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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
141.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске број 97/16),
члана 2. 8. и 15. Закона о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник Републике
Српске број 90/17),члана 21. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац''број 9/17)
Начелник општине Шамац, доноси:
НАРЕДБУ
о обавезној прољећној систематској дератизацији на подручју општине Шамац у 2018. години
Члан 1.
У циљу заштите становништва и јавно-здравственог интереса, од појаве и ширења заразних болести
и фактора здравствених ризика које преносе мишеви и глодари, наређује се вршење опште прољећне
систематске дератизације на подручју општине Шамац у 2018. години (у даљем тексту: прољећна
систематска дератизација) у периоду од 23.04.2018.- 23.05.2018.године
Члан 2.
Прољећна систематска дератизација спроводи се у оквиру програма мјера здравствене заштите
становништва од заразних болести,у периоду од 23.04.2018.- 23.05.2018.године
Члан 3.
Прољећном систематском дератизацијом обухватити све објекте и јавне површине на подручју општине
Шамац и то :
- Зграда општинске управе и објекти којима газдује општина,
- Објекте приватних предузећа,
- Објекте и радње самосталних привредних субјеката,
- Комплетан стамбени простор и индивидуална домаћинства у селу и граду,
- Јавне зелене површине и обале ријека,
- Канализациону мрежу,
- Депоније смећа.
Члан 4.
Дератизацију ће вршити ЈЗУ Дом здравља Шамац по Уговору о вршењу услуга број:01-122-99/18,
закључен дана 04.04.2018. године.
Члан 5.
Трошкове дератизације према званичном цјеновнику даваоца услуга сносе:
• Општинска управа -укупне површине од 10.000,00 м2 затвореног простора и 20.000,00м2
отвореног простора,односно:
- зграда општинске управе,
- зграда средњошколског центра,
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- зграда основне школе у Шамцу,
- зграде основних и подручних школа у Горњој Слатини, Обудовцу и Црквини,
- просторије Црвеног крста,
- просторије Цивилне заштите,
- јавне површине,
- депонију смећа,
- обале ријека.
• Предузећа која управљају стамбеним и пословним зградама за објекте којима управљају.
• Грађани, односно корисници осталих објеката за објекте чији су власници, односно
корисници.
Члан 6.
Грађани су дужни да се придржавају препорука и упутстава
извођача
и да пруже помоћ
приликом спровођења јесење систематске дератизације.
Члан 7.
Приликом извођења прољећне систематске дератизације, извођач је обавезан предузимати све мјере
заштите здравља извођача, грађана, животне и радне средине, корисних животиња.
Члан 8.
Извођач прољећне систематске дератизације је дужан благовремено обавијестити становништво путем
јавног информисања-плакатирањем градских и сеоских центара.
Члан 9.
Надзор над извођењем прољећне систематске дератизације, вршиће општински инспектор за храну.
Члан 10.
Примједбе и приговоре на квалитет извршене прољећне систематске дератизације у току периода вршења,
доставити надлежној инспекцији која ће вршити надзор над спровођењем исте.
Члан 11.
Против правних и физичких лица , предузетника, која не поступе по Наредби, примијенит ће се мјере у
складу са Законом о заштити становништва од заразних болести (''Службени гласник Републике Српске''
број 90/17).
Члан 12.
Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 01-122-99/18
Датум: 23.04.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

142.
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 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17) , Начелник општине
доноси:
ОДЛУК У
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга
„Пружање услуга адултицидног третмана комараца на подручју
општине Шамац у 2018. години “
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Пружање услуга адултицидног третмана комараца на
подручју општине Шамац у 2018. години “ путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом
обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине.
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Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 21.367,53 КМ без урачунатог ПДВ-а односно до
25.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2018. годину у оквиру
позиције број 150 Одјељења за привреду, потребна средства су планирана на конту бр. 412200- Расходи за
комуналне услуге-дератизација и дезинсекција.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац"
Број: 01-022-126/2018
Датум: 18.04.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

