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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
188.
На основу члана 16. став 6. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“ број 89/13),
члана 39. став 2. тачка 10. Закона о локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике Српске “ број:
97/16), и члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број: 9/17 ),
Скупштина општине Шамац на XX редовној сједници одржаној дана 31.05.2018. године, доноси:
ОДЛУКУ
о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева,
улица у насељу и путних објеката на њима
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се управљање, грађење, реконструкција, одржавање и заштита локалних и
некатегорисаних путева, улица у насељима, као и надзор над спровођењем прописа и казнене одредбе.
Члан 2.
Локални путеви, у смислу ове одлуке, је јавни пут који повезују насеља на подручју Општине, или
повезују територију Општине са мрежом других јавних путева или који су значајни за саобраћај на
подручју Општине а које Скупштина Општине одлуком утврди као такве на основу мјерила и
критеријума из ове одлуке.
Члан 3.
Некатегорисани путеви су површине које се користе за саобраћај и који су доступни већем броју
различитих корисника, а који не испуњавају критеријуме прописане Одлуком за разврставање локланих
путева и улица у насељу на подручју општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број 4/18)
Члан 4.
Улица, у смислу ове одлуке, је дио јавног пута у насељу, са тротоаром и ивичњаком, поред које се
најмање са једне стране налазе редови кућа или група зграда
Члан 5.
Локалне и некатегорисане путеви и улице у насељу сачињавају доњи и горњи строј (труп) пута, путни
објекти (мостови, надвожњаци, подвожњаци, тунели, галерије, потпорни и обложни зидови, пропусти,
јаркови, дренаже и слично), путни појас, саобраћајна сигнализација (вертикална, хоризонтална
саобраћајна сигнализација и свјетлосни уређаји), опрема пута (аутобуска стајалишта, одморишта и
паркиралишта), ваздушни простор изнад коловоза у висини од 7 м, уређаје и опрему за управљање и
контролу саобраћаја.
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Члан 6.
1) Изнад коловоза локалног пута и улица у насељеном мјесту цијелом ширином коловоза мора да постоји
простор у висини од најмање 4,5 м од коте асфалта.
2) Уколико на постојећим локалним путевима и улицама у насељу, висина из претходног става није
задовољена, а у вези са раније изграђеним објектима, таква мјеста треба да буду обиљежена саобраћајном
сигнализацијом на прописани начин.
II - УПРАВЉАЊЕ ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА
Члан 7.
1 ) Управљање локалним путевима и улицама у смислу ове одлуке чини: планирање изградње,
реконструкције и одржавања, изградња и реконструкција, организовање стручног надзора, заштита,
коришћење, означавање и вођење евиденције о истим, праћење стања безбједности на истим, те
отклањање недостатака који евентуално могу довести до саобраћајних незгода.
2 ) Послове из става 1. овог члана врши Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове
(у даљњем тексту: Надлежни орган), које има сљедеће надлежности:
1. повјеравање послова изградње, реконструкције, одржавања и заштите локалних путева и путних
објеката, као и улица у насељу,
2. обезбјеђење пројектне и друге документације за изградњу или реконструкцију локалних путева и
путних објеката, као и улица у насељу,
3. одржавање локалних путева и путних објеката, као и улица у насељу,
4. вођење евиденције (базе података) о локалним путевима и путним објектима, као и евиденције о
техничким подацима и стању локалних путева и улица,
5. праћење стања безбједности на локалним путевима, те предузимање потребних мјера и активности на
унапређењу истих,
6. обавјештавање јавности о стању проходности локалних путева, као и догађајима значајним за безбједно
одвијање саобраћаја и
7. давање сагласности за: коришћење путног земљиша, прикључење прилазног пута на локлни пут,
изградњу објеката у путном појасу и заштитном појасу локалног пута, као и закуп путног појаса,
постављање и одржавање објеката,опреме и инсталација у трупу пута, путном појасу и заштитном појасу
локалног пута, вандредни превоз, те постављање натписа у заштитном појасу локалног пута.
III – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ И ПУТЕВА И УЛИЦА
Члан 8.
1 ) Под пословима изградње и реконструкције локалних путева и улица у смислу ове одлуке
подразумијева се:
1. планирање активности на пословима изградње и реконструкције путева и улица и објеката на путевима,
2. пројектовање путева и улица и објеката на путевима са припадајућим истражним радовима,
3. измјештање комуналне и друге инфраструктуре,
4. геодетски радови,
5. радови изградње и реконструкције локалних путева и улица и објеката на путевима,
6. стручни надзор над грађењем,
7. предлагање покретања имовинско- правних послова у поступку изузимања земљишта и објеката,
8. прибављање локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола и организација
техничког прегледа и
9. примопредаја локалних путева и улица и објеката на путевима на коришћење и одржавање.
2 ) Изградњом пута и улице и објеката на путу сматра се изградња пута и улице и објеката на постојећој и
новој траси.
3 ) Реконструкцијом пута и улице и објеката на путу сматрају се радови на дијелу постојећег пута и улице
и објектима на путу којим се мијењају његове основне карактеристике у циљу повећања безбједности
саобраћаја, носивости и пропусне моћи пута и улице.
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Члан 9.
1) При изградњи и реконструкцији локалних путева и улица у насељу правна и физичка лица која се
старају о инсталацијама уграђеним у пут, дужни су да од дана пријема писменог обавјештења Надлежног
органа о свом трошку измјесте инсталације, односно прилагоде их насталим промјенама.
2) Уколико правна и физичка лица која се старају о инсталацијама не измјесте инсталације, немају право
на надокнаду евентуалне штете настале реконструкцијом локалног пута или улице у насељу.
Члан 10.
Ако постојећи локални или некатегорисани пут и улицу у насељу треба измјестити због градње другог
објекта, трошкове измјештања сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измјештање тог
локалног или некатегорисаног пута и улице у насељу.
IV - ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И ПУТЕВА И УЛИЦА
Члан 11.
Одржавањем локалног пута и улице у насељу сматрају се радови којима се обезбјеђује несметан и
безбједан саобраћај и чува употребна вриједност пута.
Члан 12.
Радови одржавања локалних путева и улица у насељу су: поправак коловоза, трупа пута, путних објеката
и објеката за одводњу, сасијецање растиња на путном земљишту и одржавање потребне прегледности,
уклањање објеката и предмета који сметају функционисању саобраћаја, постављање и одржавање
саобраћајне сигнализације, санирање клизишта, одржавање банкина, усјека, засјека и насипа, чишћење
снијега и слично.
Члан 13.
1) Скупштина општине Шамац доноси План одржавања локалних и некатегорисаних путеви на почетку
календарске године и Програм заједничке комуналне потрошње, на приједлог Начелника општине, а у
складу са усвојеним Буџетом општине за текућу годину.
2) Програм из претходног става садржи приоритет путних праваца који се одржавају, врсте радова,
финансијска и друга средства за одржавање, као и друга питања од интереса за одржавање локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељу.
Члан 14.
1) Радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу изводе се тако да се не
обуставља саобраћај на путу.
2) У случају да се радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу не могу
извести без обустављања саобраћаја, одобрење за привремену обуставу саобраћаја издаје Надлежни орган
општине уз претходно прибављено мишљење надлежног органа Министарства унутрашњих послова.
3) Надлежни орган је дужан да о привременој обустави саобраћаја путем средстава информисања,
обавијести кориснике локалног, некатегорисаног пута и улице у насељу најмање 24 часа прије
отпочињања радова на путу.
V - ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПУТЕВА
Члан 15.
Под заштитом пута подразумијева се:
а) заштита од оштећења трупа пута и улица, те путних објеката и опреме пута и улица,
б) контрола тежине, осовинског оптерећења и димензија возила и терета приликом обављања вандредног
превоза,
в) заштита од бесправне градње објеката у путном појасу и заштитном путном земљишту,
г) регулисање градње прилазних путева, аутобуских стајалишта, паркинга и бензинских станица,
д) спречавање вршења радњи на путу и улици, као и у путном појасу којима би се исти могли оштетити,
односно угрозити саобраћај или повећати трошкови одржавања,
ђ) регулисање постављања каблова, водова и др.инсталација у трупу пута и улице, односно у путном
земљишту и заштитном појасу пута,
е) спречавање депоновања материјала на путу, улици и у путном појасу,
ж)уклањање заустављених, покварених, напуштених и оштећених возила са пута, улице и путног појаса,
з) регулисање ограничења и забране саобраћаја,
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и) регулисање постављања саобраћајне и туристичке сигнализације, као и заштите исте,
ј) регулисање постављања рекламних табли и натписа и
к)контрола градње ограда и вршења других радова у заштитном појасу пута.
Члан 16.
1 ) Прикључак је дио пута којим се повезује грађевинска парцела са улицом и путевима који
подразумијева уградњу цјевастих пропуста одговарајућег пречника уколико се исти гради преко уличног
или путног канала.
2) Прикључак на улицу са парцеле која се граничи са улицом или путем може се изградити само уз
претходно прибављену сагласност надлежног органа у складу са утврђеним техничким условима.
3) Тамо гђе између парцеле и улице или пут нема изграђен канал цјевасти пропуст не мора бити саставни
дио прикључка.
4) Прикључак парцеле на улицу или пут мора имати одговарајућу дужину и мора бити изграђен од
савременог материјала који подразумијева да исти може обављати функцију у складу са намјеном парцеле
која се граничи са улицом или путeм.
5) Свијетли отвор пропуста не смије бити мањи од 0,15 м2 било да се ради о округлом или правоугаоном
пропусту, односно да попречни пресјек свијетлог отвора не може бити мањи од попречног пресјека
канала у који се уграђује.
Члан 17.
1) Уз локалне и некатегорисане путеве и улице у насељу могу се уграђивати подземне инсталације
(телекомуникацијске, кабловске телевизије, нисконапонске и високонапонске мреже, водоводне и
канализационе мреже и др.инсталације, у даљњем тексту: Инсталације), с тим да се не угрожава
стабилност пута, безбједност и режим одржавања саобраћаја, као и да се коловозна конструкција мора
довести у стање прије почетка извршења радова.
2) Власници инсталације из става (1) овог члана дужни су прије уградње инсталација прибавити
сагласност коју издаје Надлежни орган.
3) Сагласност за уградњу инсталација се наплаћује једнократно
4) Уз захтјев се прилаже сљедећа документација:
1. ситуацију са уцртаном микролокацијом објекта,
2. неопходна техничка рјешења,
3. друга документација, зависно од врсте објекта и мјеста локације
5) Документацију из става 4. Овог члана корисник обезбеђује о свом трошку.
6) Сагласност из става (3) овог члана не плаћају органи општинске и републичке управе као инвеститори.
Члан 18.
Возила са гусјеницама, као и друга возила која могу оштетити коловоз, могу саобраћати локалним и
некатегорисаним путевима и улицама у насељу са асфалтним и бетонским коловозима само ако су
опремљени одговарајућим заштитним облогама на гусјеницама.
Члан 19.
Ради заштите локалних путева и улица у насељу на подручју општине Шамац се утврђује осовинско
оптерећење моторних возила на путевима које износи максимално 6 т/осовина.
Члан 20.
1) Возило које празно или заједно са теретом посједује масу или осовински притисак већи од дозвољеног,
односно димензије веће од прописаних, сматра се ванредним превозом и исто се искључује из саобраћаја
на терет трошкова превозника до отклањања пропуста, уколико не посједује одговарајућу дозволу за
обављање ванредног превоза.
2) Дозвола за ванредни превоз може се издати за превоз терета само ако се тај превоз не може обавити
другим превозним средством.
3) Дозволу из става (1) овог члана издаје Надлежни орган, у којој одређује начин и услове тог превоза, као
и трошкове издавања и остале трошкове које сноси превозник.
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Члан 21.
Изузетно од члана 20., дозвола за ванредни превоз дислокализованог материјала из ријечног корита може
се издати само оном правном лицу које има Дозволу за уређење ријечног корита на подручју општине
Шамац.
Дозвола из претходног става издаје се на период трајања дозволе за уређење ријечног корита на подручју
општине Шамац, а на основу Уговора о пружању услуга одржавања ријечног корита и водног земљишта.
Члан 22.
Трошкове поступка за издавање дозволе за ванредни превоз, предузимање посебних мјера за обављање
ванредног превоза, као што су подупирање и ојачавање мостова и пропуста у циљу повећања носивости,
изградња девијације, обезбјеђење пратње, те трошкове накнаде за путеве за обављање ванредног превоза,
као и штету причињену при том превозу путу и путним објектима, сноси превозник.
Члан 23.
Возило које врши ванредни превоз без дозволе за ванредни превоз од Надлежног органа искључује из
саобраћаја саобраћајни инспектор уз асистенцију овлашћеног радник Министарства унутрашњих послова.
Члан 24.
Дозвола за ванредни превоз није потребна за ванредни превоз који се врши уз сагласност управљача пута
за:
1) отклањање посљедица елементарних непогода или других ванредних догађаја,
2) успостављање проходности јавних путева у зимској служби (чишћење снијега плугом и посипање
путева за спречавање поледице и слично) и
3) специјална возила комуналног предузећа која врше превоз комуналног отпада,
4) редовно одржавање некатегорисаних макадамских путева и санацију ударних рупа.
Члан 25.
Правна и физичка лица која користе земљиште које припада појасу локалних и некатегорисаних путева и
улица у насељу за постављање рекламних табли, паноа, привремених објеката и слично, обавезни су
плаћати накнаду за коришћење тог земљишта.
Члан 26.
1 ) Рекламни панои, рекламне заставе, заставе са натписом и други натписи (у даљњем тексту:Натписи)
којима се рекламирају пословни објекти, производи, услуге и слично, могу се постављати поред локалних
путева и улица у насељу на прегледном дијелу пута и улице, са десне стране коловоза у правцу вожње, на
одстојању од најмање 3 м од спољне ивице коловоза до лијеве спољне ивице плоче Натписа.
2 ) Натписи из претходно става не смију заклањати саобраћајни знак, односно умањити видљивост
саобраћајног знака, својим изгледом, бојом, обликом и текстом бити слични неком саобраћајном знаку,
нити скретати пажњу учесника у саобраћају, тако да доводе у опасност безбједност саобраћаја.
3 ) Натписи се постављају на слободно стојећим носачима.
Члан 27.
1) Натписи се постављају на основу одобрења Надлежног органа.
2) Уз захтјев за издавење одобрења за постављање Натписа подноси се сљедеће:
1. доказ о власништву, односно праву коришћења на парцели на којој се жели поставити натпис,
2. техничка документација у одређеној размјери (нацрт натписа, спецификација материјала, статички
прорачун, приказ натписа у природној боји, нацрт рјешења натписа),
3. локацијски подаци и остала документација одређена у складу са прописима из области грађења и
4. доказ о регистрованој дјелатности.
Члан 28.
1) Одобрење за постављање Натписа у заштитном појасу локалног пута или улице у насељу издаје се за
календарску годину, без обзира на вријеме коришћења у току године.
2) Висина накнаде прописана је Одлуком о комуналним таксама.
3) Постављање Натписа је могуће извршити тек након плаћене накнаде.
4) Власник, односно корисник Натписа дужан је о свом трошку одржавати Натпис у уредном стању.
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5) У случају непридржавања одредбе из претходног става Комунална полиција је дужна наредити
власнику, односно кориснику Натписа његово уклањање.
Члан 29.
У путном појасу не могу се градити објекти, као што су: стамбене, пословне, помоћне и сличне зграде,
бунари, резервоари, септчке јаме и слично, изузев објеката који служе саобраћају.
Члан 30.
1) У заштитном појасу пута не могу се градити зграде, постављати постројења и уређаји и градити други
објекти на одређеној удаљености од тих путева, према сљедећем:
а) ширина заштитног појаса у коме не могу да се отварају рудници, каменоломи и граде кречане и
циглане, подижу индустријске зграде, постројења и депоније отпада и смећа, као и слични објекти, износи
20 м од локалног пута,
б) ширина заштитног појаса у коме не могу да се подижу далеководи и стубне трафостанице, износи код
укрштања далековода са локалним путем најмање за висину стуба далековода, односно стубне
трафостанице, а код паралелног вођења 10 м од локалног пута,
в) ширина заштитног појаса у коме не могу да се постављају индустријски колосијеци и подижу
непокретна културна добра, износи 5 м од локалног пута, и
г) ширина заштитног појаса у коме не могу да се граде стамбене, пословне, помоћне и сличне зграде,
бунари, резервоари, септчке јаме и слично износи 5 м од локалног пута.
2) Растојањаодређена у претходном ставу рачунају се од спољне ивице путног појаса, а примјењују се и у
насељеном мјесту, изузев кад је неким од спроведбених докумената другачије одређено
Члан 31.
1) Ограде и засади поред улица и пута подижу се тако да не ометају прегледност улице и пута и не
угрожавају безбједност саобраћаја.
2) Ширина заштитног појаса поред локалних и некатегорисаних путева, у коме не могу да се подижу
ограде од чврстог материјала, заштитне ограде, живе ограде и засади износи 1,00 м, рачунајући од спољне
ивице путног појаса.
3) Ширина заштитног појаса поред улица у насељу износи 2,00 м ако нема тротоара, односно 1,00 м ако
постоји изграђен тротоар.
4) Живе ограде поред локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу се сасијецају у висини од
90цм, мјерено од коте асфалта.
5) Изузетно од става (4) овог члана живе ограде у зони раскрсница на локалним, некатегорисаним
путевима и градским улицама сасијецају се у висини од 60 цм, мјерено од коте асфалта у дужини од 20 м
од осе раскрснице.
6) Висока стабла и растиње који нису на прописаној удаљености од спољне ивице путног појаса морају се
уклонити, а остали поткресати у висини до 5 м.
Члан 32.
1) Власници или корисници парцела које се граниче са улицама или локалним и некатегорисаним
путевима, дужни су да уредно одржавају заштитни појас пута, да сасијецају растиње, одржавају на
прописаној висини живе ограде, да косе траву, чисте одводне канале, те одржавају пропусте на
прикључењима на локалне и некатегорисане путеве.
2) Власници или корисници објеката и земљишта поред улица и локалних и некатегорисаних путева гдје
се држи, задржава или напаса стока, дужни су поставити заштитну ограду поред пута, у складу са чланом
31.
Члан 33.
На локалном и некататегорисаном путу и улицама у насељу и у заштитном појасу јавног пута забрањено
је без сагласности надлежног органа:
а) извођење радова којима би се могао оштетити пут, објекти и опрема пута, повећати трошкови
одржавања јавног пута и угрозити безбједност саобраћаја на путу,
б) привремено или стално заузимање пута и извођење радова који нису у вези са одржавањем и
реконструкцијом путева,
в) просипање, остављање или бацање било каквих предмета и материјала по путу,
г) вучење предмета по путу (греде, балвани, плугови, дрљаче и сл),
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д) спуштање низ стране засјека, усјека и насипа дрвене грађе, дрва за огрјев, камења и других материјала,
ђ) паљење траве, и
е) пуштање стоке на пут без надзора, као и напасање на путном земљишту.
VI - ФИНАНСИРАЊЕ ГРАЂЕЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЛОКАЛНИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉУ
Члан 34.
1) Финансирање грађења, реконструкције, одржавања и заштите локалних, некатегорисаних путева и
улица у насељу вршиће се у складу са расположивим средствима у Буџету општине за те намјене и
евентуалним средствима из Буџета Репу- блике Српске и БиХ.
2) Изузетно од претходног става, у финансирању послова грађења, реконструкције, одржавања и заштите
локаних и некатегорисаних путева и улица у насељу могу учествовати правна и физичка лица на основу
донаторског уговора.
VII - НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОДЛУКЕ
Члан 35.
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке вршиће саобраћајна инспекција и комунална полиција.
VIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
1) Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 7.500,00 КМ казниће се за прекршај инвеститор, извођач
радова или друго правно лице ако:
а) поступи супротно одредбама члана 7. став (2) тачка 7,
б) поступи супротно одредбама члана 18,
в) поступи супротно одредбама члана 19,
г) поступи супротно одредбама члана 20
д) поступи супротно одредбама члана 23, и
ђ) поступи супротно одредбама члана 29.
2) За прекршаје из претходног става казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу
од 500,00 до 1.500,00 КМ.
Члан 37.
1) Новчаном казном у износу од 500,00 до 1.500,00 КМ казниће се за прекршај правно и физчко лице ако:
а) поступи супротно одредбама члана 26,
б) поступи супротно одредбама члана 31,
в) поступи супротно одредбама члана 32, и
г) поступи супротно одредбама члана 33.
2) За прекршаје из претходног става казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу
од 50,00 до 200,00 КМ.
Члан 38.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 07-022-177/18
Датум, 31.05.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

