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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
329.
На основу члана 62. став (1) и (2) и члана 66. став (2) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12 и 52/14), члана 39. став (2) тачка 25. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 36. став (2) тачка 26.
Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број: 9/17), Скупштина општине Шамац
на XI редовној сједници одржаној 18.09.2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
о дугорочном кредитном задуживању општине Шамац
Члан 1.
(1) Одобрава се дугорочно кредитно задуживање Општине Шамац у 2017. години код домаћих кредитора
у износу од 5.500.000 КМ.
(2) Отплата кредита вршиће се из Буџета Општине Шамац.
Члан 2.
Кредитна средства из члана 1. ове Одлуке користиће се за:
1. измирење обавеза по основу емисије обвезница са Фондом за развој и запошљавање РС
(Инвестиционо развојна банка РС), износ од 4.600.000 КМ, и
2. финансирање капиталних инвестиција у износу од 900.000 КМ:
-

-

изградња и реконструкција путне инфраструктуре
355.000 КМ
(МЗ Лугови, МЗ Брвник, МЗ Доњи Хасић – засеок Јелас, МЗ Обудовац, МЗ Горња
Слатина, МЗ Доња Црквина, МЗ Шамац)
реконструкција јавне расвјете на подручју општине
300.000 КМ
изградња спортско-рекреативних објеката
180.000 КМ
(Излетиште „Ушће“, дјечије игралиште-МЗ Шамац)
реконструкција објеката из области културе
65.000 КМ
(МЗ Гајеви, МЗ Средња Слатина, МЗ Ново Село)

Члан 3.
Услови за дугорочно кредитно задуживање из тачке 1. ове Одлуке су сљедећи:
- рок отплате: 12 година,
- каматна стопа: фиксна, до 5,7 % годишње,
- начин отплате: 144 једнака мјесечна ануитета (отплата од 01.01.2018.),
- начин осигурања отплате дуга: бјанко налози за пренос и бјанко мјенице,
- коефицијент сервиса дуга у складу са ограничењима из члана 59. Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске (12,80 %), и
- остали трошкови реализације кредита до 0,5 %.
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Члан 4.
Саставни дио ове Одлуке је увјерење о измиреним пореским обавезама издато од стране Пореске управе
РС којим се потврђује да нема доспјелих а неизмирених обавеза по основу пореза и доприноса.
Члан 5.
Задужује се Одјељење за финансије Општинске управе Општине Шамац да прибави сагласност
Министарства финансија Републике Српске за задужење.
Члан 6.
Овлашћује се Начелник Општине Шамац да у име Општине Шамац спроведе процедуру јавних набавки
за избор најповољнијег даваоца кредита, након добијања сагласности Министарства финансија Републике
Српске и потпише Уговор о кредитном задужењу у складу са овом Одлуком.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-022- 299/17
Датум: 18.09.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

330.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XI редовној сједници одржаној
18.09.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са X редовне сједнице
Скупштине општине Шамац

Усваја се Извод из Записника са X
24.07.2017. 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: 07-022-300/17
Датум, 18.09.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
331.
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), члана
15., сходно члану 18. став 5 Правилника о допуни Правилника о условима и начину остваривања
субвенција за запошљавање нових радника у производним, знатским и услужним дјелатностима и
субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица („Службени
гласник општине Шамац“, број 8/17 и 16/17) Начелник општине Шамац, доноси
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ОДЛУКУ
о додјели једнократне новчане помоћи радницима проглашеним технолошким вишком
I
Синдикалној организацији Бадер Шамац из Шамца, Његошева бб, коју заступа овлаштена особа
Марко Поповић из Милошевца, Општина Модрича, додјељује се једнократна новчана помоћ за раднике
коме је престао радни однос, а исти се налазе на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске,
Филијала Добој, Биро Шамац у износу од 5.000,00 КМ.
II
Наведена финансијска средства ће бити исплаћена из буџета Општине Шамац, буџетска позиција
414100 субвенције за запошљавање радника, на жиро рачун Синдилалне организације Бадер, број
1610000185340045 који је отворен код Raiffeisen banke.
Након извршене уплате новчаних средстава, Синдикална организација Бадер треба да достави
новчана средства, појединачно на рачуне радника (18 радника), којима је престао радни однос, а налазе се
на списку Бироа Шамац, којег су нам доставили 31.08.2017. године.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-289/2017
Датум, 05.09.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