143.
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
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
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру и између потрошачких јединица, у буџету за 2017.
годину, на сљедећи начин:
0110 – Скупштина општине
~ са конта 412900 - Расходи за бруто накнаде члановима скупштинских комисија и радних тијела, износ
од 100 КМ,
~ на конто 415200 - Текући грантови политичким организацијама, износ од 100 КМ.
0124 – Служба за локални економски развој, пољопривреду и село
~ са конта 412800 - Расходи за услуге заштите животне средине (учешће у пројектима), износ од 100 КМ,
~ на конто 412700 - Расходи за услуге израде пројектне документације, износ од 100 КМ;
~ са конта 415200 - Текући грантови - улагања у терминал (ЈП Слободна зона), износ од 20.000 КМ,
~ са конта 415200 - Текући грантови - улагања у комунално предузеће (ЈП Слободна зона), износ од
16.000 КМ,
~ на конто 638100 - Издаци по основу датих аванса ентитету (који се затварају у сљедећој или наредним
годинама), износ од 36.000 КМ;
~ са конта 415200 - Текући грантови - улагања у комунално предузеће (ЈП Слободна зона), износ од 1.500
КМ,
~ на конто 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (учешће у пројектима), износ од
1.500 КМ.
0125 – Територијална ватрогасна јединица
~ са конта 511300 - Издаци за набавку опреме, износ од 18.800 КМ,
~ на конто 412400 - Расходи за материјал за посебне намјене, износ од 3.000 КМ,
~ на конто 412600 - Расходи по основу утришка горива, износ од 1.800 КМ,
~ на конто 511200- Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката,
износ од 14.000 КМ.
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0130 – Одјељење за општу управу
~ са конта 412900 - Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа (мртвозорци), износ од 350
КМ,
~ на конто 516100 - Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ од 350
КМ;
~ са конта 416100 - Текуће помоћи породицама палих бораца, ратних војних инвалида и цивилних жртава
рата, износ од 6.000 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0200 - Одјељење за финансије:
~ на конто 412800 - Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама, износ од
6.000 КМ.
0140 – Одјељење за финансије
~ са конто 411400 - Расходи за отпрмнине и једнократне помоћи, износ од 2.500 КМ,
~ на конто 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ од
2.500 КМ.
0150 – Одјељење за привреду
~ са конта 412700 - Расходи за услуге израде шумско - привредне основе за шуме у приватној својини на
подручју општине Шамац, износ од 4.100 КМ,
~ на конто 412700 - Расходи за услуге инфпрмисања и медија, износ од 4.100 КМ;
~ са конта 415200 - Капитални грантови - АД Водовод и канализација, износ од 10.800 КМ,
~ на конто 412500 - Расходи за текуће одржавање (одржавање водопривредних објеката и водотока),
износ од 2.000 КМ,
~ на конто 412700 - Расходи за услуге информисања и медија, износ од 1.200 КМ,
~ на конто 414100 - Субвенције за запошљавање радникa (запошљавање радника и набавка опреме), износ
од 4.000 КМ,
~ на конто 414100 - Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде (Подстицај у
развоју пољопривреде), износ од 3.600 КМ.
0151– Служба за друштвене дјелатности
~ са конта 416100 - Текуће дознаке грађанима - стипендије, износ од 9.500 КМ,
~ на конто 415200 - Текући грантови - Општински Црвени крст, износ од 200 КМ,
~ на конто 415200 - Текући грантови - Удружење грађана, изнод од 2.000 КМ,
~ на конто 415200 - Текући грантови - (Удружење РВИ, удружење пензионера, удружење дјеце са
посебним потребама), изнод од 500 КМ,
~ на конто 415200 - Текући грантови спортским организацијама - Спортски савез, износ од 500 КМ,
~ на конто 415200 - Текући грантови спортски и омладинским организацијама и удружењима
(суфинансирање клубова), износ од 4.000 КМ,
~ на конто 415200 - Капитални грантови вјерским организацијама, износ од 2.300 КМ;
~ са конта 415200 - Остали текући грантови непрофитним субјектима (учешће у финансирању СУД-а),
изнод од 1.300 КМ,
~ на конто 415200 - Текући грантови спортским организацијама - Спортски савез, изнод од 1.300 КМ.
0160 – Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
~ са конта 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 4.500 КМ,
~ на конто 412700 - Расходи за остале стручне услуге, износ од 3.000 КМ,
~ на конто 416100 - Текуће дознаке грађанима - Издаци у циљу реализације пројекта повратка, износ од
1.500 КМ.
0190 – Остала буџетска потрошња
~ са конта 621100 - Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи, износ од 71.000 КМ,
~ на конто 413100 - Расходи по основу камата на обвезнице у земљи, износ од 54.000 КМ,
~ на конто 419100 - Расходи по судским рјешењима, износ од 2.000 КМ,
~ на конто 631100 - Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додату вриједност који се
плаћа надлежној пореској институцији, износ од 1.000 КМ,
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~ на конто 631900 - Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година- репрограм доприноса,
износ од 14.000 КМ,
~ са конта 621100 - Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи, износ од 72.500 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0140 - Одјељење за финансије:
~ на конто 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ од
500 КМ,
~ на конто 412700 - Расходи за стручне услуге (услуге платног промета, услуге осигурања, услуге
информисања и медија, компјутерске услуге и др.), износ од 52.000 КМ,
~ на конто 412900 - Остали неклсификовани расходи (стручно усавршавање запослених, уговор о дјелу,
репрезентација, накнаде за рад ван радног односа и др.), износ од 20.000 КМ.
0200 – Мјесне заједнице
~ са конта 412200 - Расходи за комуналне услуге, износ од 450 КМ,
~ на конто 412600 - Расходи по основу утрошка горива, износ од 100 КМ,