189.
Нa oснoву члaнa 63. стaв 2 и 7. Зaкoнa o jaвним путeвимa ( „Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“брoj:
89/13), члaнa 39. стaв 2. тaчкa 10. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe “
брoj: 97/16), и члaнa 36. Стaтутa oпштинe Шамац („Службeни гласник oпштинe Шамац“ брoj: 9/17 ),
Скупштинa oпштинe Шамац нa XX редовној сjeдници oдржaнoj дaнa 31.05.2018. године, дoнoси:
OДЛУКУ
o висини нaкнaдe зa кoришћeњe путнoг зeмљиштa зa
пoлaгaњe инфрaструктурних вoдoвa
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Члaн 1.
Oвoм Oдлукoм утврђуje сe висинa и нaчин плaћaњa нaкнaдa зa кoришђeњe путнoг зeмљиштa лoкaлних
путeвa и улицa нa пoдручjу oпштинe Шамац.
Члaн 2.
Путнo зeмљиштe je, у смислу oвe Oдлукe, пoвршинa зeмљиштa у кojу сe угрaђуje пoдзeмнa инстaлaциja
(кaблoви, вoдoви, цjeвoвoди), a oбухвaтa труп путa, бaнкинe и путни пojaс дo кaтaстaрскe мeђe лoкaлнoг
путa или улицe сa кaтaстaрскoм мeђoм другoг влaсникa и вaздушни прoстoр изнaд лoкaлнoг путa или
улицe у склaду сa Зaкoнoм.
Члaн 3.
Инфрaструктурни вoдoви и инстaлaциje, у смислу oвe Oдлукe, су пoдзeмнe и нaдзeмнe инстaлaциje у
путнoм зeмљишту кoje ћe сe угрaдити, a кoje сe oднoсe нa тeлeкoмуникaциjскe кaблoвe, eлeктрoeнeргeтскe
кaблoвe, вoдoвe и цjeвoвoдe свих прoмjeрa.
Члaн 4.
(1) Прaвнa лицa кoja имajу oдoбрeњe Рeгулaтoрнe aгeнциje зa кoмуникaциje БиХ, пoднoсe Oдjeљeњу зa
просторно уређење и стaмбeнo-кoмунaлнe пoслoвe зaхтjeв зa зaкључивaњe Угoвoрa o oдрeђивaњу висинe
нaкнaдe зa кoришћeњe путнoг зeмљиштa зa пoстaвљaњe пoдзeмних инстaлaциja, (у дaљeм тeксту
Угoвoр). Уз зaхтjeв сe прилaжe ситуaциja плaнирaнe трaсe нa кojoj je плaнирaнo пoстaвљaњe прeдмeтнe
инфрaструктурe.
(2) Нaкoн приjeмa зaхтjeвa сa пoпрaтнoм дoкумeнтaциjoм Oдjeљeњe зa просторно уређење и стaмбeнoкoмунaлнe пoслoвe ћe дoниjeти рjeшeњe кojим сe утврђуje нaкнaдa, a нa oснoву кojeг ћe сaчинити
приjeдлoг угoвoрa o зaкупу и исти дoстaвити Нaчeлнику oпштинe нa пoтпис.
Члaн 5.
(1) Нaкнaду зa кoришћeњe путнoг зeмљиштa, утврђeну oвoм Oдлукoм, нa oснoву зaкупa кoрисник плaћa у
кoрист Jaвних прихoдa – Буџeтa Oпштинe Шамац.
(2) Нaкнaдa зa кoришћeњe путнoг зeмљиштa (у дaљeм тeксту: нaкнaдa) oбрaчунaвa сe пo дужнoм мeтру
пoлoжeнoг цjeвoвoдa, кaблa или вoдa утврђeним рjeшeњeм нaдлeжнoг oргaнa кojи упрaвљa лoкaлнoм и
уличнoм путнoм мрeжoм.
Члaн 6.
(1) Нaкнaдa пo jeднoм дужнoм мeтру кoришћeњa путнoг зeмљиштa, у зaвиснoсти oд нaмjeнe зa кojу сe
путнo зeмљиштe кoристи, изнoси:
- зa тeлeкoмуникaциjскe кaблoвe и вoдoвe .... 0,10 КM/м
- зa eлeктрoeнeргeтскe кaблoвe и вoдoвe ....... 0,10 КM/м
- зa цjeвoвoдe дo 200 мм прoмjeрa .................. 0,15 КM/м
- зa цjeвoвoдe вeћeг прoмjeрa .......................... 0,25 КM/м
(2) Нaкнaдa из стaвa 1. oвoг члaнa oбрaчунaвa сe зa гoдишњи зaкуп путнoг зeмљиштa.
Члaн 7.
(1) Висинa нaкнaдe кojу кoрисник плaћa утврђуje сe угoвoрoм o зaкупу зaкључeнoг измeђу нaдлeжнoг
oргaнa и кoрисникa путнoг зeмљиштa.
(2) Угoвoр из стaвa 1. oвoг члaнa сaдржи: oзнaку угoвoрних стрaнa, врсту и дужину инфрaструктурнoг
вoдa (цjeвoвoди, кaблoви и вoдoви), вриjeмe нa кoje сe зaкључуje угoвoр, нaчин плaћaњa нaкнaдe, oткaзни
рoк и другe oдрeдбe.
(3) Нaдлeжни oргaн, у смислу стaвa 1. oвoг члaнa je Нaчeлник, a припрeму пoдaтaкa и приjeдлoгa угoвoрa
припрема нaдлeжнo oдjeљeњe.
Члaн 8.
(1) Нaкнaдe зa кoришћeњe пo oснoву зaкупa путнoг зeмљиштa, у смислу oвe Oдлукe, нe плaћa сe у
случajeвимa кaдa je Oпштинa Шамац влaсник прeдмeтних инфрaструктурних вoдoвa.
(2)Зa инстaлaциje кoje сe пoлaжу у склaду сa стaвoм 1. oвoг члaнa ниje пoтрeбнo зaкључивaти угoвoр o
зaкупу вeћ сe рjeшaвaњe имoвинскo-прaвних oднoсa утврђуje издaвaњeм сaглaснoсти Нaчeлникa уз
прeтхoднo прибaвљeнo рjeшeњe нaдлeжнoг oргaнa кojи упрaвљa лoкaлнoм и уличнoм путнoм мрeжoм.
Члaн 9.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Службeнoм гласнику oпштинe Шамац“.
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Број: 07-022-178/18
Датум, 31.05.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

