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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
173.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 69. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14) и члана 60. Статута општине
Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број 03/14), Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке „Изградња артершког бунара у избјегличком насељу
Лугови“
Члан 1.
Поништава се у цјелости поступак јавне набавке за извођење радова „ Изградња артершког
бунара у избјегличком насељу Лугови“ покренутог доношењем посебне одлуке број 01-022-93/17 од
31.03.2017. год. и објављивањем обавјештења број 144-7-3-5-3-5/17 од дана 31.03.2017. год. на порталу
Агенције за јавне набавке БиХ, проведеног путем конкурентског захтјева за доставу понуда.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на веб сајту општине Шамац и у
„Службеном гласнику Општине Шамац.

Образложење
Поступак се поништава због процедуралних недостатака приликом припреме пројектне
документацијe. Након провођења поступка јавна набавке „ Изградња артершког бунара у избјегличком
насељу Лугови“ утврђено је да пројектна документација није ревидована од стране надлежног правног
лица и да уговорни орган није прибавио одобрење Министарства индустрије, енергетике и рударства у
Влади Републике Српске за извођење детаљних геолошких истраживања предметне локације, што је
супротно члану 28. става 1. Закона о геолошким истраживањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 110/13).
Сходно наведеном, Начелник општине донио је Одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање жалби БиХ посредством
уговорног органа, у року од 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.
Број: 01-022 -135/17
Датум: 08.05.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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174.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), члана 70. става 1
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно одредбама члана 60 и 79.
Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 3/14) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку услуга
„ Редовно одржавање некатегорисаних путева
на подручју Општине Шамац“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за набавку услуга „ Редовно одржавање
некатегорисаних путева на подручју Општине Шамац“ објављеног дана 18.04.2017. год. на порталу
Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-2-7-3-8/17. Предмет
јавне набавке је редовно одржавање некатегорисаних путева на подручју Општине Шамац .
Процијењена вриједност набавке износи 41.880,35 КМ без урачунатог ПДВ-а. Набавка је подијељена
на три ЛОТ-а. За ЛОТ 1 процијењена вриједност износи 15.360,00 КМ без ПДВ-а, за ЛОТ 2 процијењена
вриједност износи 13.320,00 КМ без ПДВ-а и за ЛОТ 3 процијењена вриједност износи 13.200,35 КМ без
ПДВ-а.
Члан 2.
За предметну јавну набавку , у року остављеном за доставу понуда, пристигле су двије (2) понуде
сљедећих понуђача:
1) „ ДУЛЕ“ д.о.о. Писари, Црквина (ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ 3)
2) ВП „Ушће Босне“а.д. Шамац (ЛОТ 1и ЛОТ2)
Члан 3.
Комисија је утврдила да су оба понуђача доставили комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама и утврђена је ранг листа пристиглих и оцијењених
понуда
РАНГ ЛИСТА ПРИСТИГЛИХ И ОЦИЈЕЊЕНИХ ПОНУДА
ЛОТ 1
Р.
Назив понуђача
Цијена понуде у КМ без
Укупна цијена понуде у
бр.
ПДВ-а
КМ с ПДВ-ом
1.

ВП „Ушће Босне“а.д. Шамац

9.762,00

11.421,54

2.

„ ДУЛЕ“ д.о.о. Писари

10.820,00

12.659,40

Оцијењено је да је најповољнији понуђач за ЛОТ 1 ВП „Ушће Босне“а.д. Шамац чија је понуда
најнижа цијена технички задовољавајућа са износом од 9.762,00 КМ без ПДВ-а, односно 11.421,54 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
ЛОТ2
Р.
бр.

Назив понуђача

Цијена понуде у КМ без
ПДВ-а

Укупна цијена понуде у
КМ с ПДВ-ом

1.

ВП „Ушће Босне“а.д. Шамац

9.103,00

10.650,51

2.

„ ДУЛЕ“ д.о.о. Писари

9.290,00

10.869,30

Оцијењено је да је најповољнији понуђач за ЛОТ 2 ВП „Ушће Босне“а.д. Шамац чија је понуда
најнижа цијена технички задовољавајућа са износом од 9.103,00 КМ без ПДВ-а, односно 10.650,51 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
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ЛОТ3
Р.
број
1.

Назив понуђача

„ ДУЛЕ“ д.о.о. Писари

Цијена понуде у КМ без
ПДВ-а
8.670,00

Укупна цијена понуде у
КМ с ПДВ-ом
10.143,90

Оцијењено је да је најповољнији понуђач за ЛОТ 3 „ ДУЛЕ“ д.о.о. Писари чија је понуда
најнижа цијена технички задовољавајућа са износом од 8.670,00 КМ без ПДВ-а, односно 10.143,90 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-39/17 од 27.04.2016. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђачи дужни су да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке доставе
оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана
45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 6.
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.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-139 /17
Датум: 10.05.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