~ на конто 412900 - Остали некласификовани расходи, износ од 200 КМ,
~ на конто 412900 - Остали некласификовани расходи (Парастоси ППБ и ЦЖР), износ од 150 КМ.
0300 – ЈУ Центар за социјални рад
~ са конта 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ од
600 КМ,
~ на конто 412500 - Расходи за текуће одржавање, износ од 100 КМ,
~ на конто 412900 - Остали некласификовани расходи, износ од 500 КМ;
~ са конта 412200 - Расходи по основу утрошка електричне енергије, износ од 50 КМ,
~ на конто 412200- Расходи за комуникационе услуге, износ од 50 КМ.
0400 – ЈПУ „Радост“ Шамац
~ са конта 412200 - Расходи по основу утрошка енергије, износ од 500 КМ,
~ са конта 412200 - Расходи за коуналне услуге, износ од 100 КМ,
~ са конта 412200 - Расходи за комуникационе услуге, износ од 150 КМ,
~ са конта 412300 - Расходи за режијски материјал, износ од 240 КМ,
~ са конта 412400 - Расходи за специјлни материјал, износ од 750 КМ,
~ са конта 412600 - Расходи по основу утрошка горива, износ од 220 КМ,
~ са конта 412700 - Расходи за стручне услуге, износ од 420 КМ,
~ са конта 638100 - Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда
обавезног здравственог осигурања, износ од 1.820 КМ,
~ на конто 411100 - Расходи за бруто плате, износ од 4.200 КМ.
0920 – ЈУ Туристичка организација
~ са конта 511100- Издаци за изгр. и прибављање ост. обј. - туристичка сигнализација, износ од 680 КМ,
~ на конто 411100 - Расходи за бруто плате запослених, износ од 600 КМ,
~ на конто 412200 - Расходи за комуникационе услуге, износ од 20 КМ;
~ на конто 412700 - Расходи за стручнр услуге, износ од 60КМ.
0040 – ЈУ Народна библиотека
~ са конта 412200 - Расходи по основу утрошка енергије, износ од 420 КМ,
~ на конто 412200 - Расходи за комуникационе услуге, износ од 420 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2017. годину, прераспоредиће се у
оквиру и између потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0110 - Скупштина општине
~ на броју рачуна 412900 - Расходи за бруто накнаде члановима скупштинских комисија и радних тијела,
износ „12.000“ замјењује се износом „11.900“,
~ на броју рачуна 415200 - Текући грантови политичким организацијама, износ „35.000“ замјењује се
износом „35.100“.
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У оквиру потрошачке јединице 0124 - Служба за локални економски развој, пољопривреду и село:
~ на броју рачуна 412700 - Расходи за услуге израде пројектне документације, износ „22.000“ замјењује се
износом „22.100“,
~ на броју рачуна 412800 - Расходи за услуге заштите животне средине (учешће у пројектима), износ
„4.000“ замјењује се износом „3.900“,
~ на броју рачуна 415200 - Текући грантови- улагања у терминал (ЈП Слободна зона), износ „30.000“
замјењује се износом „10.000“,
~ на броју рачуна 415200 - Текући грантови- улагања у комунално предузеће (ЈП Слободна зона), износ
„30.000“ замјењује се износом „12.500“,
~ на броју рачуна 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (учешће у пројектима),
износ „45.000“ замјењује се износом „46.500“,
~ на броју рачуна 638100 - Издаци по основу датих аванса (који се затварају у сљедећој или наредним
годинама), износ „0“ замјењује се износом „36.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0125 - Територијална ватрогасна јединица:
~ на броју рачуна 412400 - Расходи за материјал за посебне намјене, износ „4.000“ замјењује се износом
„7.000“,
~ на броју рачуна 412600 - Расходи по основу утрошка горива, износ „12.000“ замјењује се износом
„13.800“,
~ на броју рачуна 511200 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката, износ „0“ замјењује се износом „14.000“,
~ на броју рачуна 511300 - Издаци за набавку опреме, износ „20.000“ замјењује се износом „1.200“.
У оквиру потрошачке јединице 0130 – Одјељење за општу управу:
~ на броју рачуна 412900 - Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа (мртвозорци), износ
„7.000“ замјењује се износом „6.650“,
~ на броју рачуна 416100 - Текуће помоћи породицама палих бораца, ратних војних инвалида и цивилних
жртава рата, износ „48.000“ замјењује се износом „42.000“,
~ на броју рачуна 516100 - Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ
„20.000“ замјењује се износом „20.350“.
У оквиру потрошачке јединице 0140- Одјељење за финансије:
~ на броју рачуна 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ „290.000“ замјењује се износом „293.000“,
~ на броју рачуна 411400 - Расходи за отпремнине и једнократне помоћи, износ „37.000“ замјењује се
износом „34.500“,
~ на броју рачуна 412700 - Расходи за стручне услуге (услуге платног промета, услуге осигурања, услуге
информисања и медија, компијутерске услуге и др.), износ „45.000“ замјењује се износом „97.000“,
~ на броју рачуна 412900 - Остали некласификовани расходи (стручно усавршавање запослених, уговор о
дјелу, репрезентација, накнаде за рад ван радног односа и др.), износ „100.000“ замјењује се износом
„120.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0150 – Одјељење за привреду:
~ на броју рачуна 412500 - Расходи за текуће одржавање (одржавање водопривредних објеката и
водотокова), износ „60.000“ замјењује се износом „62.000“,
~ на броју рачуна 412700 - Расходи за услуге информисања и медија, износ „41.000“ замјењује се износом
„46.300“,
~ на броју рачуна 412700 - Расходи за услуге израде шумско- привредне основе за шуме у приватној
својини на подручју Општине Шамац, износ „22.600“ замјењује се износом „18.500“,
~ на броју рачуна 414100 - Субвенције за запошљавање радника (запошљавање радника и набавка
опреме), износ „40.000“ замјењује се износом „44.000“,
~ на броју рачуна 414100 - Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде
(Подстицај у развоју пољопривреде), износ „100.000“ замјењује се износом „103.600“,