332.
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), и члана
15. став 1 Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника у
производним, знатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке машина или
опреме за предузетнике и правна лица („Службени гласник општине Шамац“, број 8/17) Начелник
општине Шамац, доноси
ОДЛУКУ
о додјели субвенције
I
Предузетнику „TANACKOVIĆ-PAC-M“ Šamac, Пут српских добровољаца бб, чије власник Милан
Илинчић из Шамца, Јасеник 1/14, додјељује се субвенција за запошљавање нових радника у износу од
5.000,00 КМ.
II
Наведена финансијска средства ће бити исплаћена из буџета Општине Шамац, буџетска позиција 414100
субвенције за запошљавање радника, сходно члану 8. Правилника о условима и начину остваривања
субвенција за запошљавање нових радника у производним, знатским и услужним дјелатностима и
субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица, на жиро рачун
предузетника број 554-010-00011339-58 који је отворен код Павловић Интернационал банке.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије.
Корисник субвенције дужан је да најмање 18 мјесеци редовно измирује обавезе по основу пореза и
доприноса у складу са законом за запослене раднике по овом основу, те да на полугодишњем нивоу,
Општини Шамац-Одјељењу за привреду, доставља доказ о уплати наведених пореза и доприноса.
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IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-291/2017
Датум, 07.09.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

333.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 69. и 70. става 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14) и члана 66.
Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број 9/17), Начелник општине Шамац д
о н о с и:
ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
за извођење радова „ Изградња артершког бунара у избјегличком насељу Лугови“
(поновљени поступак) за ЛОТ1
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке за извођење радова „ Изградња артершког бунара у
избјегличком насељу Лугови“ (поновљени поступак) у дијелу за извођење радова ЛОТ 1, а који обухвата
геолошка истраживања и бушење бунара на предметној локацији.
Поступак је покренут доношењем посебне одлуке број 01-022-284/17 од 28.08.2017. год. и
објављивањем обавјештења број 144-7-3-16-3-18/17 од дана 28.08.2017. год. на порталу Агенције за
јавне набавке БиХ, проведеног путем конкурентског захтјева за доставу понуда. Процијењена вриједност
за предметне радове износи 40.940,00 КМ без ПДВ-а, односно 47.899,80 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
У року остављеном за пријем понуда, достављена је једна понуда понуђача сљедећег понуђача:
1) „ИПИН“д.о.о. из Бијељине са износом понуде од 79.920,00 КМ без ПДВ-а, односно 93.506,40 КМ
са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 3.
Обзиром да је понуда понуђача „ИПИН“д.о.о. из Бијељине знатно већа (95,2%) од процијењене
вриједности у износу од 40.940,00 КМ без ПДВ-а, односно 47.899,80 КМ са ПДВ-ом, уговорни орган је
на основу члана 69. става (2). тачка е) одлучио да поништи поступак јавне набавке, из разлога што
цијена достављене понуде је знатно већа од обезбјеђених средстава за предметну набавку.
Члан 4.
Записник комисије о оцјени понуда број 01-052-89/17 од 06.09.2017. године са препоруком
Комисије саставни је дио Одлуке о поништењу поступка.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на веб сајту општине Шамац и у
„Службеном гласнику Општине Шамац.

