.
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
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ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„ Изградња артершког бунара у избјегличком насељу Лугови“(поновљени поступак за ЛОТ 1) путем конкурентског захтјева за доставу понуда
Члан 1.
Приступа се поновљеном поступку јавне набавке за изођење радова „ Изградња артершког
бунара у избјегличком насељу Лугови“ (поновљени поступак за ЛОТ 1) путем конкурентског захтјева са
објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 40.940,00 КМ без ПДВ-а, односно 47.899,80
КМ са ПДВ-ом, уз суфинансирање Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука у
процентуалном износу од 75 % тј. до 35.924,85 КМ са урачунатим ПДВ-ом, а преостали дио у износу до
11.974,95 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: 01-022-284/2017
Датум: 28.08.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

324.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац д о
н о с и:
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуге „Одржавање копир апарата и пуњење тонера“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Biro Commerce“ д.о.о. из Оџака за набавку услуга „Одржавање
копир апарата и пуњење тонера“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од 5.974,80 КМ
без ПДВ-а, односно 6.990,51 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке услуга „ Одржавање копир апарата и пуњење тонера“ путем директног
споразума, Општина Шамац
је као уговорни орган дана 23.08.2017. године упутила захтјев за
достављање понуде понуђачу:
1) „Biro Commerce“ д.о.о. из Оџака
У року остављеном за достављање понуде, дана 25.08.2017. године достављена је понуда понуђача „
Biro Commerce“ д.о.о. из Оџака са укупним износом понуде од 5.974,80 КМ без ПДВ-а, односно
6.990,51 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
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Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-285/17
Датум: 28.08.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

325.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
члана 66. и 88. став 3. Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17),
сагласно одредбама члана 2. и 4. Појединачног колективног уговора за запослене у Општинској управи
општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 7/17) Начелник Општине Шамац, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Члан 1.
У члану 25. Саставни дио Правилника о платама и накнадама запослених у Општинској управи општине
Шамац Прилог 1 - Преглед коефицијената сложености послова по систематизованим радним мјестима
Општинске управе општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 15/17) мијења се:
−

У Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове радно мјесто под редним
бројем 6. Стручни сарадник за стамбено-комуналне послове досадашњи коефицијент „5,50“
мијења се у „5,80“ и радно мјесто под редним бројем 7. Комунални полицајац досадашњи
коефицијент „9,20“ мијења се у „9,85“

−

У Одјељењу за привреду и инспекцијске послове радна мјеста под редним бројем 5. Тржишни
инспектор, редни број 6. Инспектор за храну, редни број 7. Саобраћајни инспектор, редни број 8.
Урбанистичко – грађевински инспектор досадашњи коефицијенти за наведена радна мјеста од
„9,20“ мијењају се у „9,85“.

−

Радно мјесто Секретар Скупштине општине досадашњи коефицијент од „14,00“ мијења се у
„15,00“.
Члан 2.
У преосталом дијелу прилог 1 - Преглед коефицијената сложености послова по систематизованим радним
мјестима Општинске управе општине Шамац Правилника о платама и накнадама запослених у
општинској управи Општине Шамац остаје непромијењен.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се на обрачун плате почев од плате за
мјесец август 2017. године и биће објављен у „Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 01-022-282/2017
Датум, 25.08.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

326.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 60. и 79. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 3/14) и Одлуке о
усвајању буџета општине Шамац за 2017. годину („Службени гласник општине Шамац“, број 15/16),
Начелник општине Шамац доноси:
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ПРАВИЛНИК
о допуни Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових
радника у производним, занатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова
набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица
Члан 1.
У члану 18 након става 4 Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање
нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова
набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица („Службени гласник општине Шамац“, број
8/17) додаје се нови став који гласи:
„5. Ако у току 2017. године, због технолошких, економских или организационих разлога дође до
престанка потребе за радом најмање 10 радника који су у радном односу код једног послодавца, као вид
помоћи до проналаска новог запослења, може се исплатити једнократна новчана помоћ до 500,00 КМ за
сваког радника коме је престао радни однос, а исти се налази на евиденцији Завода за запошљавање
Републике Српске, Филијала Добој, Биро Шамац.“
Члан 2.
У преосталом дијелу Правилник о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових
радника у производним, занатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке
машина или опреме за предузетнике и правна лица остаје непромијењен.
Члан 3.
Овај Правилник о допуни Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање
нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова
набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у „Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-283/2017
Датум, 25.08.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