175.
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 гласник Општине Шамац“ број 12/15 , Начелник општине Шамац, д о н
оси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуга „ Уређење зелених површина појединих градских дијелова, садња садница и
ревитализација постојећих“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача Трговинско услужна радња „АГРОПРОМ“ Никола Вујасиновић,с.п.,
Прњавор за набавку услуга „Уређење зелених површина појединих градских дијелова, садња садница и
ревитализација постојећих“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор о извођењу радова у износу од
4.650,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.440,50 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
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 услуга „ Уређење зелених површина појединих градских дијелова, садња
садница и ревитализација постојећих“ путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни
орган дана 24.04.2017. покренула поступак предметне набавке доношењем посебне одлуке о покретању
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поступка број: 01-022- 111 /17 и упутила позив за достављање понуде бр. 01-052-42/17 сљедећем
понуђачу: „АГРОПРОМ“ трговинско услужна радња с.п. Никола Вујасиновић, Прњавор.
Члан 4.
У року остављеном за пријем понуда, достављена је једна понуда , сљедећег понуђача:
„АГРОПРОМ“ трговинско услужна радња с.п. Никола Вујасиновић, Прњавор са укупном цијеном понуде
у износу од 4.650,00 КМ без урачунатог ПДВ-а, односно 5.440,50 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 5.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од пет (5) дана од
дана обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-138 /17
Датум: 10.05.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

176.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске”, број 97/16),
чланa 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број 39/14), и
члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 3/14) , Начелник општине
доноси:
ОДЛУК У
о покретању поступка јавне набавке
за набавку робе
„Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке „Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“ путем
конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке
Босне и Херцеговине.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 29.914,53 КМ без урачунатог ПДВ-а односно до
35.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2017. годину („Службени
гласник Општине Шамац“ број 01/17) у оквиру позиција 0125,0140 и 0200, на конту бр.412600-Расходи
по основу утрошка горива.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац"
Број: 01-022-141 /2017
Датум:12.05.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

177.
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 „ Санација и чишћење депоније чврстог отпада Јелас
у Доњем Хасићу“
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Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „СИГМА КОМЕРЦ“д.о.о. Шамац за извођење радова „ Санација и
чишћење депоније чврстог отпада Јелас у Доњем Хасићу““ те се именованом понуђачу додјељује Уговор
у износу од 1.650,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.930,50 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
10.05.2017. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу:
1) „СИГМА КОМЕРЦ“д.о.о. Шамац
У року остављеном за достављање понуде, дана 12.05.2017. године достављена је понуда понуђача
„СИГМА КОМЕРЦ“ д.о.о. Шамац са укупним износом понуде од 1.650,00 КМ без ПДВ-а, односно
1.930,50 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: 01-022-143 /17
Датум: 15.05.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

178.
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 „Поправка ватрогасног возила ФАП 1620 Територијалне ватрогасне јединице
Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „MD MITROVIĆ COMPANY“д.о.о. Бања Лука за набавку услуга
„Поправка ватрогасног возила ФАП 1620 Територијалне ватрогасне јединице Шамац“ те се именованом
понуђачу додјељује Уговор у износу од 5.930,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.938,00 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 „Поправка ватрогасног возила ФАП 1620 Територијалне ватрогасне
јединице Шамац“ путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана 15.05.2017.
године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу:
2) „MD MITROVIĆ COMPANY“д.о.о. Бања Лука
У року остављеном за достављање понуде, дана 16.05.2017. године достављена је понуда понуђача
„MD MITROVIĆ COMPANY“д.о.о. Бања Лука са укупним износом понуде од 5.930,00 КМ без ПДВ-а,
односно 6.938,00 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: 01-022-146/17
Датум: 17.05.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

179.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), члана 70. става 1
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно одредбама члана 60 и 79.
Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 3/14) , Начелник општине Шамац,
д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова „ Санација гробљанске капеле у
мјесној заједници Хрватска Тишина“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за извођење радова „ Санација гробљанске
капеле у мјесној заједници Хрватска Тишина“ објављеног дана 28.04.2017. год. на порталу Агенције за
јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-3-8-3-9/17. Предмет јавне набавке
је „Санација гробљанске капеле умјесној заједници Хрватска Тишина“. Процијењена вриједност набавке
је 15.726,50 КМ без ПДВ-а КМ, односно до 18.400,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
За предметну јавну набавку , у року остављеном за доставу понуда, пристигла је једна понуда
сљедећег понуђача:
1) „Винковић“д.о.о. Оштра Лука, Орашје
Члан 3.
Комисија је констатовала да је понуђач из претходног члана доставио комплетну документацију у
складу са условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ.
РАНГ ЛИСТА ПРИСТИГЛИХ И ОЦИЈЕЊЕНИХ ПОНУДА
Р.
Цијена понуде у КМ без Укупна цијена понуде у
број
Назив понуђача
ПДВ-а
КМ с ПДВ-ом
1.