190.
На основу чл. 39. став 2. тачка 2. и 106. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), те члана 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
број: 9/17), Скупштина општине Шамац, на XX редовној сједници, одржаној 31.05.2018. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о начину организовања и спровођења јавне расправе
I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин организовања и спровођења јавне расправе, као облика непосредног
учешћа грађана у локалној самоуправи.
Члан 2.
Јавном расправом у смислу ове Одлуке подразумијева се организовани облик претходног разматрања
нацрта аката, из надлежности општине, а прије него што исти буде предмет одлучивања од стране
надлежног органа општине.
Јавна расправа се организује укључивањем представника заинтересованих правних и физичких лица и
стручне јавности, у циљу прикупљања приједлога, сугестија и коментара о нацрту акта из надлежности
општине и спроводи се:
-организовањем трибина, презентација, јавних расправа и др.,
- достављањем приједлога, сугестија, коментара у писаном или електронском
облику.
Члан 3.
Јавна расправа може бити обавезна и факултативна.
Јавну расправу могу организовати Скупштина општине и начелник општине (у даљем тексту:
организатор јавне расправе), доношењем Закључка о организовању и спровођењу јавне расправе, којим се
одређују сва питања за несметано провођење исте.
Члан 4.
Јавна расправа се обавезно спроводи о :
1. нацрту Статута општине , и његовим измјенама,
2. нацрту одлуке о буџету Општине,
3.плану развоја Општине,
4.просторном плану општине и нацртима урбанистичких и регулационих планова, у
складу са посебним прописима, и
5.другим актима које надлежни орган Општине упути на јавну расправу.
Јавна расправа о нацрту буџета Општине, за наредну буџетску годину, спроводи се у периоду од 1. до 30.
новембра текуће године, уколико законом не буде другачије прописано.
Јавна расправа у претходно наведеним случајевима спроводи се равномјерно на подручју Општине, што
ће бити прецизирано Закључком о организовању и спровођењу јавне расправе.
Члан 5.
Организатор расправе може организовати јавну расправу и о другим важним питањима од значаја за
локалну заједницу, ради прибављања мишљења о могућим начинима рјешавања одређеног питања од
општег или заједничког интереса за цијелу општину или од интереса за мјесну заједницу, насеље, улицу,
заселак, привредне субјекте, удружење грађана или друге органе и организације (факултативна јавна
расправа).
Члан 6.
Начелник општине може организовати факултативну јавну расправу и на основу иницијативе савјета
мјесне заједнице и удружења грађана.
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Члан 7.
Факултативна јавна расправа се организује:
-на простору цијеле општине, ако се ради о питању од значаја за цијелу локалну заједницу,
- на једном дијелу општине (мјесна заједница, насеље, улица, заселак) или у оквиру одређене категорије
грађана, ако је ријеч о питању од интереса за грађане једног дијела општине или за одређену категорију
грађана.
Члан 8.
Јавна расправа по правилу траје 30 дана, али из разлога хитности или других оправданих разлога који се
нису могли избјећи, може трајати и краће, али не краће од седам дана, што ће се посебно образложити у
Закључку о организовању и спровођењу јавне расправе.
II- ПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
Члан 9.
Oрганизатop расправе, путем Закључка о организовању и спровођењу јавне расправе:
- утврђује план одржавања јавне расправе, са посебним акцентом на мјесто, вријеме и датум одржавања,
- именује службеника за односе са јавношћу, као модератора расправе, а у случају његове спријечености
именује другог службеника из реда запослених у Општинској управи,
- именује записничара из реда запослених службеника Општинске управе,
- именује уводничара, односно обрађивача акта, који је обавезан да присуствује,
- регулише и остала питања од значаја за несметано провођење јавне расправе.
Члан 10.
Организатор расправе позива на расправу буџетске кориснике, предсједнике савјета мјесних заједница,
представнике јавних предузећа, установа, удружење грађана и све заинтересоване грађане, на један од
следећих начина:
-оглашавањем позива у средствима јавног информисања,
-истицањем позива на огласним таблама зграде општине и у мјесним заједницама,
-објављивањем на интернет страници општине,
-као и на друге одговарајуће начине.
Материјал се доставља у довољном броју примјерака: мјесним канцеларијама, шалтер сали општине
Шамац, и објављује на интернет страници општине, најмање пет дана прије одржавања расправе.
Члан 11.
Обавезни учесници у расправи су : организатор расправе, или лице које он овласти, обрађивач акта,
модератор и записничар.
Организатор расправе, или лице које он овласти отвара расправу, по потреби одговара на питања, и даје
завршну ријеч.
Обрађивач излаже акт који је предмет расправе и појашњава појединости, усмено или путем видео
презентације.
Модератор води расправу, утврђује број присутних, даје ријеч учесницима, води рачуна о дужини
излагања свих учесника, као и одржавању реда на расправи, а у складу са планом и програмом, који се
претходно утврди са организатором расправе.
Члан 12.
Дужина излагања позваних учесника зависи од питања о којем се води расправа, с тим да појединачно
излагање може трајати највише десет минута, а један говорник може се јавити за ријеч највише два пута.
Учесници расправе дужни су да поступају у складу са следећим правилима понашања:
-да се понашају пристојно и достојанствено,
-да говоре када добију ријеч,
-да не прекидају и ометају говорника.
Модератор има право одузети ријеч говорнику који и поред опомене, своје излагање усмјерава на тему
која није предмет расправе или својим понашањем ремети ред на јавној расправи.
Члан 13.
О току расправе записничар води записник који садржи основне податке о току расправе, на прописаном
обрасцу, који се налази у Прилогу ове Одлуке, а потписују га модератор и записничар.
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На основу записника са расправе модератор, у координацији са обрађивачем акта, сачињава извјештај, и у
року од три дана исти доставља организатору расправе.
Члан 14.
Организатор расправе, по окончању поступка јавне расправе, доставља извјештај скупштини, заједно са
приједлогом општег акта, када исти мора ићи на коначно усвајање скупштини општине.
Извјештај садржи мишљење и приједлоге изнесене на расправи.
Члан 15.
Организатор расправе у координацији са модератором и обрађивачем акта, у року од највише петнаест
дана од усвајања акта, даје јавности одговор у облику повратног писменог извјештаја.
Повратни писмени извјештај садржи:
-приједлоге изнесене у току расправе,
-приједлоге које је скупштина усвојила,
-приједлоге који нису прихваћени од стране предлагача, односно скупштине са разлозима,
-као и друга питања за која предлагач сматра да су битна ради информисања јавности.
III-ЕЛЕКТРОНСКА ЈАВНА РАСПРАВА
Члан 16.
Поред јавних састанака, организатор може да одлучити да проведе јавну расправу путем званичне
интернет презентације општине Шамац (е-јавна расправа).
У колико дође до провођења е-јавне расправе, из става 1. овог члана, посјетиоцима интернет презентације
општине Шамац, омогућује се да у одређеном року своје приједлоге, примједбе, сугестије и коментаре о
нацрту општег акта или о другом важном питању које је предмет јавне расправе, достављају путем
електронске поште.
Прехтодне одредбе, везане за рокове спровођења јавних састанака, важе и за спровођење е-расправе.
IV- ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о јавним расправама (“Службени гласник
општине Шамац“, број: 12/09).
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном гласнику општине „Шамац“.
Број: 07-022-179/18
Датум, 31.05.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИK
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста
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ПРИЛОГ
Образац за вођење записника на јавној расправи – Образац
ЗАПИСНИК
СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
Организатор јавне расправе: ____________________________________
Модератор: _________________________
Представник/ци организатора: _________________________________________________
Записничар: ____________________________
Мјесто одржавања:
Датум одржавања:
Вријеме одржавања:
Тема:
Учесници:
Број:
Приједлози,примједбе,
сугестије,захтјеви