~ на броју рачуна 415200 - Капитални грантови- АД Водовод и канализација, износ „15.100“ замјењује се
износом „4.300“.
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У оквиру потрошачке јединице 0151 – Служба за друштвене дјелатности:
~ на броју рачуна 415200 - Текући грантови- Општински Црвени крст, износ „40.000“ замјењује се
износом „40.200“,
~ на броју рачуна 415200 - Текући грантови- Удружење грађана, износ „15.000“ замјењује се износом
„17.000“,
~ на броју рачуна 415200 - Текући грантови- (Удружење РВИ, удружење пензионера, удружење дјеце са
посебним потребама), износ „11.000“ замјењује се износом „11.500“,
~ на броју рачуна 415200- Текући грантови спортски организацијама- Спортски савез, износ 20.400
замјењује се износом „22.200“,
~ на броју рачуна 415200 - Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима
(суфинансирање клубова), износ „250.000“ замјењује се износом „254.000“,
~ на броју рачуна 415200- Капитални грантови вјерским организацијама, износ „10.000“ замјењује се
износом „12.300“,
~ на броју рачуна 415200 - Остали текући грантови непрофитним субјектима (учешће у финансирању
СУД-а), износ „4.600“ замјењује се износом „3.300“,
~ на броју рачуна 416100 - Текуће дознаке грађанима- стипендије, износ „85,000“ замјењује се износом
„75.500“.
У оквиру потрошачке јединице 0160 – Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове:
~ на броју рачуна 412700 - Расходи за остале стручне услуге, износ „25.000“ замјењује се износом
„28.000“,
~ на броју рачуна 416100 - Текуће дознаке грађанима- Издаци у циљу реализације пројекта повратка,
износ „20.000“ замјењује се износом „21.500“,
~ на броју рачуна 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ „227.600“ замјењује
се износом „223.100“.
У оквиру потрошачке јединице 0190 – Остала буџетска поторшња:
~ на броју рачуна 413100 - Расходи по основу камата на обвезнице у земљи, износ „594.500“ замјењује се
износом „648.500“,
~ на броју рачуна 419100 - Расходи по судским рјешењима, износ „102.000“ замјењује се износом
„104.000“,
~ на броју рачуна 621100 - Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи, износ „4.900.000“
замјењује се износом „4.756.500“.
~ на броју рачуна 631100 - Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додату вриједност који
се плаћа надлежној пореској институцији, износ „3.000“ замјењује се износом „4.000“,
~ на броју рачуна 631900 - Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година- репрограм
доприноса, износ „59.000“ замјењује се износом „73.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0200 – Мјесне заједнице:
~ на броју рачуна 412200 - Расходи за комуналне услуге, износ „7.000“ замјењује се износом „6.550“,
~ на броју рачуна 412600 - Расходи по основу утрошка горива, износ „300“ замјењује се износом „400“,
~ на броју рачуна 412800 - Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама, износ
„125.000“ замјењује се износом „131.000“,
~ на броју рачуна 412900 - Остали некласификовани расходи, износ „2.000“ замјењује се износом „2.200“,
~ на броју рачуна 412900 - Остали некласификовани расходи (Парастоси ППБ и ЦЖР), износ „4.500“
замјењује се износом „4.650“.
У оквиру потрошачке јединице 0300 – ЈУ Центар за социјални рад:
~ на броју рачуна 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ „28.900“ замјењује се износом „28.300“,
~ на броју рачуна 412200 - Расходи по основу утрошка енергије, износ „5.500“ замјењује се износом
„5.450“,
~ на броју рачуна 412200 - Расходи за комуналне услуге, износ „2.100“ замјењује се износом „2.150“,
~ на броју рачуна 412500 - Расходи за текуће одржавање , износ „600“ замјењује се износом „700“,
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~ на броју рачуна 412900 - Остали некласификовани расходи, износ „11.500“ замјењује се износом
„12.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0400 – ЈПУ „Радост“ Шамац:
~ на броју рачуна 411100 - Расходи за бруто плате запослених, износ „169.900“ замјењује се износом
„174.100“,
~ на броју рачуна 412200 - Расходи по основу утрошка енергије, износ „13.000“ замјењује се износом
„12.500“,
~ на броју рачуна 412200 - Расходи за комуналне услуге, износ „1.000“ замјењује се износом „900“,
~ на броју рачуна 412200 - Расходи за комуникационе услуге, износ „1.600“ замјењује се износом „1.450“,
~ на броју рачуна 412300 - Расходи за режијски материјал, износ „1.600“ замјењује се износом „1.360“,
~ на броју рачуна 412400 - Расходи за специјални материјал, износ „16.000“ замјењује се износом
„15.250“,
~ на броју рачуна 412600 - Расходи по основу утрошка горива, износ „1.000“ замјењује се износом „780“,
~ на броју рачуна 412700 - Расходи за стручне услуге, износ „3.000“ замјењује се износом „2.580,
~ на броју рачуна 638100 - Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда
обавезног социјалног осигурања, износ „5.400“ замјењује се износом „3.580.
У оквиру потрошачке јединице 0920 – ЈУ Туристичка организација:
~ на броју рачуна 411100 - Расходи за бруто плате запослених, износ „41.000“ замјењује се износом
„41.600“,
~ на броју рачуна 412200 - Расходи за комуникационе услуге, износ „900“ замјењује се износом „1.000“,
~ на броју рачуна 412700 - Расходи за стручне услуге, износ „100“ замјењује се износом „160“,
~ на броју рачуна 511100 - Издаци за изгр. и прибављање осталих објеката- туристичка сигнализација,
износ „7.500“ замјењује се износом „6.820“.
У оквиру потрошачке јединице 0040 – ЈУ Народна библиотека:
~ на броју рачуна 411200 - Расходи за накнаде за превоз, износ „200“ замјењује се износом „620“,
~ на броју рачуна 412200 - Расходи по основу утрошка енергије, износ „2.000“ замјењује се износом
„1.580“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-11/2018
Датум: 23.01.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