Образложење
Поступак за јавну набавку извођење радова „ Изградња артершког бунара у избјегличком насељу
Лугови“ (поновљени поступак) за ЛОТ1, покренут је доношењем посебне одлуке број 01-022-284/17 од
28.08.2017. год. и објављивањем обавјештења број 144-7-3-16-3-18/17 од дана 28.08.2017. год. на
порталу Агенције за јавне набавке БиХ, проведеног путем конкурентског захтјева за доставу понуда.
Процијењена вриједност за предметне радове износи 40.940,00 КМ без ПДВ-а, односно 47.899,80 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
До времена предвиђеног за пријем понуда, достављена је једна понуда сљедећег понуђача
„ИПИН“д.о.о. из Бијељине са износом понуде од 79.920,00 КМ без ПДВ-а, односно 93.506,40 КМ са
урачунатим ПДВ-ом. Комисија је дана 28.08.2017. године одржала састанaк на коме једногласно дала
препоруку Начелнику општине Шамац да донесе Одлуку о поништењу поступка, јер уговорни орган има
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обавезу да поништи поступак јавне набавке уколико су цијене достављених понуда знатно веће од
обезбјеђених средстава.
С обзиром да је Закон о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) одредио у
члану 69. став (2). тачка е) обавезу уговорног органа да поништи поступак јавне набавке у случају када
су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од обезбијеђених средстава.
Сходно горе наведеном и датој препоруци Комисије за јавне набавке о поништењу јавне набавке,
уговорни орган доноси Одлуку о поништењу јавне набавке у складу са чланом 69. ст.2. тачке е) Закона о
јавним набавкама БиХ .
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана од
дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом
поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла бити
уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022-290/17
Датум: 11.09.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

334.
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 радова
„Санација трибина и свлачионица у мјесној заједници Горња Слатина“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „ Санација трибина и свлачионица у мјесној заједници Горња
Слатина“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 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: 01-022-294 /2017
Датум: 12.09.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

335.
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
o покретању поступка
за набавку робе „Набавка грађевинског материјала за санацију парохијског дома у мјесној
заједници Лугови“ путем директног споразума
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Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „ Набавка грађевинског материјала за санацију
парохијског дома у мјесној заједници Лугови“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.000,00 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: 01-022-293/2017
Датум: 12.09.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

336.
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 услуге „Вршење јесење систематске дератизације
на подручју Општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Вршење јесење систематске дератизације на подручју
Општине Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 4.273,51 без ПДВ-а, односно до 5.000 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 0150 Одјељења за
привреду. Потребна средства су планирана Буџетом општине Шамац на конту број 412200 - Расходи за
комуналне услуге (дератизација и дезинсекција).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-292/2017
Датум: 12.09.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

337.
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 уређаја за блокаду путничких возила (блокатора) потребних за рад службе контроле и
наплате паркинга“

6

Страна 7 - Уторак, 19. септембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 17
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „ Набавка уређаја за блокаду путничких возила (блокатора)
потребних за рад службе контроле и наплате паркинга“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.282,05 КМ без ПДВ-а, oдносно до 1.500,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом 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: 01-022-296/2017
Датум: 14.09.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

338.
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 услуге „Вршење јесење систематске дератизације не подручју Општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ШАМАЦ за набавку услуга „ Вршење јесење
систематске дератизације не подручју Општине Шамац“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор о
набавци предметне услуге у износу од 4.273,51 КМ без ПДВ-а, односно 5.000,00 КМ са урачунатим ПДВом.
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 условима
наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке „ Вршење јесење систематске дератизације не подручју Општине Шамац“
путем директног споразума покренутог донешењем одлуке број 01-022-292/17 од дана 12.09.2017. год.
Општина Шамац је као уговорни орган дана 12.09.2017. године упутила позив за достављање понуде
понуђачу ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ШАМАЦ.
У року остављеном за пријем понуда, достављена је понуда понуђача ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА
ШАМАЦ са укупном цијеном понуде од :
а) 4.273,51 КМ без ПДВ-а, односно 5.000,00 КМ са ПДВ-ом за услуге дератизације на површинама
које ће се финансирати из Буџета општине Шамац и
б) 5,00 КМ за вршење услуге дератизације по једном индивидуалном домаћинству (кућа,стан).
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана, од дана
пријема ове одлуке, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-297 /17
Датум: 15.09.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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339.
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), и
Одлуке о усвајању буџета општине Шамац за 2017. годину („Службени гласник општине Шамац“, број
15/16) Начелник општине Шамац, доноси:
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 16. 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 и 16/17) послије
ријечи: „заложно право“ брише се запета и додају се ријечи„или мјеницу“.
Члан 2.
У преосталом дијелу 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 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: 01-022-287/2017
Датум: 01.09.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