Напомене:

191.
На основу члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16), члана 33. и 88. Статута општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",
број 9/17) и члана 16. и 17. Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања
имовином општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",бр.16/10 и 12/13), Скупштина општине
Шамац, на XX редовној сједници одржаној 31.05.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о додјели непокретности на коришћење ЈУ „Центар за културу“ Шамац
Члан 1.
Јавној установи „Центар за културу“ Шамац, Ђенерала Драже Михајловића бб, ЈИБ:
4403150470007, додјељује се на коришћење, без накнаде, непокретности и то:
• пословне просторије-зграда „Кина“ (приземље и спрат), површине 651 м2, изграђена на
земљишту означеном као к.ч. број 238/2 уписане у П.Л. број 245 К.О. Шамац,
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•

пословне просторије Дом културе „др Милан Јелић“ Обудовац (приземље и спрат),
површине 856 м2, изграђеног на земљишту означеном као к.ч. број 1987 уписане у П.Л.
број 1291/7 К.О. Обудовац,
• пословне просторије „Дом културе“ Црквина, површине 774 м2, изграђеног на земљишту
означеном као к.ч. број 103 уписане у П.Л. број 1120/6 К.О. Црквина,
• пословне просторије „Дом културе“ Писари, површине 285 м2, изграђеног на земљишту
означеном као к.ч. број 424 уписане у П.Л. број 395/1 К.О. Црквина.
Све набројане непокретности су уписане као посједник на Општину Шамац 1/1.
Члан 2.
Непокретности-пословне просторије, из члана 1. ове одлуке, додјељују се на кориштење Јавној
установи „Центар за културу“ Шамац за потребе обављања регистроване дјелатности и да их може
користити све док постоји потреба за радом обављања дјелатности.
Члан 3.
Корисник непокретности се обавезује, да додијељеним непокретностима и припадајућом
инфраструктуром управља као добар домаћин, врши текуће одржавање додијељеним непокретностима,
плаћа трошкове електричне енергије, као и друге трошкове проистекле као посљедица коришћења
пословног простора, те да ће по престанку уговорног односа исти предати даваоцу у у посјед у исправном
стању.
Члан 4.
Овлашћује се начелник општине Шамац да са Јавном установом „Центар за културу“ Шамац,
закључи уговор, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе међу потписницима, као и услови и
начин коришћења непокретности из члана 1. ове oдлуке.
Члан 5.
За реализацију ове одлуке, задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове општине
Шамац.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 07-022 -180/18
Датум, 31.05.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