„ВИНКОВИЋ“д.о.о. Оштра
Лука, Орашје

14.192,50

16.605,22

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „ВИНКОВИЋ“ д.о.о. Оштра Лука, Орашје чија је понуда
најнижа цијена технички задовољавајућа са износом од 14.192,50 КМ без ПДВ-а, односно 16.605,22 КМ
са урачуантим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-43/17 од 11.05.2017. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђач у својој понуди доставио је сву потребну документацију којима је потврдио
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама.
Члан 6.
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.
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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.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-148 /17
Датум: 23.05.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

180.
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 „ Поправка ватрогасних возила
(Mercedes Benz 817 и Mercedes Benz 1622 –платформа)
Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „MD MITROVIĆ COMPANY“д.о.о. Бања Лука за набавку услуга „
Поправка ватрогасних возила (Mercedes Benz 817 и Mercedes Benz 1622 – платформа) Територијалне
ватрогасне јединице Шамац“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од 5.920,00 КМ без
ПДВ-а, односно 6.926,00 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 „ Поправка ватрогасних возила (Mercedes Benz 817 и Mercedes Benz 1622
–платформа) Територијалне ватрогасне јединице Шамац“ путем директног споразума Општина Шамац
је као уговорни орган дана 19.05.2017. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу:
3) „MD MITROVIĆ COMPANY“д.о.о. Бања Лука
У року остављеном за достављање понуде, дана 23.05.2017. године достављена је понуда понуђача
„MD MITROVIĆ COMPANY“д.о.о. Бања Лука са укупним износом понуде од 5.920,00 КМ без ПДВ-а,
односно 6.926,00 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- 149/17
Датум: 24.05.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

181.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 21. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута
општине Шамац, („Службени гласник општине Шамац“, број 3/14), Начелник општине Шамац, доноси
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ОДЛУКА
o утврђивању радног времена Општинске управе општине Шамац
Члан 1.
Радно вријеме Општинске управе општине Шамац се распоређује у петодневној радној седмици
(понедјељак – петак) у времену од 7:00 до 15:00 часова.
Члан 2.
Службеници Општинске управе општине Шамац који раде с пуним радним временом имају право на
одмор у току радног времена у трајању од 30 минута.
Кориштење одмора у току радног времена се распоређује у времену од 10:00 до 10:30 часова.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се почев од 29.05.2017. године и биће
објављена у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 01-022- 150 / 2017
Датум, 25.05.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

182.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске”, број 97/16),
чланa 17 и 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 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 3/14), Начелник
општине Шамац д о н о с и :
ОДЛУК У
о покретању поступка јавне набавке
за набавку робе
„Набавка униформи за потребе шалтерских радника и матичара
Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке „ Набавка униформи за потребе шалтерских радника и матичара
Општинске управе Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.418,80 КМ без урачунатог ПДВ-а односно до
4.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2017. годину („Службени
гласник Општине Шамац“ број 01/17) у оквиру позиције 0130, на конту бр.412900-Расходи по основу
репрезентације.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац".
Број: 01-022-152 /2017
Датум:30.05.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

183.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 3/14) и члана 9. став 2.
Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2017. годину („Службени гласник општине Шамац“, број
15/16), а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава

8

Страна 9 - Четвртак 01. јун 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 8
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру потрошачких јединица, у буџету за 2017. годину, на
сљедећи начин:
0130 – Одјељење за општу управу
~ са конта 511300 – Издаци за набавку опреме, износ од 2.000 КМ,
~ на конто 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 1.800 КМ,
~ на конто 516100 – Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ од 200
КМ.
0140 - Одјељење за финанисије
~ са конта 411100 – Расходи за бруто плате запослених, износ од 15.000 КМ,
~ на конто 638100 – Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда
обавезног социјалног осигурања, износ од 15.000 КМ.
0190- Остала буџетска потрошња
~ са конта 413100 – Расходи по основу камата на обвезнице у земљи- репрограм обвезница, износ од 500
КМ,
~ на конто 419100 – Расходи по судским рјешењима, износ од 500 КМ.
0300- ЈУ Центар за социјални рад
~ са конта 411100 – Расходи за бруто плате запослених, износ од 8.000 КМ,
~ на конто 411300 – Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају,
износ од 3.500 КМ,
~ на конто 638100 – Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда
обавезног социјалног осигурања, износ од 4.500 КМ;
~ са конта 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ од
450 КМ,
~ на конто 412200– Расходи за комуналне услуге, износ од 450 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2017. годину, прераспоредиће се у
оквиру потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0130 – Одјељење за општу управу:
~ на броју рачуна 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ „0“ замјењује се
износом „1.800“,
~ на броју рачуна 511300 – Издаци за набавку опреме, износ „15.000“ замјењује се износом „13.000“ и
~ на броју рачуна 516100 – Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ
„4.000“ замјењује се износом „4.200“.
У оквиру потрошачке јединице 0140- Одјељење за финансије:
~ на броју рачуна 411100 - Расходи за бруто плате запослених, износ „1.570.000“ замјењује се износом
„1.555.000“,
~ на броју рачуна 638100 – Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од
фонда обавезног социјалног осигурања, износ „0“ замјењује се износом „15.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0190 – Остала буџетска поторшња:
~ на броју рачуна 413100 – Расходи по основу камата на обвезнице у земљи- репрогарам обвезница, износ
„145.000“ замјењује се износом „144.500“,
~ на броју рачуна 419100 – Расходи по судским рјешењима, износ „51.000“ замјењује се износом „51.500“.
У оквиру потрошачке јединице 0300 – ЈУ Центар за социјални рад:
~ на броју рачуна 411100 – Расходи за бруто плате запослених, износ „135.000“ замјењује се износом
„127.000“,
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~ на броју рачуна 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ „33.000“ замјењује се износом „32.550“,
~ на броју рачуна 411300 – Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не
рефундирају, износ „400“ замјењује се износом „3.900“,
~ на броју рачуна 412200 – Расходи за комуналне услуге , износ „800“ замјењује се износом „1.250“,
~ на броју рачуна 638100 – Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од
фонда обавезног социјалног осигурања, износ „0“ замјењује се износом „4.500“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-47/2017
Датум: 27.02.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