144.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 97/16), члана
члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број 9/17), члана 70. и члана 72.
став (3), тачка ц), Закона о јавним набавкама („Службени гласник БИХ”, број 39/14) Начелник општине
доноси:
ОДЛУКУ
о додјели уговора другорангираном понуђачу
Члан 1.
Поништава се Одлука о додјели уговора број 01-022-74/18 од 20.04.2018. године у предмету јавне
набавке за набавку услуге „ Редовно одржавање некатегорисаних макадамских путева на подручју
општине Шамац “ за ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3 најповољнијем понуђачу „Плоско“ д.о.о Осјечани-Добој из
разлога што је понуђач дана 18.04.2018. године у писаној форми одбио додјелу уговора.
Члан 2.
Уговор са додјељује другорангираном понуђачу „Агро -Пејин“ д.о.о. Брчко за понуђене цијене :
а) за ЛОТ 1 у износу од 12.340,00 КМ без ПДВ-а, односно 14.437,80 КМ са ПДВ-ом,
б) за ЛОТ 2 у износу од 11.565,00 КМ без ПДВ-а односно 13.531,05 КМ са ПДВ-ом и
в) за ЛОТ 3 у износу од 13.158,00 КМ без ПДВ-а односно 15.394,86 КМ са ПДВ-ом.
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Члан 3.
Изабрани понуђач из претходног члана у обавези је да у року од 5 (пет) дана, од дана пријема ове
одлуке достави све потребне доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45.
Закона о јавним набавкама БиХ као и доказ о испуњавању услова за примјену Преференцијалног
третмана домаћег.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине Шамац.
Образложење
Начелник општине Шамац на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-022-74/18 од
16.03.2018.године, покренуо је поступак јавне набавке услуге „ Редовно одржавање некатегорисаних
макадамских путева на подручју општине Шамац “путем конкурентског захтјева за доставу понуда,
слањем Обавјештења број 144-7-2-4-3-5/18 од дана 16.03.2018. године на Портал јавних набавки са
тендерском документацијом јавно доступном и процијењеном вриједности набавке у укуопном износу од
42.735,04 КМ без ПДВ-а. односно до 50.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Набавка је подијељена на три лот-а (ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3).
ЛОТ 1 обухвата набавку предметних услуга за подручје мјесних заједница: Црквина, Шамац,
Турсиновац, Шкарић и Доњи Хасић. Процијена вриједност износи до 12.914,53КМ без ПДВ-а.
ЛОТ 2 обухвата набавку предметних услуга за подручје мјесних заједница: Горња Слатина,
Средња Слатина, Гајеви и Лугови. Процијена вриједност износи до 13.418,80 КМ без ПДВ-а.
ЛОТ 3 обухвата набавку предметних услуга за подручје мјесних заједница: Обудовац, Обудовац 2,
Баткуша и Ново Село 2. Процијена вриједност износи до 16.401,71 КМ без ПДВ-а.
Комисија именована Рјешењем број: 01-111-31/18 од 23.03.2018. године доставила је Записник о
оцјени понуда број 01-022-74/18 од 10.04.2018. године. У поступку је утврђено је да је Комисија за јавну
набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је
сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 5 ( пет )
1. „СИГМА КОМЕРЦ“ д.о.о. Шамац
2. „ДУЛЕ“д.о.о. Писари
3. ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац
4. „ПЛОСКО“д.о.о. Осјечани –Добој
5. „Агро Пејин“д.о.о. Брчко