192.
На основу члана 22 став 1 тачка 2, члана 22 став 2 тачка 2 и члана 23 Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник РС” бр. 68/07;109/12 и 44/16 ), члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС” бр. 97/16) и члана 36 Статута општине Шамац (“Службени гласник општине Шамац” бр.
9/17), Скупштина општине Шамац на XX редовној сједници одржаној дана 31.05.2018. год., донијела је
ОДЛУКУ
о престанку рада Јавне установе Туристичка организације Шамац
Члан 1
Скупштина општине Шамац доноси Одлуку о престанку рада Јавне установе „Туристичка организација
Шамац“ Шамац.
Члан 2
ЈУ “Туристичка организација општине Шамац” престаје са радом дана 31.05.2018. године на основу
одлуке оснивача, због тога што се потребе за њеном дјелатношћу могу задовољити на рационалнији и
економичнији начин, тако што ће исте обављати ЈУ „Центар за културу“ Шамац.
Члан 3
Ступањем на снагу ове одлуке сви радници Туристичке организације на неодређено вријеме биће
преузети у ЈУ „Центар за културу“ Шамац.
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Члан 4
На основу ове одлуке над Јавном установом „Туристичка организација Шамац“ Шамац ће се спровести
поступак ликвидације, у складу са Законом.
Члан 5
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-181/18
Датум, 31.05.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

193.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XX редовнoj сједници одржаноj
31.05.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја општине
Шамац у 2017. години
I
Усваја се Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја општине
Шамац у 2017. години.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-182/18
Датум, 31.05.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

194.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XX редовнoj сједници одржаноj
31.05.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја o пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац у 2017.години са годишњим
обрачуном за 2017. годину
I
Усваја се Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац у 2017.години са годишњим
обрачуном за 2017.годину
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
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Број: 07-022-183/18
Датум,31.05.2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

195.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XX редовнoj сједници одржаноj
31.05.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Шамац за
2018. годину
I
Скупштина општине даје сагласност на Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални
рад Шамац за 2018.годину
II
Програм рада из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-184/18
Датум,31.05.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

196.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XX редовнoj сједници одржаноj 31.05.2018.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Финансијског извјештаја ЈПУ Радост Шамац за 2017. годину
I
Усваја се Финансијски извјештај ЈПУ Радост Шамац за 2017.годину.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-185/18
Датум, 31.05.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

197.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
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општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XX редовнoj сједници одржаноj
31.05.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о наплати комуналних такси и накнада у 2017. години
I
Прихвата се информација о наплати комуналних такси и накнада у 2017.години.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-186/18
Датум, 31.05.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

198.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XX редовнoj сједници одржаноj
31.05.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о успјеху и владању ученика Средње школе „Никола Тесла“ на крају првог
полугодишта за 2017/2018. годину
I
Усваја се Извјештај о успјеху и владању ученика Средње школе „Никола Тесла“на крају првог
полугодишта за 2017/2018. годину
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-187/18
Датум, 31.05.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

199.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XX редовнoj сједници одржаноj
31.05.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању и материјално-економском положају пензионера на подручју
општине Шамац
I
Прихвата се Информација о стању и метеријално-економском положају пензионера на подручју
општине Шамац.
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II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-188/18
Датум, 31.05.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

200.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 97/16)), а у складу са чл. 35. и 78. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17), чланом 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XX редовнoj сједници одржаној 31.05.2018.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац, коју је у име Начелника општине усмено поднио замјеник
Начелник општине на XX редовној сједници Скупштине општине Шамац, одржаној 31.05.2018. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022- 176 /18
Датум, 31.05.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

201.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XX редовнoj сједници одржаноj
31.05.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XIX редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са XIX редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
04.05.2018. године, без примједби.
II
Извод из Записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
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Број: 07-022- 175 /18
Датум, 31.05.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИK
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

202.
На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и 44/16 ), члана 73. став ( 2) Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник Републике Српске'', број 106/09 и 44/15) и члана 36. став (2)
тачка 23) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) Скупштина
општине Шамац, на XX редовној сједници одржаној дана 31.05.2018. , донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности
директора Јавне здравствене установе
Дом здравља Шамац
1. др Јован Живковић, специјалиста епидемиологије из Шамца, именује се за вршиоца дужности
директора Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац почев од 01.06.2018. године, на
период од 60 (шездесет) дана, односно на периода док траје поступак јавне конкуренције за
коначно именовање.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.

О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Шамац је, на деветнаестој редовној сједници одржаној дана 04.05.2018.
године донијела рјешење о оглашавању ништавим рјешења о именовању др Благоје Симић за директора
ЈЗУ Дом здравља Шамац, а на основу пресуде Окружног суда у Добоју број 13 0 У 004745 17 У од
26.02.2018. године, којом је тужба тужиоца др Товирац Михајла из Шамца уважена и побијани акт,
рјешење Скупштине општине Шамац, број 07-111-160/17 од 05.11.2017. године којим је за директора ЈЗУ
Дом здравља Шамац именован др Благоје Симић, поништено. На истој сједници, Скупштина је
разматрала и Извјештај Комисије о спроведеном поновном поступку по Јавном конкурсу за именовање
директора ЈЗУ Дом здравља Шамац са приједлогом да се за директора ЈЗУ Дом здравља Шамац именује
др Михајло Товирац, као други преосталли кандидат који је учестовао по Јавном конкурсу. Након
проведене дискусије и гласања о истом, будући да су се одборници изјаснили са 9 гласова ЗА и 14 гласова
ПРОТИВ, донесен је Закључак о не усвајању наведеног Извјештаја, број 07-022-155/18 од 04.05.2018.
године . Скупштина општине је разматрала и приједлог рјешења о именовању др Михајла Товирац за
директора ЈЗУ Дом здравља Шамац, те након проведене дискусије и изјашњавања одборника, исти није
добио потребну већину гласова од укупног броја одборника.
Чланом 73. став 2. Закона о здравственој заштити прописано је да директора здравствене установе
именује и разрјешава оснивач у складу са законом и статутом, по поступку утврђеном актом о оснивању и
статутом здравствене установе. Чланом 19. Статута ЈЗУ Дом здравља Шамац, прописано је да у случају
потребе оснивач може именовати вршиоца дужности директора на период од 60 дана, односно на период
док траје поступак јавне конкуренције за његово коначно именовање, у складу са законом , актима
оснивача и Статутом.
Како је, због напријед поменутог оглашавања ништавим рјешења о именовању др Благоје Симић
за директора ЈЗУ Дом здравља на основу пресуде Окружног суда у Добоју, те не усвајања приједлога за
именовање др Михајла Товирац за директора ове јавне установе , позиција директора ЈЗУ Дом здравља
Шамац остала упражњена указало се за потребним, у складу са чланом 19. Статута ЈЗУ Дом здравља
Шамац, именовати вршиоца дужности директора на период од 60 (шездесет) дана, односно на периода
док траје поступак јавне конкуренције за коначно именовање . Комисија за избор и именовање
Скупштине општине Шамац у чијој надлежности је, између осталог, разматрање приједлога за избор и
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именовање директора јавних установа чији је оснивач Општина, дана 25.05.2018. године одржала је
сједницу на којој је разматран приједлог кандидата за вршиоца дужности ЈЗУ Дом здравља Шамац
достављен од стране Клуба одборника СДС, који је предложио да се за вршиоца дужности директора ЈЗУ
Дом здрвља Шамац именује др Јован Живковић,спец.епидемиологије.
Из приложене документације, достављене уз приједлог кандидата, Комисија је утврдила да
кандидат испуњава законом и Статутом ЈЗУ Дом здравља Шамац прописане опште и посебне услове за
именовање, те је у складу са чланом 53. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 12/17), већином гласова утврдила приједлог рјешења о именовању др
Јована Живковић, спец. епидемиологије за вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе Дом
здравља Шамац и прдложила Скупштини општине Шамац доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Шамац је, сходно напријед наведеном, на XX сједници одржаној дана 31.05.2018.
године, донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни
спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број: 07-111-64/18
Дана, 31.05.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
203.
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. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2018. годину („Службени гласник општине Шамац“,
број 23/17), а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру потрошачких јединица, у буџету за 2018. годину, на
сљедећи начин:
130 – Одјељење за општу управу
~ са конта 511300 - Издаци за набавку опреме, износ од 3.000 КМ,
~ на конто 511700 - Издаци за нематеријалну произведену имовину, износ од 3.000 КМ.
150 – Одјељење за привреду и инспекцијске послове
~ са конта 414100 - Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде (Подстицај у
развоју пољопривреде), износ од 15.000 КМ,
~ на конто 412700 - Расходи за идентификацију и парцелизацију пољопривредног земљишта, износ од
15.000 КМ.
190 – Остала буџетска потрошња
~ са конта 413300 - Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака, износ од 2.000 КМ,
~ на конто 413100 - Расходи по основу камата на обвезнице у земљи, износ од 100 КМ,
~ на конто 419100 - Расходи по судским рјешењима, износ од 1.000 КМ,
~ на конто 621100 - Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи, износ од 900 КМ.
300 – ЈУ Центар за социјални рад
~ са конта 411100 - Расходи за бруто плате, износ од 1.500 КМ,
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~ са конта 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ од
400 КМ,
~ на конто 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, породиљског одсуства и
осталих накнада плата које се не рефундирају, износ од 1.900 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2018. годину, прераспоредиће се у
оквиру потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 130 – Одјељење за општу управу:
~ на броју рачуна 511300 - Издаци за набавку опреме, износ „25.000“ замјењује се износом „22.000“,
~ на броју рачуна 511700 - Издаци за нематеријалну произведену имовину, износ „0“ замјењује се
износом „3.000“.
У оквиру потрошачке јединице 150 – Одјељење за привреду и инспекцијске послове:
~ на броју рачуна 412700 - Расходи за идентификацију и парцелизацију пољопривредног земљишта, износ
„5.000“ замјењује се износом „20.000“,
~ на броју рачуна 414100 - Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде
(Подстицај у развоју пољопривреде), износ „110.000“ замјењује се износом „95.000“.
У оквиру потрошачке јединице 190 – Остала буџетска поторшња:
~ на броју рачуна 413100 - Расходи по основу камата на обвезнице у земљи, износ „0“ замјењује се
износом „100“,
~ на броју рачуна 413300 - Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака, износ „235.000“
замјењује се износом „233.000“,
~ на броју рачуна 419100 - Расходи по судским рјешењима, износ „30.000“ замјењује се износом „31.000“,
~ на броју рачуна 621100 - Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи, износ „0“ замјењује се
износом „900“.
У оквиру потрошачке јединице 300 – ЈУ Центар за социјални рад:
~ на броју рачуна 411100 - Расходи за бруто плате запослених, износ „161.200“ замјењује се износом
„159.700“,
~ на броју рачуна 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ „29.400“ замјењује се износом „29.000“,
~ на броју рачуна 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не
рефундирају, износ „500“ замјењује се износом „2.400“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-65/2018
Датум: 01.03.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