184.
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:
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

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником 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 (у даљем тексту: Правилник), утврђују се: намјена, услови и начин
остваривања права на субвенције, врста и висина субвенције, поступак одобравања, начин провођења
надзора намјенског коришћења, као и потребна документација.
Члан 2.
Додјела ових субвенција има за циљ да подстакне запошљавање нових радника у производним,
занатским и услужним дјелатностима и осавремењивање процеса производње, инвестирања у нова и
савремена средства за рад и производњу.
Члан 3.
Субвенције су намијењене послодавцима за запошљавање нових радника и појединцима у сврху
запошљавања, уз суфинансирање дијела трошкова радног мјеста и субвенционисање трошкова набавке
машина или опреме у сврху развоја привреде и предузетништва на подручју општине Шамац.
Члан 4.
(1) Укупна средства, за све видове субвенција, утврђиваће се на годишњем нивоу, у складу са
планираним средствима, у буџету општине.
(2) Висина појединачне субвенције одређена је у сваком од подстицаја.

II - НАМЈЕНА СУБВЕНЦИЈА
Члан 5.
Циљне групе – привредна друштва и самостални предузетници, пословне јединице привредних
друштава и издвојене пословне просторије самосталних предузетника регистроване на подручју општине.
Послодавци (правна лица и предузетници), који испуњавају услове за додјелу субвенција, могу
остварити право за једну од сљедећих намјена:
За ново запошљавање:
- Подстицај 1 - за послодавце који обављају производну дјелатност
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- Подстицај 2 - за послодавце који обављају занатску дјелатност
- Подстицај 3 - за послодавце који обављају услужну дјелатност
За субвенционисање трошкова набавке машина или опреме:
- Рефундације дијела трошкова набавке машина или опреме намијењене у производне сврхе.

III - УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈУ
Члан 6.
Право на субвенције за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним
дјелатностима имају правна лица и предузетници који испуњавају сљедеће услове:
- да има регистровано сједиште, пословну јединицу или предузетничку дјелатност на подручју
општине Шамац, прије објаве јавног позива за додјелу субвенције (доказују рјешењем о
регистрацији),
- да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса, у складу са законом,
- да имају најмање једног запосленог радника на неодређено вријеме, укључујући и власника,
- да је лице, за које се тражи субвенција, на евиденцији Завода за запошљавање - Биро Шамац,
- да у претходна три мјесеца нису смањили број запослених, осим у случају нормалне флуктуације
запослених,
- да над њима није покренут или отворен стечајни, односно ликвидациони поступак,
- да у финансијском извјештају немају исказан губитак изнад висине капитала,
- да не запошљавају лица којима је код истог послодавца радни однос престао у посљедњих годину
дана,
- да испуњавају и друге услове утврђене јавним позивом.
Члан 7.
Право на субвенцију за отварање нових радних мјеста не могу остварити: удружења грађана,
дјелатности из области игара на срећу, државни органи, организације и други корисници буџетских
средстава.
Право на субвенције не могу остварити ни субјекти који су користили средства по неком другом
програму запошљавања или самозапошљавања, а нису реализовали уговорну обавезу по неком од
претходних програма.

IV - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
Члан 8.
Ново запошљавање
(1) Субвенције за ново запошљавање се, у складу са утврђеним намјенама, из члана 5. додјељују
послодавцу који запошљава лице које је пријављено на евиденцији Завода за запошљавање – Биро
Шамац.
(2) Послодавцу, који је закључио уговор са лицем, из претходног става, у току 2017. године, исте се
додјељују према сљедећим критеријумима:
- Подстицај 1 (производна дјеладност):
1а - субвенција у износу од 1.500,00 КМ за запошљавање незапосленог лица са ВСС/ВШС у
производним дјелатностима;
1б - субвенција у износу од 1.000.00 КМ за запошљавање незапосленог лица са
ССС/ВКВ/КВ/ПК/НК у производним дјелатностима;
-

Подстицај 2 (занатска дјелатност):
2а – субвенција у износу од 1.000,00 КМ за запошљавање незапосленог лица са ВСС/ВШС у
занатским дјелатностима;
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2б - субвенција у износу од 800.00 КМ
ССС/ВКВ/КВ/ПК/НК у занатским дјелатностима;
-

за

запошљавање

незапосленог

лица

са

Подстицај 3 (услужна дјелатност)
3а – субвенција у износу од 1.000,00 КМ за запошљавање незапосленог лица са ВСС/ВШС у
услужним дјелатностима;

3б – субвенција у износу од 800,00 КМ за запошљавање незапосленог
ССС/ВКВ/КВ/ПК/НК у услужним дјелатностима;
(3) За ново запошљавање, послодавци могу остварити право на један од подстицаја:
- у производним дјелатностима за 5 (пет) и више радника,
- у занатским и услужним 3 (три) и више радника.