ЛОТ 1 и ЛОТ 2
ЛОТ 2 и ЛОТ 3
ЛОТ 1 и ЛОТ 2
ЛОТ 1, ЛОТ 2 и ЛОТ 3
ЛОТ 1, ЛОТ 2 и ЛОТ 3

- да су благовремено запримљене 5 (пет) понуда
- да су 5 (пет) понуда понуђача прихватљиве
Комисија је утврдила да су сви понуђачи доставили комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама.
Такође, сљедећи понуђачи : „Плоско“д.о.о. Осјечани-Добој „Агро Пејин“ д.о.о. Брчко и ВД „Ушће
Босне“а.д. Шамац доставили су и Изјаве о примјењивању преференцијалног третмана домаћег.
која је на основу Одлуке о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег, уговорни орган
обавезан да приликом обрачуна цијена понуда, у сврху упоређивања понуда, умањи цијене домаћих
понуда за преференцијални фактор од 10% за уговоре који се додјељују у 2018. години.
На основу члана 66. Закона о јавним набавкама БиХ (Неприродно ниска понуђена цијена) , члана 17.
става 7. Упутства за припрему модела тендерске документације („Службени гласник БиХ“, број 90/14) ,
Комисија је дана 28.03.2018. године упутила захтјев понуђачу „ПЛОСКО“д.о.о. Осјечани-Добој из
разлога што понуда понуђача „ Плоско“д.о.о. Осјечани-Добој је за више од 20% нижа од цијене
другорангиране прихватљиве понуде.
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У року остављеном за достављање појашњења, понуђач је дана 05.04.2018. године доставио
образложење понуде, у коме је појаснио понуђену цијену за ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3 у поступку набавке
услуга: „ Редовно одржавање некатегорисаних макадамских путева на подручју општине Шамац“.
Након достављања појашњења, дана 10.04.2018. године Комисија је на другом радном састанку
утврдила да се не ради о неприродној ниској цијени понуде понуђача „Плоско“д.о.о. Осјечани-Добој и
утврдила ранг листу оцијењених и прихватљивих понуда.
Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ1:
Р.бр.
Назив понуђача
Износ без ПДВ-а
у КМ
1.
„Плоско“д.о.о. Осјечани-Добој
8.330,00
2.
„Агро Пејин“ д.о.о. Брчко
12.340,00
3.
ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац
12.510,00
4.
„Сигма Комерц“ д.о.о. Шамац
11.810,00
Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ2:
Р.бр.
Назив понуђача
Износ без ПДВ-а
у КМ
1.
„Плоско“д.о.о. Осјечани-Добој
7.980,00
2.
„Агро Пејин“ д.о.о. Брчко
11.565,00
3.
ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац
13.050,00
4.
„Дуле“д.о.о. Писари
12.060,00
5.
„Сигма Комерц“ д.о.о. Шамац
12.350,00

Износ са ПДВом у КМ
9.746,10
14.437,80
14.636,70
13.817,70

Преф. третман
домаћи 10%
Да
Да
Да
Не

Износ са ПДВом у КМ
9.336,00
13.531,05
15.268,50
14.110,20
14.449,50

Преф. третман
домаћи 10%
Да
Да
Да
Не
Не

Износ са ПДВом у КМ
11.068,20
15.394,86
18.846,00

Преф. третман
домаћи 10%
Да
Да
Не

Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ3:
Р.бр.
1.
2.
3.

Назив понуђача
„Плоско“д.о.о. Осјечани-Добој
„Агро Пејин“ д.о.о. Брчко
„Дуле“д.о.о. Писари

Износ без ПДВ-а
у КМ
9.460,00
13.158,00
15.800,00

Комисија је по основу критерија „најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“ једногласно дала
препоруку да се уговор додијели најповољнијем понуђачу „ Плоско“ д.о.о. Осјечани-Добој на
вриједности:
а) за ЛОТ 1 у износу од 8.330,00 КМ без ПДВ-а, односно 9.746,10 КМ са ПДВ-ом,
б) за ЛОТ 2 у износу од 7.980,00 КМ без ПДВ-а односно 9.336,60 са ПДВ-ом и
в) за ЛОТ 3 у износу од 9.460,00 КМ без ПДВ-а односно 11.068,20 КМ са ПДВ-ом.
Након доношења Одлуке о додјели уговора број 01-022-74/18 од 12.04.2018. године, понуђач „Плоско“
д.о.о Осјечани -Добој је дана 17.04.2018. године писменим путем обавјештава уговорни орган да отказује
потписивање уговора по цијенама из прихваћене понуде број 01-022-74/18 за ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3
достављене дана 27.03.2018. године. под р.бр. 4.
У складу са чланом 72. став (3), тачка ц), Закона о јавним набавкама БиХ уговорни орган доставља
приједлог уговора понуђачу чија је понуда по ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача у
случају да најуспјешнији понуђач у писаној форми одбије додјелу уговора.
На основу напријед наведеног Начелник општине одлучио је као у диспозитиву.
Ова одлука ће се објавити на интернет страници Општине Шамац истовремено са упућивањем одлуке
понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној
набавци и који сматра да је наручилац прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама
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и/или подзаконских аката има право уложити жалбу на поступак у писаној форми на начин и у роковима
утврђеним у члану 99. и 100. наведеног Закона.
Број: 01-022-74/18
Датум: 20.04.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