204.
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. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2018. годину („Службени гласник општине Шамац“,
број 23/17), 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 2018.
годину, на сљедећи начин:
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150 – Одјељење за привреду и инспекцијске послове
~ са конта 511300 - Издаци за набавку опреме - Водовод и канализација, износ од 30.000 КМ,
~ на конто 415200 - Капитални грантови - АД Водовод и канализација, износ од 30.000 КМ.
160 – Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
~ са конта 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - комунална
инфраструктура, износ од 15.000 КМ,
~ на конто 415200 - Текући грантови непрофитним субјектима (заједница етажних власника), износ од
15.000 КМ.
~ са конта 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 33.100 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јдинице 190 – Остала буџетска потрошња:
~ на конто 631900 - Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година - репрограм доприноса,
износ од 33.100 КМ.
190 – Остала буџетска потрошња
~ са конта 413300 - Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета, износ од 12.500 КМ,
~ на конто 418100 - Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета, износ од 12.500 КМ;
~ са конта 413300 - Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака, износ од 1.000 КМ,
~ на конто 419100 - Расходи по судским рјешењима, износ од 1.000 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2018. годину, прераспоредиће се у
оквиру и између потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 150 – Одјељење за привреду и инспекцијске послове:
~ на броју рачуна 415200 - Капитални грантови - АД Водовод и канализација, износ „0“ замјењује се
износом „30.000“,
~ на броју рачуна 511300 - Издаци за набавку опреме - Водовод и канализација, износ „30.000“ замјењује
се износом „0“.
У оквиру потрошачке јединице 160 – Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове:
~ на броју рачуна 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - комунална
инфраструктура, износ „43.000“ замјењује се износом „28.000“.
~ на броју рачуна 415200 - Текући грантови непрофитним субјектима (заједница етажних власника), износ
„0“ замјењује се износом „15.000“,
~ на броју рачуна 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ „421.400“ замјењује
се износом „388.300“.
У оквиру потрошачке јединице 190 – Остала буџетска поторшња:
~ на броју рачуна 413300 - Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета, износ „40.000“
замјењује се износом „27.500“,
~ на броју рачуна 413300 - Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака, износ „233.000“
замјењује се износом „232.000“,
~ на броју рачуна 418100 - Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета, износ „0“
замјењује се износом „12.500“,
~ на броју рачуна 419100 - Расходи по судским рјешењима, износ „31.000“ замјењује се износом „32.000“,
~ на броју рачуна 631900 - Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година - репрограм
доприноса, износ „59.000“ замјењује се износом „92.100“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
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Број: 01-022-90/2018
Датум: 29.03.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

205.
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. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку робе „Набавка синтетичког пјенила за потребе
Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Teхничка заштита“ д.о.о. Добој за набавку робе „Набавка синтетичког
пјенила за потребе Територијалне ватрогасне јединице Шамац“ и именованом понуђачу додјељује Уговор
у износу од 5.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.850,00 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 регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
03.05.2018. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу „Teхничка заштита“ д.о.о. Добој.
У року остављеном за достављање понудa, дана 07.05.2018. године достављена је понуда понуђача
„Teхничка заштита“ д.о.о. Добој са укупним износом понуде од 5.000,00 КМ без ПДВ-а, односно
5.850,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-133/18
Датум: 11.05.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

206.
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14), члана 66.
Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17) а у складу са буџетским
планираним средствима Општине Шамац за 2018. годину, Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2018. годину
Члан 1.
Овом одлуком на основу указаних потреба Општине Шамац врше се измјене и допуне Одлуке о
доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2018. годину, број 01-022-6/18 од 16.01.2018. године,
Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2018. год.
број 01-022-8/18 од 19.01.2018. године , Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних
набавки општине Шамац за 2018. год. број 01-022-76/18 од 20.03.2018. године и Одлуке о измјенама и
допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2018. год. број 01-022-79/18 од
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22.03.2018. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине
Шамац за 2018. год. број 01-022-115/18 од 12.04.2018. године.
План јавних набавки може
измјенама/допунама Плана набавки.

бити

измијењен

или/и

допуњен,

доношењем

Одлуке

о

Члан 2.
Сви подаци који су обухваћени измјенама и допунама Плана јавних набавки садржани су у таблици
која чини саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

2.

РАДОВИ
Асфалтирање и
уређење
простора око
Дома културе
„др Милан
Јелић“
у МЗ-и
Обудовац

О

15.05.

15.07.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са
укљученим
ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН

200.000,00

45233141-9

Р. бр.

Предмет
набавке

Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2018. годину

Буџет Општине
позиција 160
конто бр.
511200 –Издаци
за
инвестиционо
одржавање
реконструкцију
и адаптацију
зграда и
објеката

УКУПНО у КМ: 841.440,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ): 1.200.100,00
Врста поступка : О-отворени поступак,
споразум;

К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни

Позиције: 130- Одјељење за општу управу, 140- Одјељење за финансије, 150- Одјељење за привреду,
151-Служба за друштвене дјелатности, 160- Одјељење за просторно уређ. стамб. комуналне послове.
Број: 01-022-157 /2018
Датум: 11.05.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

207.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број
39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17),
Начелник општине д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за извођење радова „Асфалтирање и уређење простора око Дома културе
„др Милан Јелић“ у мјесној заједници Обудовац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање и уређење простора око
Дома културе „др Милан Јелић“ у мјесној заједници Обудовац“ путем отвореног поступка са објавом
обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ и у „Службеном гласнику БиХ“
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 170.940,17 КМ без ПДВ-а, односно до 200.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2018. годину у оквиру позиције број
160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове . Потребна средства су планирана
Буџетом општине Шамац на конту број 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-158/2018
Датум, 11.05.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

208.
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. Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник 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 робе „Набавка горива за потребе Плант тима РУЦЗ РС на активностима
уклањања дотрајалих објеката на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „БП ДРАГСТЕС“ д.о.о. Брчко за набавку робе „Набавка
горива за потребе Плант тима РУЦЗ РС на активностима уклањања дотрајалих објеката на
подручју општине Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 5.111,11 КМ
без ПДВ-а, односно 5.980,00 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 регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни
орган дана 30.04.2018. године упутила захтјев за достављање понуде горе нведеном понуђачу. У
року остављеном за достављање понуде, достављена је понуда понуђача „БП ДРАГСТЕС“ д.о.о.
Брчко са укупним износом понуде од 5.111,11 КМ без ПДВ-а, односно 5.980,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5
дана од дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-130/18
Датум: 14.05.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

209.
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
„Уређење платоа око бунарске кућице у МЗ-и Лугови“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „Уређење платоа око бунарске кућице у МЗ-и Лугови“
путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.000,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове ,
потребна средства су планирана на конту бр. 412500–Расходи за текуће одржавање осталих грађ.
објеката-ком. инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-161/2018
Датум: 14.05.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

210.
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 „Прокопавање и продубљавање Баре Одмут у МЗ-и Гребнице“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ДЕЈОКОП“д.о.о. Бок, за извођење радова „Прокопавање и
продубљавање Баре Одмут у МЗ-и Гребнице“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од
5.740,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.715,80 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
10.05.2018. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „ДЕЈОКОП“д.о.о. из Бока.
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У року остављеном за достављање понуде, дана 11.05.2018. године достављена је понуда понуђача
„ДЕЈОКОП“д.о.о. из Бокa, са укупним износом понуде од 5.740,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.715,80 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: 01-022-156/18
Датум: 14.05.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