лица

са

Субвенционисање трошкова набавке машина или опреме
(4) - рефундације дијела трошкова набавке машина или опреме која је купљена у текућој години.
Рефундирани износ се одобрава у висини до максимално 5.000,00 КМ, на основу рачуна и
извода рачуна из пословне банке о плаћању истог.
Члан 9.
Врста дјелатности, утврђује се искључиво према регистрованој претежној дјелатности.
Претежна дјелатност не може се мијењати у току јавног позива за додјелу субвенција.
Члан 10.
Динамика дозначавања средстава
Субвенције послодавцу за ново запошљавање и за субвенционисање трошкова набавке машина
или опреме дозначавају се по закључењу уговора.
Члан 11.
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.
V - ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ СУБВЕНЦИЈА
Члан 12.
(1) Субвенције се могу додјељивати искључиво за намјене из члана 5. а у складу с критеријумима,
утврђеним у члану 9. овог Правилника.
(2) Јавни позив за додјелу субвенције за запошљавање расписује начелник и остаје отворен до утрошка
буџетом предвиђених средстава, а исти ће бити објављен у средствима информисања, на огласној
табли и wеб страници општине.
Члан 13.
Начелник именује Комисију за оцјењивање захтјева за додјелу субвенција (у даљем тексту:
Комисија), која ће анализирати пристигле захтјеве, те за оне који испуњавају услове, утврђене овим
Правилником, унутар сваког појединачног подстицаја, доставити приједлог начелнику након анализе.
Члан 14.
(1) Захтјеви за додјелу субвенција за запошљавање нових радника и за субвенционисање трошкова
набавке машина или опреме, подносе се на за то прописаном обрасцу, који је обавезан, а биће
доступан на инфо пулту и на wеб страници општине.
(2) Привредна друштва и предузетници за запошљавање нових радника, уз прописани образац захтјева,
прилажу сљедећа документа:
- рјешење о регистрацији привредног друштва или предузетника (фотокопија),
- обавјештење о разврставању по дјелатностима (за правна лица) - из АПИФ-а,
- доказ о измиреним пореским обавезама, из Пореске управе Републике Српске, и доказ о
измиреним обавезама ПДВ-а, из УИО БиХ;
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-

доказ о броју запослених радника и измиреним обавезама према истим, из Пореске управе
Републике Српске,
- увјерење о незапослености од Завода за запошљавање – Биро Шамац, за лица за која се тражи
субвенција,
- овјерену и потписану изјаву да не запошљава лица код којих је радни однос код истог послодавца
престао у посљедњих годину дана,
- доказ да над њима није покренут или отворен стечајни, односно ликвидациони поступак,
- комисија задржава право да, поред наведених, накнадно затражи и додатне документе и доказе,
релевантне за одлучивање о поднијетој пријави.
(3) Привредна друштва и предузетници за субвенционисање трошкова набавке машина или опреме, уз
прописани образац захтјева, прилажу сљедећа документа:
- рјешење о регистрацији привредног друштва или предузетника(фотокопија),
- обавјештење о разврставању по дјелатностима (за правна лица) - из АПИФ-а,
- доказ о измиреним пореским обавезама, из Пореске управе Републике Српске, и доказ о
измиреним обавезама ПДВ-а, из УИО БиХ;
- рачун за купљену машину или опрему и извод рачуна из банке о плаћању истог.
(4) Пријаве са одговарајућом документацијом достављају се поштом или лично, у запечаћеним
ковертама, на адресу Општинске управе општине Шамац.
Члан 15.
(1) На приједлог Комисије, начелник доноси Одлуку о додјели субвенција, а са сваким корисником
субвенције, појединачно, закључује се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу
којег се врши исплата субвенције.
(2) Уговор закључује начелник или лице које он овласти за потписивање.
Члан 16.
При потписивању уговора, корисник субвенције дужан је да достави доказ о заснивању радног
односа за лица која се запошљавају (образац 3100 из Пореске управе о пријави радника), те гаранцију
банке или заложно право, као инструмент обезбјеђења.