АКТИ ОРГАНА ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ д.о.о. ШАМАЦ
327.
На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'', број 75/04 и 78/11) и члана 17.
Статута ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (''Службени Гласник општине Шамац'' , број 4/14 и 10/17),
Надзорни одбор ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац на шестој редовној сједници, одржаној дана 20.08.2017.
године, доноси
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о именовању
в.д. извршног директора за техничка питања ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
Члан 1.
У Одлуци о именовању в.д. извршног директора за техничка питања Јавног предузећа ''Слободна зона''
д.о.о. Шамац, број 709-06-1/17 од 22.06.2017. године ( у даљем тексту Одлука ), у члану 3. иза ријечи
''путем јавног конкурса'' умјесто запете ставља се тачка, а преостали дио текста брише се.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 867-08/17
Датум: 20.08.2017. године

Предсједник Надзорног одбора
Саша Божић, дипл. инж. пољ.
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328.
На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'', број 75/04 и 78/11) и члана 17.
Статута ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (''Службени Гласник општине Шамац'' , број 4/14 и 10/17),
Надзорни одбор ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац на шестој редовној сједници, одржаној дана 20.08.2017.
године, доноси
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о именовању
в.д. директора ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
Члан 1.
У Одлуци о именовању в.д. директора Јавног предузећа ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, број 599-05/17 од
13.05.2017. године ( у даљем тексту Одлука ), у члану 3. иза ријечи ''путем јавног конкурса'' умјесто запете
ставља се тачка, а преостали дио текста брише се.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 866-08-1/17
Датум: 20.08.2017. године

Предсједник Надзорног одбора
Саша Божић, дипл. инж. пољ.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
314. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Израда
саобраћајних знакова за обиљежавање паркинг простора“
315. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Израда идејног пројекта за изградњу
фотонапонске електране у Шамцу“
316. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке „Набавка опреме за рад
службе контроле и наплате паркинга“
317. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Извођење радова на терену за
одбојку на пијеску у МЗ Обудовац“
318. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Израда саобраћајних знакова за
обиљежавање паркинг простора“
319. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Извођење радова на спортском
терену (постављање дренаже) за потребе МЗ Горња Слатина“
320. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка опреме за рад службе контроле
и наплате паркинга“
321. Одлука о покретању поступка јавне набавке „Набавка услуге одржавања копир
апарата и пуњење тонера“
322. Одлука о кориштењу средстава по основу примитака од продаје земљишта
323. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Изградња артершког бунара у избјегличком насељу Лугови“ - (поновљени поступак за
ЛОТ 1) путем конкурентског захтјева за доставу понуда
324. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Одржавање копир апарата и пуњење
тонера“
325. Правилник о измјенама Правилника о платама и накнадама запослених у
Општинској управи општине Шамац
326. Правилник о допуни Правилника о условима и начину остваривања субвенција за
запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима и
субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица
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АКТИ ОРГАНА ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ д.о.о. ШАМАЦ
327. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о именовању в.д. извршног директора за
техничка питања ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
328. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о именовању в.д. директора ЈП „Слободна
зона“ д.о.о. Шамац

Сриједа, 30. август 2017. године - Службени гласник општине Шамац - Број 16/17
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића број 4.
Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац. Телефон: 054/611-229, 611-237;
централа: 054/611-800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник општине Шамац" излази по
потреби. Жиро рачун: Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.
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