211.
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: 01-022-116/18 од 30.04.2018.
године, у поступку јавне набавке радова „ Пресвлачење асфалта на локалним путевима у мјесним
заједницама Доња Црквина и Горња Слатина“, Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-116/18 од 30.04.2018. године и уговор
за јавну набавку радова „ Пресвлачење асфалта на локалним путевима у мјесним заједницама Доња
Црквина и Горња Слатина“за ЛОТ1 и ЛОТ2 додјељује се понуђачу „Балегем“д.о.о. Градачац за понуђене
сљедеће цијене :
а) за ЛОТ 1 у износу од 21.776,50 КМ без ПДВ-а, односно 25.478,51 КМ са ПДВ-ом и
б) за ЛОТ 2 у износу од 70.160,00 КМ без ПДВ-а односно 82.087,20са ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о извођењу радова доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Балегем“д.о.о.
Градачац“, по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору
најповољније понуде.
Члан 3.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 10 (десет) 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.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-116/18 од 30.04.2018. 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 понуђачима који су
учествовали 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 01-022-116/18
од 12.04.2018. год. Предметна јавна набавка за извођење радова је проведена путем отвореног поступка .
Укупна процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи до 132.000,00 КМ , односно до
154.440,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом. Набавка је подијељена на два лот-а (ЛОТ1 и ЛОТ2).
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ЛОТ 1 обухвата извођење радова - Пресвлачење асфалта на локалним путевима у мјесној заједници
Доња Црквина. Процијењена вриједност износи 32.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 37.440,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
ЛОТ 2 обухвата извођење радова - Пресвлачење асфалта на локалним путевима у мјесној заједници
Горња Слатина. Процијењена вриједност износи 100.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 117.000,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Обавјештење о набавци број 144-1-3-8-3-9/18 објављено је дана 12.04.2018. године, на Порталу
јавних набавки и у „Службеном гласнику БиХ“, број 25/18 од 20.04.2018. године . Комисија за јавну
набавку именована је Рјешењем број 01-111-45/18 од 26.04.2018. године. Комисија за јавну набавку
доставила је Записник о оцјени понуда број 01-022-116/18 од 30.04.2018. 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 6 ( шест )
1. „Планум“д.о.о. Теслић
ЛОТ1 и ЛОТ2
2. „ МГ Минд“ д.о.о. Мркоњић Град ЛОТ1 и ЛОТ2
3. „Бијељина Пут“д.о.о. Бијељина
ЛОТ1 и ЛОТ2
4. „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко
ЛОТ1 и ЛОТ2
5. „ БалегеМ“ д.о.о. Градачац
ЛОТ1 и ЛОТ2
6. „Добојпутеви“ д.д. Добој Југ
ЛОТ1
- да су благовремено запримљене 6 (шест) понуда
- да су свих шест понуда понуђача прихватљиве
Критеријум за оцјењивање понуде је најнижа цијена. Комисија је утврдила да су сви понуђачи (6)
доставили комплетну документацију у складу са условима тендерске документације и Закона о јавним
набавкама. Такође сви понуђачи(6) доставили су у својим понудама и Изјаве о примјени
преференцијалног третмана домаћег. Комисија је утврдила ранг листу оцијењених и прихватљивих
понуда за ЛОТ1 и ЛОТ2.
РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА за ЛОТ1:

Р.б
р.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назив / име понуђача

„ БалегеМ“ д.о.о.
Градачац
„Galax-Niskogradnja“
д.д. Брчко
„Бијељина Пут“д.о.о.
Бијељина
„Добојпутеви“ д.д. Добој
Југ
„Планум“д.о.о. Теслић
„ МГ Минд“ д.о.о.
Мркоњић Град

Цијена
понуде
КМ
ПДВ-а

Понуђени
у попуст
у
без КМ
без
ПДВ-а

-

Цијена
понуде
у
КМ
са
урачунатим
попустом
без ПДВ-а
-

21.776,50
-

Укупна
цијена
понуде са
ПДВ-ом

Преф.
трет.
домаћи

25.478,51

Да

27.506,70

Да

-

23.510,00
30.216,50

6.345,47

23.871,03

27.929,11

Да

23.937,40

-

-

28.006,76

Да

32.345,24

Да

34.117,90

Да

27.645,50
29.160,60

-

-
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РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА за ЛОТ2:

Р.б
р.

1.
2.
3.
4.
5.

Назив / име понуђача

„ БалегеМ“ д.о.о.
Градачац
„Galax-Niskogradnja“
д.д. Брчко
„Бијељина Пут“д.о.о.
Бијељина
„Планум“д.о.о.
Теслић
„ МГ Минд“ д.о.о.
Мркоњић Град

Цијена
понуде
КМ
ПДВ-а

Понуђени
у попуст
у
без КМ
без
ПДВ-а
-

Цијена понуде
у
КМ
са
урачунатим
попустом без
ПДВ-а
-

-

-

70.160,00
72.500,00

Укупна
цијена
понуде са
ПДВ-ом

Преф.
трет.
домаћи

82.087,20

Да

84.825,00

Да

98.680,00

20.722,80

77.957,20

91.209,92

Да

89.845,00

-

-

105.118,65

Да

94.640,00

-

-

110.728,80

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 10 (десет) 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: 01-022-116/18
Датум: 14.05.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

212.
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. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „Уређење платоа око бунарске кућице у МЗ-и Лугови“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Расимградња“ д.о.о. Градачац за извођење радова „Уређење платоа
око бунарске кућице у МЗ-и Лугови“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор о извођењу радова у
износу од 4.507,80 КМ без ПДВ-а, односно 5.274,13 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 радова „Уређење платоа око бунарске кућице у МЗ-и Лугови“ путем
директног споразума, Општина Шамац је као уговорни орган дана 14.05.2018. покренула поступак
предметне набавке доношењем посебне одлуке о покретању поступка број 01-022-161/18 и упутила истог
дана позив за достављање понуде понуђачу „Расимградња“ д.о.о. Градачац.
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Члан 4.
У року остављеном за пријем понуда, достављена је понуђача „Расимградња“ д.о.о. Градачац са
укупном цијеном понуде у износу од 4.507,80 КМ без ПДВ-а, односно 5.274,13 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: 01-022-161 /18
Датум: 17.05.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

213.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број
39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац, („Службени гласник општине Шамац“, број
9/17), Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
набавка робе „Набавка хране и пића за потребе репрезентације
Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке набавка робе „Набавка хране и пића за потребе репрезентације
Општинске управе Шамац“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења на порталу Агенције
за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 10.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 11.700,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2018. годину у оквиру позиције број
140 Одјељењe за финансије. Потребна средства су планирана Буџетом општине Шамац на конту број
412900 – Расходи по основу репрезентације.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-165 /2018
Датум, 18.05.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

214.
На основу члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број
97/16), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
број 9/17), Начелник општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке услуге
„Израда акта о процјени ризика на радним мјестима и радној средини Територијалне ватрогасне
јединице Шамац“
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Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке „ Израда акта о процјени ризика на радним мјестима и радној
средини Територијалне ватрогасне јединице Шамац“ набавке путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.500,00 KM са ПДВ-а, односно до 6.435,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 125 Територијалне ватрогасне јединице Шамац. Потребна
средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412700-Расходи за стручне услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-166 /2018
Датум, 18.05.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

215.
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
„Припремни радови за изградњу игралишта у МЗ-и Доња Слатина“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова путем „Припремни радови на за изградњу игралишта у
МЗ-и Доња Слатина“путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а , односно 7.020,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 160 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: 01-022-168 /2018
Датум: 21.05.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

216.
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. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник 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 робе „ Набавка пнеуматика за два возила
Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
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Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ДАНПРОМ“ д.о.о. Брчко за набавку робе „Набавка пнеуматика за два
возила Територијалне ватрогасне јединице Шамац““и именованом понуђачу додјељује се Уговор у
износу од 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног
споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
11.05.2018. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу
„ДАНПРОМ“ д.о.о. Брчко.
У року остављеном за достављање понуде, дана 15.05.2018. године достављена је понуда понуђача
„ДАНПРОМ“ д.о.о. Брчко са укупним износом понуде од 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-159/18
Датум: 22.05.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

217.
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,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку радова „Припремни радови за изградњу игралишта у МЗ-и
Доња Слатина“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „СИГМА КОМЕРЦ“д.о.о. Шамац за набавку радова „Припремни
радови за изградњу игралишта у МЗ-и Доња Слатина“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у
износу од 5.820,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.809,40 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
21.05.2018. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу:
1) „СИГМА КОМЕРЦ“д.о.о. Шамац
У року остављеном за достављање понуде, дана 22.05.2018. године достављена је понуда понуђача
„СИГМА КОМЕРЦ“ д.о.о. Шамац са укупним износом понуде од 5.820,00 КМ без ПДВ-а, односно
6.809,40 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: 01-022-168/18
Датум: 24.05.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

218.
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. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуге „ Израда акта о процјени ризика на радним мјестима и радној средини за
Територијалну ватрогасну јединицу Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Teхничка заштита“ д.о.о. Добој за набавку услуге „ Израда акта о
процјени ризика на радним мјестима и радној средини за Територијалну ватрогасну јединицу Шамац“ и
именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 5.400,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.318, 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 регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
18.05.2018. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу „Teхничка заштита“ д.о.о. Добој.
У року остављеном за достављање понудa, дана 23.05.2018. године достављена је понуда понуђача
„Teхничка заштита“ д.о.о. Добој са укупним износом понуде од 5.400,00 КМ без ПДВ-а, односно
6.318,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-166/18
Датум: 24.05.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

219.
На основу члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број
97/16), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
број 9/17), Начелник општине д о н о с и:
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ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке услуге
„Пуњење, сервисирање и атестирање изолационих апарата за потребе Територијалне ватрогасне
јединице Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке набавке услуге „Пуњење, сервисирање и атестирање
изолационих апарата за потребе Територијалне ватрогасне јединице Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.800,00 KM без ПДВ-а, односно до 4.446,00 КМ
са ПДВ-ом у оквиру позиције број 125 Територијалне ватрогасне јединице Шамац. Потребна средства су
утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412500 –Расходи за текуће одржавање опреме.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-171/2018
Датум, 25.05.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