VI - НАДЗОР НАД НАМЈЕНСКИМ КОРИШЋЕЊЕМ СУБВЕНЦИЈА
Члан 17.
(1) Послодавац и самостални предузетник - корисници субвенција за ново запошљавање, дужни су да
надлежним одјељењима Општинске управе, у сваком моменту, омогуће контролу намјенског
кориштења средстава, по основу субвенција и увид у сву потребну документацију.
(2) Надзор над намјенским кориштењем средстава, током цијелог периода, утврђеног овим Правилником
(18 мјесеци), врши Одјељење за привреду Општине Шамац.
Члан 18.
(1) Уколико послодавац (правно лице или предузетник) корисник субвенције за запошљавање, на захтјев
лица које је запослио, раскине радни однос са истим, дужан је да заснује радни однос са другим
незапосленим лицем са евиденције Завода за запошљавање, за преостало вријеме, утврђено уговором.
(2) Ако послодавац (правно лице или предузетник) корисник субвенције, престане са обављањем
дјелатности, прије истека рока утврђеног уговором, или не измирује обавезе према Пореској управи
Републике Српске, дужан је да врати цјелокупан износ субвенције, уз прописану законску камату за
број радника корисника субвенције.
(3) Након одобравања субвенција за ново запошљавање, корисници субвенција не могу вршити
смањивање укупног броја радника, изузев радника којима је радни однос престао, по основу права на
пензију.
Укупан број радника чине радници који су већ били у радном односу код послодавца и радници које
је послодавац запослио, по основу одобрене субвенције.
(4) Корисник, код којег се утврди ненамјенско коришћење одобрене субвенције, у наредних 5 година
неће моћи остварити право на субвенције које додјељује општина.
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Члан 19.
На основу прибављених доказа и извршеног инспекцијског надзора над намјенским коришћењем
средстава, Одјељење за привреду ће сачинити Информацију о реализацији Програма подстицаја за сваку
финансијску годину и о томе обавијестити Скупштину општине Шамац.

VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Саставни дио овог Правилника чини образац захтјева за ново запошљавање , који је обавезујући
дио пријаве.
Члан 21.
Измјене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку који важи за његово
доношење.
Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у »Службеном гласнику општине
Шамац«.
Број: 01-022-142/2017
Шамац, 12.05.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
ЗАХТЈЕВ ЗА ДОДЈЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НОВИХ РАДНИКА У
ПРОИЗВОДНИМ, ЗАНАТСКИМ И УСЛУЖНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И
ПРАВНА ЛИЦА
1. Основни подаци:
Име и презиме и назив радње (за предузетнике): _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Назив правног лица: _________________________________________________________________________
Адреса сједишта: ___________________________________________________________________________
ЈМБ/ЈИБ: __________________________________________________________________________________
Општина: __________________________________________________________________________________
Претежна дјелатност: ________________________________________________________________________
Класификација дјелатности (шифра): __________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________________________________
Број жиро рачуна: ___________________________________________________________________________
Назвив банке код које је отворен рачун: ________________________________________________________
Број новозапослених радника са ССС/ВКВ/КВ/ПК/НК _______________________ и
ВСС/ВШС: ________________________________ .
Краћи опис фирме/предузетничке радње, односно послова којим се бави и план ______________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Датум подношења
________________________

М.П.

Потпис подносиоца захтјева
_____________________________

Напомена: Неопходна документација за попуњавање и подношења захтјева се налази на полеђини
овог обрасца
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2. Неопходна документација:
-

рјешење о регистрацији привредног друштва или предузетника (фотокопија),
обавјештење о разврставању по дјелатностима (за правна лица) - из АПИФ-а,
доказ о измиреним пореским обавезама, из Пореске управе Републике Српске, и доказ о
измиреним обавезама ПДВ-а, из УИО БиХ;
доказ о броју запослених радника и измиреним обавезама према истим, из Пореске управе
Републике Српске,
увјерење о незапослености од Завода за запошљавање – Биро Шамац, за лица за која се тражи
субвенција,
овјерену и потписану изјаву да не запошљава лица код којих је радни однос код истог послодавца
престао у посљедњих годину дана,
доказ да није покренут или отворен стечајни, односно ликвидациони поступак
фотокопија жиро рачуна.

ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
ЗАХТЈЕВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ЗА
ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ПРАВНА ЛИЦА
3. Основни подаци:
Име и презиме и назив радње (за предузетнике): _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Назив правног лица: _________________________________________________________________________
Адреса сједишта: ___________________________________________________________________________
ЈМБ/ЈИБ: __________________________________________________________________________________
Општина: __________________________________________________________________________________
Претежна дјелатност: ________________________________________________________________________
Класификација дјелатности (шифра): __________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________________________________
Број жиро рачуна: ___________________________________________________________________________
Назвив банке код које је отворен рачун: ________________________________________________________
Краћи опис фирме/предузетничке радње, односно послова којим се бави и план ______________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. Неопходна документација:
-

рјешење о регистрацији привредног друштва или предузетника (фотокопија),
обавјештење о разврставању по дјелатностима (за правна лица) - из АПИФ-а,
доказ о измиреним пореским обавезама, из Пореске управе Републике Српске, и доказ о
измиреним обавезама ПДВ-а, из УИО БиХ;
рачун за купљену машину или опрему и извод рачуна из банке о плаћању истог,
фотокопија жиро рачуна.

Датум подношења
________________________

М.П.

Потпис подносиоца захтјева
_____________________________

185.
Начелник општине Шамац, на основу члана 43.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласнник
Републике Српске”, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута
општине Шамац (“Службени гласник општине Шамац”, број 3/14), те одредбама Правилника о
утврђивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању
функционалног стања корисника (“Службени гласник Републике Српске”, број 116/12) д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о измјени и допуни рјешења о именовању стручне комисије о утврђивању способности лица
у постуку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању
функционалног стања корисника број: 01-111-99/16 од 17.11.2016. године
1.У првостепену стручну комисију о утврђивању способности лица у постуку остваривања права из
социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника умјесто сталног члана Вељке Милкић
дипломираног дефектолога именује се Анкица Маринковић, дипломирани дефектолог.
2.У тачки II у ставу 3. Послије ријечи „комисије“додаје се запета и ријечи „осим запослених у ЈУ Центар
за социјални рад“,и након ријечи „у износу од“ износ од 10,00КМ мијења се износом од 8,00КМ.
3.Остале ставке Рјешења о именовању стручне комисије о утврђивању способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника остају
непромијењене.
4.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број:01-111-95/2017
Датум:16.05.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.ецц.