145.
На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), те на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 01-022-118/18 од 24.04.2018.
године, у поступку јавне набавке робе „Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“, Начелник
општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-118/18 од 24.04.2018. године и уговор
за јавну набавку робе „ Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“ додјељује се понуђачу
„Нестро Петрол“а.д. Бања Лука за понуђену цијену у износу од 29.704,90 КМ без ПДВ-а, односно
34.754,72 са ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу„ Нестро Петрол “а.д. Бања
Лука , по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору
најповољније понуде.
Члан 3.
Изабрани понуђач у својој понуди доставио је све потребне доказе којима је потврдио вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ као и доказ о испуњавању услова за
примјену Преференцијалног третмана домаћег.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-118/18 од 24.04.2018. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Ова одлука доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану
71. став (2) Закона о јавним набавкама.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“
и на веб сајту Општине Шамац www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачем који је
учествовао у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01-022118/18 од 13.04.2018. године. Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу
понуда. Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи до 29.914,53 КМ, односно до 35.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом. Обавјештење о набавци број 144-7-1-9-3-10/18 објављено дана 13.04.2018.
године, на Порталу јавних набавки . Комисија за прдметну јавну набавку именована је Рјешењем број:
01-111-42/18 од 20.04.2018. године. Комисија за јавну набавку доставила је Записник о оцјени понуда
број 01-022-118/18 од 24.04.2018. године.
У поступку је утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила
отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је
утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 1 ( један )
- да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда
- да је 1 (једна ) понуда понуђача прихватљива
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Комисија је утврдила да је понуђач „Нестро Петрол“а.д. Бања Лука
доставио комплетну
документацију у складу са условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама као и
Потврду спољне трговинске коморе Републике Српске о примјени преференцијалног третмана домаћег.
Утврђена је ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда:
Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда:

Назив / име понуђача

1

„Нестро Петрол“а.д.
Бања Лука

Понуђена
цијена у КМ
(без ПДВ-а)

Понуђени
попуст у
КМ

30.623,60

3%
918,70

Цијена са
понуђеним
попустом у
КМ без
ПДВ-а

Укупна
цијена
понуде
са ПДВ-ом

Преф.
третман
домаћи

29.704,90

34.754,72

Да

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана,
рачунајући 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: 01-022-118/18
Датум: 25.04.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

146.
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 извођење радова
„Насипање макадамског пута Бара Одмут-Гребнице“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Насипање макадамског пута Бара ОдмутГребнице“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.128,20 без ПДВ-а, односно до 6.000,00 КМ са
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 грађевинских објеката-одржавање путева.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-128/2018
Датум: 26.04.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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147.
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 радова
„Бушење бунара за снабдјевање водом Територијалне ватрогасне јединице Шамац, Одјељење у
Обудовцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова путем „ Бушење бунара за снабдјевање водом
Територијалне ватрогасне јединице Шамац, Одјељење у Обудовцу“путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.100,00 КМ без ПДВ-а , односно 3.627,00 КМ 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 и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-129 /2018
Датум: 27.04.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

148.
На основу члана 59. став 1 тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 19. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07, 109/12 и 44/16), сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3) Статута општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац доноси:
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Статут о измјени и допуни Статута Јавне
здравствене установе Дом здравља Шамац
I
Даје се сагласност на Статут о измјени и допуни Статута Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац
број 01-271/18 , који је на сједници одржаној дана 26.04.2018. године године донио Управни одбор ЈЗУ
Дом здравља Шамац.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-023-7/2018
Датум, 26.04.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

149.
На основу члана 59. став 1 тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 19. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07, 109/12 и 44/16), сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3) Статута општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац доноси:
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ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Правилник о допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној
здравственој установи Дом здравља Шамац
I
Даје се сагласност на Правилник о допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Јавној здравственој установи Дом здравља Шамац број 01-272/18 , који је на сједници
одржаној дана 26.04.2018. године године донио Управни одбор ЈЗУ Дом здравља Шамац.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-023-8/2018
Датум, 26.04.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

АКТИ ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ШАМАЦ
150.
На основу члана 17. тачка 1. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Рeпублике Српске'',
број 68/07, 109/12 и 44/16) члана 74. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник Републике
Српске'', број 106/09 и 44/15) и члана 34. Статута Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац број 01121/11 од 25.02.2011. године, Управни одбор ЈЗУ Дом здравља Шамац, на сједници одржаној дана
26.04.208. године, донио је
С Т А Т У Т
о измјени и допуни Статута ЈЗУ Дом здравља Шамац
број 01-121/11 од 25.02.2011. године
Члан 1.
У Статуту Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац број 01-121/11 од 25.02.2011. године, у члану
29. став 1. ријеч ''именовати'', замјењује се ријечју: ''имати'' .
Иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
''Управни одбор Јавне установе именује замјеника директора или помоћника директорa, на приједлог
Оснивача''.
Члан 2.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли ЈЗУ Дом здравља, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 01-271/18
Датум, 26.04.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ
ОДБОРА
Никша Незировић, дипл. екон.