340.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 13. 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, сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3. Статута општине
Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Начелник Општине, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за додјелу субвенција за запошљавање нових радника у производним,
занатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за
предузетнике и правна лица
I
Именује се комисија, за додјелу субвенција за запошљавање нових радника у производним,
занатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за
предузетнике и правна лица, у саставу:
1. Даринко Јефремовић, предсједник
2. Наташа Вуковић, члан
3. Велибор Ђокић, члан
II
Комисија из тачке I овог рјешења дужна је да спроведе поступак оцјењивања захтјева за додјелу
субвенција за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима и
субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица сходно одредбама
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
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предузетнике и правна лица и Јавног позива за остваривање субвенција за запошљавање нових радника у
производним, занатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке машина или
опреме за предузетнике и правна лица.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 01-111-140/17
Датум, 21.08.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

ОГЛАСИ
341.
ОГЛАС
Општинска управа Општине Шамац Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове на
основу рјешења број 06-372-15/17 од 11.09.2017. године, извршиo је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број 06-33 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ „Јована Цвијића 22, улаз I и II“ Шамац, улица: Јована Цвијића 22, Шамац са
сљедећим подацима:
Назив и сједиште: ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ „Јована Цвијића 22, улаз I и II“ Шамац,
улица: Јована Цвијића 22, Шамац. Оснивачи: 14 етажних власника станова стамбене зграде. Дјелатност:
8110 - помоћне дјелатности управљања зградама. Иступа у правном промету самостално у оквиру
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имовином, док чланови одговарају супсидијарно до висине
свог удјела у плаћању трошкова инвестиционог и текућег одржавања и хитних интервенција на
заједничким дијеловима зграде. Заједницу заступа Горан Стојчић, Срђан Настић и Марија Евђић чланови
управног одбора заједнице етажних власника сви самостално и без ограничења.
Број: 06-372-15/17
Дана: 11.09.2017. године

Службено лице органа
Ведрана Михаљчић

С А Д Р Ж А Ј:

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
329. Одлука о дугорочном кредитном задуживању општине Шамац
330. Закључак о усвајању Извода из Записника са X редовне сједнице Скупштине
општине Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
331. Одлука о додјели једнократне новчане помоћи радницима проглашеним
технолошким вишком
332. Одлука о додјели субвенције
333. Одлука о поништењу поступка за извођење радова „Изградња артершког бунара у
избјегличком насељу Лугови“ (поновљени поступак) за ЛОТ 1
334. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке радова „Санација трибина и
свлачионица у мјесној заједници Горња Слатина“
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335. Посебна одлука o покретању поступка за набавку робе „Набавка грађевинског
материјала за санацију парохијског дома у мјесној заједници Лугови“ путем директног
споразума
336. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Вршење
јесење систематске дератизације на подручју Општине Шамац“
337. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке „Набавка уређаја за блокаду
путничких возила (блокатора) потребних за рад службе контроле и наплате паркинга“
338. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Вршење јесење систематске
дератизације не подручју Општине Шамац“
339. 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
340. Рјешење о именовању комисије за додјелу субвенција за запошљавање нових
радника у производним, занатским и услужним дјелатностима и субвенционисање
трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица

ОГЛАСИ
341. Оглас

Уторак, 19. септембар 2017. године - Службени гласник општине Шамац - Број 17/17
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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