186.
На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број:
3/14), те члана 3. Правилника о усклађивању и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју
општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број:3/10), Начелник општине Шамац,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за усклађивање редова вожње
аутобуских линија на подручју општине Шамац
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I
Именује се Комисија у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Велибор Ђокић, предсједник,
Јадранка Аранђић, члан,
Нада Пивашевић, члан,
Анкица Сјенчић члан
Милан Николић, члан

II
Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да прикупи приједлоге редова вожње аутобуских
линија од заинтересованих превозника, да усклади редове вожње аутобуских линија на подручју општине
Шамац те усклађене редове вожње достави надлежном општинском органу на регистрацију.
III
Усклађивање редова вожње је јавно и отворено за присуствовање превозника.
IV
Комисија је дужна да задатак из тачке II овог рјешења уради до 31.05.2017.године.
V
Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
VI
Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење број: 01-111- 14 /15 од 23.02.2015.год.
Број: 01-111-98/17
Датум, 23.05.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

187.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 3/14) и члана 4. и 15. Одлуке о јавним расправама („Службени гласник
општине Шамац“, број 12/09), доноси
ЗАКЉУЧАК
о организовању јавне расправе о Нацрту
Статута општине Шамац
I
Јавна расправа о Нацрту Статута општине Шамац одржаће се у периоду од 16.05.2017. до 24.05.2017.
године.
II
Јавна расправа из тачке 1. овог Закључка одржаће се у форми електронске јавне расправе (е-расправа) у
којој ће заинтересована лица путем електронске поште на адресу office@opstinasamac.org достављати
своје примједбе, приједлоге и сугестије, уз одржавање централне јавне расправе дана 23.05.2017.
године у згради Општинске управе Шамац са почетком у 19:00 часова.
III
Нацрт Статута општине Шамац биће објављен на званичној интернет презентацији општине Шамац
(www.opstinasamac.org), огласној табли у згради Општинске управе Шамац, просторијама савјета мјесних
заједница и мјесним канцеларијама.
IV
За реализацију овог закључка задужује се Самостални стручни сарадник за рад на информационим
системима, Одјељење за општу управу Општинске управе Шамац и Стручна служба скупштине општине,
који су јавну расправу дужни спровести у складу са Одлуком о јавним расправама („Службени гласник
општине Шамац“, број 12/09).
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V
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022- 145 / 2017
Датум, 16.05.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

188.
На основу члана 9. Одлуке о јавним расправама („Службени гласник општине Шамац“, број 12/09)
Начелник општине Шамац, утврђује
ПЛАН
одржавања јавне расправе о
Нацрту Статута општине Шамац
1. Јавна расправа о Нацрту Статута општине Шамац одржаће се у периоду од 16.05.2017. године до
24.05.2017. године, а према следећем плану:
−

−

електронска јавна расправа путем званичне интернет презентације Општине
Шамац водиће се у периоду 16.05.-24.05.2017. године у којој ће заинтересована лица путем
електронске поште на адресу office@opstinasamac.org достављати своје примједбе,
приједлоге и сугестије,
јавни састанак на којем ће се обавити јавна расправа одржаће се дана 23.05.2017. године у
Шамцу, у згради Општинске управе општине Шамац са почетком у 19:00 часова.

2. За водитеља јавне расправе одређује се Светлана Павловић, самостални стручни сарадник за
односе с јавношћу.
Задатак водитеља јавне расправе је да води јавну расправу, утврђује број присутних, најављује
говорника, усмјерава ток јавне расправе на задату тему, стара се о уредном евидентирању
изнијетих приједлога, примједби и сугестија и о одржавању реда на јавној расправи.
3. За представника предлагача – уводничара одређује се Блаженка Максимовић, Секретар
Скупштине општине Шамац.
4. За записничара одређује се Нијемчевић Зденка стручни сарадник за административно техничке
послове Скупштине општине.
5. За техничку подршку за провођење електронске јавне расправе задужује се Бојан Чанчаревић –
самостални стручни сарадник за рад на информационим системима.
6. На јавној расправи водиће се записник који потписују водитељ јавне расправе и записничар.
7. Записник се сравнава, умножава и доставља Начелнику општине као организатору јавне расправе
у року од три дана од дана одржавања јавног састанка на којем је вођена јавна расправа.
8. О мјесту, датуму и времену одржавања јане расправе о Нацрту Статута општине Шамац грађани
ће бити обавијештени путем јавног позива постављеног на огласним таблама и то: у згради
Општинске упрваве, насељеном мјесту Шамац, свим мјесним заједницама и званичној интернет
презентацији Општине Шамац (www.opstinasamac.org) и упућивања писаних или телефонских
позива.
9. Нацрт Статута општине Шамац биће објављен на званичној интернет презентацији општине
Шамац, огласној табли у згради Општинске управе општине Шамац, просторијама Савјета
мјесних заједница и мјесним канцеларијама.
10. Јавне расправе проводиће се у складу са Одлуком о јавним расправама („Службени гласник
општине Шамац“, број 12/09) и овим Планом.
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11. План одржавања јавне расправе о Нацрту Статута општине Шамац биће објављен у „Службеном
гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022- 145 /2017
Датум, 16.05.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