151.
На основу члана 34. Статута Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац број 01-121/11 од
25.02.2011. године, Управни одбор јавне здравствене установе Дом здравља Шамац, на сједници одржаној
дана 26.05.2018. године, донио је
П Р А В И Л Н И К
о допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈЗУ Дом здравља Шамац број
01-258/13 од 20.05.2013. године, у дијелу ''Структура организационих јединица и посебни услови за
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обављање послова радних мјеста'' (Прилог број 1) –послије ''шифре радног мјеста 10-1 Директор'', додају
се двије нове шифре радног мјеста, које гласи:
Шифра и назив
јединица

Шифра
радног
мјеста

Назив радног
мјеста- посла

Посебни услови

10-1-1

Замјеник
директора

10-1-2

Референт за
правне послове
и послове
јавних набавки

ВСС медицинског
или економског
смјера, радно
искуство најмање 5
година у рангу
захтјева, искуство
које одговара
пословима овог
радног мјеста и
познавање
проблематике у
здравству
ВСС правног смјера,
радно искуство
најмање 1 годину
искуства на истим
или сличним
пословима

Број
Напомена
извршилаца и
упутство
у
примјени
Прилога
1

1

Члан 2.
У дијелу ''Опис послова и радних мјеста'' (Прилог број 2), послије описа послова ''шифре 10-1 –
Директор'', додају се нови описи послова под ''шифром 10-1-1 и шифром 10-1-2'', који гласе:
''10-1-1- ЗАМЈЕНИК ДИРЕКТОРА
Помаже директору у раду ЈЗУ Дом здравља; учествује у припреми аката и других послова прописаних
законом; обавља стручне и савјетодавне послове замјеника директора.
Организује рад и пословање у Јавној установи, одговара за законитост рада Јавне установе, извршава
одлуке Управног одбора Јавне установе; у одсуству директора врши и друге послове из надлежности
директора утврђене законом и Статутом ЈЗУ Дом здравља Шамац.
10-1-2- РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Обавља послове на изради нормативних аката; ради пречишћене текстове нормативних аката; ради све
врсте рјешења из области радних односа; ради све врсте уговора; прати законске прописе и усклађеност
нормативних аката са прописима; учествује у припреми сједница органа управљања; прати и примјењује
прописе у области јавних набавки; израђује нацрте општих и појединачних аката у складу са законом, а
који се односе на јавне набавке; одговоран је за благовремено спровођење поступка јавне набавке;
обрађује захтјеве и припема тендерску документацију у поступцима јавних набавки; припрема нацрт
уговора у поступку јавних набавки; води евиденцију о проведеним поступцима јавних набавки; врши и
све друге послове везано за поступак јавних набавки.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном добивања сагласности Оснивача, а примјењиваће се по истеку осам
дана од дана објаве на огласној табли установе.
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Број: 01-272/18
Датум: 26.04.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ
ОДБОРА
Незировић Никша, дипл. економ.

ОГЛАСИ
152.
Молимо да на трошак странке објавите
ОГЛАС
Општинска управа Општине Шамац Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове на
основу закључка број 06-372-6/2018 од 10.04.2018. године, извршиo је исправку у регистру заједница
етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број 06-30 брисање корисника оснивача у
ЗАЈЕДНИЦА ВЛАСНИКА ЕТАЖНИХ СТАНОВА ул. Краља Александра I Карађорђевића 18, Шамац са
сљедећим подацима:
Назив и сједиште: ЗАЈЕДНИЦА ВЛАСНИКА ЕТАЖНИХ СТАНОВА ул. Краља Александра I
Карађорђевића 18, Шамац. Оснивачи: 3 етажнa власника станова стамбене зграде. Дјелатност: 8110помоћне 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 Перо Илић предсједник Скуштине заједнице етажних власника без
ограничења.
Број: 06-372-6/2018
Дана: 10.04.2018. године

Службено лице органа
Ведрана Михаљчић

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
141. Наредба о обавезној прољећној систематској дератизацији на подручју општине
Шамац у 2018. години
142. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Пружање услуга
адултицидног третмана комараца на подручју општине Шамац у 2018. години“
143. Одлука о прерасподјели средстава
144. Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу
145. Одлука о избору најповољнијег понуђача
146. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Насипање макадамског пута Бара Одмут-Гребнице“
147. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Бушење
бунара за снабдјевање водом Територијалне ватрогасне јединице Шамац, Одјељење у
Обудовцу“
148. Закључак о давању сагласности на Статут о измјени и допуни Статута Јавне
здравствене установе Дом здравља Шамац
149. Закључак о давању сагласности на Правилник о допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној здравственој
установи Дом здравља Шамац
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АКТИ ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ШАМАЦ
150. Статут о измјени и допуни Статута ЈЗУ Дом здравља Шамац број 01-121/11 од
25.02.2011. године
151. Правилник о допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста

ОГЛАСИ
152. Оглас

Понедјељак, 30. април 2018. године - Службени гласник општине Шамац - Број 6/18
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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