АКТИ ОРГАНА ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ ШАМАЦ
189.
На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Српске'' број: 75/04,
78/11), члана 17. Статута ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (''Службени гласник Општине Шамац'' број:
4/14) и Пословника о раду Надзорног одбора, број 305-06/15-4 од 02.06.2015. године, Надзорни одбор
ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац на трећој редовној сједници, одржаној дана 13.05.2017. године, доноси
ОДЛУКА
о разрјешењу дужности в.д. директора
ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
Члан 1.
Разрјешава се дужности в.д. директора ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац Живан Којић, због поднесене
неопозиве оставке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу са даном 15.05.2017 године, а објавиће се у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 598-05/17
Датум: 13.05.2017. године

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

190.
На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Српске'' број: 75/04,
78/11), члана 17. Статута ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (''Службени гласник Општине Шамац'' број:
4/14) и Пословника о раду Надзорног одбора, број 305-06/15-4 од 02.06.2015. године, Надзорни одбор
ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац на трећој редовној сједници, одржаној дана 13.05.2017. године, доноси
ОДЛУКА
о именовању в.д. директора
ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
Члан 1.
Лазар Ђекић из Шамца, именује се за в.д. директора ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац.
Члан 2.
Именовани преузима дужност в.д. директора ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, са даном 15.05.2017.
године, од када му теку сва права и обавезе по основу вршења наведене функције.
Члан 3.
Мандат в.д. директора ЈП'''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, траје до окончања избора директора
ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац путем јавног конкурса, а највише 2 мјесеца почев од дана именовања за
вршиоца дужности, у којем року ће се провести поступак коначног именовања.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу са даном 15.05.2017. године, и објавиће се у Службеном гласнику општине
Шамац, а за реализацију ове одлуке задужује се Надзорни одбор ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац.
Број: 599-05/17
Датум: 13.05.2017. године

Предсједник Надзорног одбора
Саша Божић, дипл. инж. пољ.
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191.
На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Српске'', број 75/04 и
78/11) и члана 17. Статута ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (''Службени глсник општине Шамац'', број
4/14) Надзорни одбор ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац на сједници одржаној 08.05.2017. године доноси
ОДЛУКА
о поништењу Јавног конкурса за избор и именовање
директора ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
Члан 1.
Поништава се Јавни конкурс објављен 19.04.2017. године у Службеном гласнику Републике Српске и
дневном листу Глас Српске, који се односи на Избор и именовање директора ЈП''Слободна зона'' д.о.о.
Шамац, из разлога што пријављени кандидати нису доставили комплетну документацију тражену
наведеним конкурсом.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику Републике Српске, у
дневном листу Глас Српске, и у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 574-05/17
Датум: 08.05.2017. године

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

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
173. Одлука о поништењу поступка јавне набавке „Изградња артершког бунара у
избјегличком насељу Лугови“
174. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Редовно одржавање
некатегорисаних путева на подручју Општине Шамац“
175. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Уређење зелених површина појединих
градских дијелова, садња садница и ревитализација постојећих“
176. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка горива за
потребе Општинске управе Шамац“
177. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Санација и чишћење депоније
чврстог отпада Јелас у Доњем Хасићу“
178. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Поправка ватрогасног возила ФАП
1620 Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
179. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Санација
гробљанске капеле у мјесној заједници Хрватска Тишина“
180. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Поправка ватрогасних возила
(Mercedes Benz 817 и Mercedes Benz 1622 –платформа) Територијалне ватрогасне
јединице Шамац“
181. Одлука o утврђивању радног времена Општинске управе општине Шамац
182. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка униформи за
потребе шалтерских радника и матичара Општинске управе Шамац“
183. Одлука о прерасподјели средстава
184. 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
185. Рјешење о измјени и допуни рјешења о именовању стручне комисије о утврђивању
способности лица у постуку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању
функционалног стања корисника број: 01-111-99/16 од 17.11.2016. године
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186. Рјешење о именовању Комисије за усклађивање редова вожње аутобуских линија
на подручју општине Шамац
187. Закључак о организовању јавне расправе о Нацрту Статута општине Шамац
188. План одржавања јавне расправе о Нацрту Статута општине Шамац

АКТИ ОРГАНА ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ ШАМАЦ
189. Одлука о разрјешењу дужности в.д. директора ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
190. Одлука о именовању в.д. директора ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
191. Одлука о поништењу Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈП
„Слободна зона“ д.о.о. Шамац

Четвртак, 01. јун 2017. године - Службени гласник општине Шамац - Број 8/17
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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