220.
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. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуге „ Пуњење, сервисирање и атестирање изолационих апарата за потребе
Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Teхничка заштита“ д.о.о. Добој за набавку услуге „ Пуњење,
сервисирање и атестирање изолационих апарата за потребе Територијалне ватрогасне јединице Шамац“ и
именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 3.780,00 КМ без ПДВ-а, односно 4.422,60 КМ са
урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
25.05.2018. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу „Teхничка заштита“ д.о.о. Добој.
У року остављеном за достављање понудa, дана 29.05.2018. године достављена је понуда понуђача
„Teхничка заштита“ д.о.о. Добој са укупним износом понуде од 3.780,00 КМ без ПДВ-а, односно
4.422,60 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
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Број: 01-022-171/18
Датум: 30.05.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

221.
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
„Уређење зида за израду мурала у МЗ-и Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова„Уређење зида за израду мурала у МЗ-и Шамац“ путем
директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.500,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове ,
потребна средства су планирана на конту бр. 412500–Расходи за текуће одржавање осталих грађ.
објеката-ком. инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-172/2018
Датум: 30.05.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

222.
На основу члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број
97/16), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
број 9/17), Начелник општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке радова
„Израда и постављање гранитних плоча на градском тргу у Шамцу“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке набавке радова „Израда и постављање гранитних плоча на
градском тргу у Шамцу““ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 4.000,00 KM без ПДВ-а, односно 4.680,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне
послове. Потребна средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412500 - Расходи за
текуће одржавање осталих грађевинских објеката-ком.инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-174/2018
Датум, 31.05.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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223.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „ Набавка и постављање мануелног система
за наводњавање зелених површина
на кружном току и градском парку у Шамцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за набавку услуга „ Набавка и постављање мануелног система за
наводњавање зелених површина на кружном току и градском парку у Шамцу“ директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.000,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 160 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: 01-022-173 /2018
Датум: 31.05.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

224.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ ", број
39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“, број
12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), Начелник
општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
„ Набавка услуге колективног осигурања радника и имовине
Општинске управе Општине Шамац “
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Набавка услуге колективног осигурања радника и имовине
Општинске управе Општине Шамац “ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.709,42 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 140 Одјељења за финансије , потребна средства су планирана на конту
бр. 412700 –Расходи за стручне услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-189/2018
Датум: 01.06.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

225.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број
39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),

35

Страна 36 - Четвртак 07. јун 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 8
сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17),
Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за извођење радова „Асфалтирање улице Дуга VII у Шамцу“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање улице Дуга VII у Шамцу“
путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне
набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 70.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 81.900, 00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2018. годину у оквиру позиције број
160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове . Потребна средства су планирана
Буџетом општине Шамац на конту број 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката.
Средства ће се обезбиједити и учешћем групе грађана МЗ-и Шамац у суфинансирању предметних
радова у 50% процентуалном износу.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-192/2018
Датум, 04.06.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

226.
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14), члана 66.
Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17) а у складу са буџетским
планираним средствима Општине Шамац за 2018. годину, Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2018. годину
Члан 1.
Овом одлуком на основу указаних потреба Општине Шамац врше се измјене и допуне Одлуке о
доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2018. годину, број 01-022-6/18 од 16.01.2018. године,
Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2018. год.
број 01-022-8/18 од 19.01.2018. године , Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних
набавки општине Шамац за 2018. год. број 01-022-76/18 од 20.03.2018. године, Одлуке о измјенама и
допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2018. год. број 01-022-79/18 од
22.03.2018. године , Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине
Шамац за 2018. год. број 01-022-115/18 од 12.04.2018. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о
доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2018. год. број 01-022-157/18 од 11.05.2018. године.
План јавних набавки може
измјенама/допунама Плана набавки.

бити

измијењен

или/и

допуњен,

доношењем

Одлуке

о

Члан 2.
Сви подаци који су обухваћени измјенама и допунама Плана јавних набавки садржани су у таблици
која чини саставни дио ове одлуке.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

45233141-9

РАДОВИ
Асфалтирање
улице Дуга VII у
Шамцу
6.

81.900,00

К

01.06.

15.07.

Буџет Општине
позиција 160
конто бр.
511100 –Издаци
за изградњу и
прибављање
зграда и
објеката

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са
укљученим
ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН

Р. бр.

Предмет
набавке

Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2018. годину

50%
средстава
обезбједић
е група
грађана МЗ
Шамац

УКУПНО у КМ: 923.340,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ): 1.282.000,00
Врста поступка : О-отворени поступак,
споразум;

К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни

Позиције: 130- Одјељење за општу управу, 140- Одјељење за финансије, 150- Одјељење за привреду,
151-Служба за друштвене дјелатности, 160- Одјељење за просторно уређ. стамб. комуналне послове.
Број: 01-022-191/2018
Датум: 04.06.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

227.
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. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „Уређење зида за израду мурала у МЗ-и Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Расимградња“ д.о.о. Градачац за извођење радова „ Уређење зида за
израду мурала у МЗ-и Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор о извођењу радова у износу
од 2.496,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.920,32 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
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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 радова „ Уређење зида за израду мурала у МЗ-и Шамац“ путем директног
споразума, Општина Шамац је као уговорни орган дана 30.05.2018. покренула поступак предметне
набавке доношењем посебне одлуке о покретању поступка број 01-022-172/18 и упутила истог дана позив
за достављање понуде понуђачу „Расимградња“ д.о.о. Градачац.
Члан 4.
У року остављеном за пријем понуда, достављена је понуђача „Расимградња“ д.о.о. Градачац са
укупном цијеном понуде у износу од 2.496,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.920,32 КМ са урачунатим ПДВом.
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: 01-022-172/18
Датум: 04.06.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

228.
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. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник 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 радова „Израда и постављање гранитних плоча
на градском тргу у Шамцу“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Санит-Гранит“ д.о.о. Модрича за набавку радова „Израда и
постављање гранитних плоча на градском тргу у Шамцу“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у
износу од 3.631,71 КМ без ПДВ-а, односно 4.249,10 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног
споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
31.05.2018. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу „Санит-Гранит“ д.о.о. Модрича.
У року остављеном за достављање понуде, дана 01.06.2018. године достављена је понуда понуђача „
Санит-Гранит“ д.о.о. Модрича.
са укупним износом понуде од 3.631,71 КМ без ПДВ-а, односно 4.249,10 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.

Број: 01-022-174/18
Датум: 05.06.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

229.
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. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуге „ Набавка и постављање мануелног система за наводњавање зелених површина
на кружном току и градском парку у Шамцу“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Хортикултура Миловановић“ д.о.о. Бијељина за набавку услуге „
Набавка и постављање мануелног система за наводњавање зелених површина на кружном току и
градском парку у Шамцу“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 1.642,00 КМ без ПДВа, односно 1.921,14 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
31.05.2018. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу „ Хортикултура Миловановић“ д.о.о.
Бијељина.
У року остављеном за достављање понудa, дана 31.05.2018. године достављена је понуда понуђача „
Хортикултура Миловановић“ д.о.о. Бијељина са укупним износом понуде од 1.642,00 КМ без ПДВ-а,
односно 1.921,14 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 (пет) 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: 01-022-173/18
Датум: 05.06.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

230.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
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ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуга „Kошење банкина у мјесним заједницама на подручју
Општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Kошење банкина у мјесним заједницама на подручју
Општине Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове ,
потребна средства су планирана на конту бр.412800–Расходи за услуге одржавања јавних површина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-195/2018
Датум: 05.06.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

231.
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,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуге „Набавка услуге колективног осигурања радника и имовине Општинске управе
Општине Шамац “
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Триглав Осигурање“ а.д. Бања Лука за набавку услуга „ Набавка
услуге колективног осигурања радника и имовине Општинске управе Општине Шамац“ и именованом
понуђачу додјељује се Уговор о набавци услуге колективног осигурања радника и имовине Општинске
управе Општине Шамац у износу од 1.700,91 КМ без ПДВ-а.
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 „Набавка услуге колективног осигурања радника и имовине Општинске
управе Општине Шамац“ путем директног споразума покренутог донешењем посебне одлуке број 01-022189/18 од дана 01.06.2018. год. Општина Шамац је као уговорни орган истога дана упутила позив за
достављање понуде сљедећим осигуравајућим друштвима:
1) „ Дунав Осигурање“ а.д. Бања Лука,
2) „ Дрина Осигурање“ а.д. Милићи и
3) „ Триглав Осигурање“а.д. Бања Лука
У року остављеном за пријем понуда достављене су три (3) понуде, сљедећих понуђача и то:
1) „ Дунав Осигурање“ а.д. Бања Лука укупна цијена понуде 1.850,00 КМ без ПДВ-а,
2) „ Дрина Осигурање“ а.д. Милићи укупна цијена понуде 1.850,00 КМ без ПДВ-а и
3) „Триглав Осигурање“а.д. Бања Лука укупна цијена понуде 1.700,91 КМ без ПДВ-а,
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Члан 4.
Понуде сљедећих понуђача: Дунав Осигурање“ а.д. Бања Лука и „Дрина Осигурање“ а.д. Милићи
нису ушле у даље разматрање из разлога што понуде горе наведених понуђача су веће од обезбијеђених
средстава за предметну набавку услуге, процијењена вриједност износи 1.709,42 КМ без ПДВ-а и као
такве нису ушле у даље разматарање.
Понуда понуђача „Триглав Осигурање“а.д. Бања Лука испуњава све услове прописане у тендерској
документацији и као таква ушла је у даље разматрање. Утврђена је ранг листа прихватљивих и
оцијењених понуда.
Ранг листа прихватљивих и оцијењених понуда:
Р.бр.
Назив понуђача
1.
„Триглав Осигурање“а.д. Бања Лука

Цијена понуде у КМ без ПДВ-а
1.700,91

Члан 5.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 (пет) 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: 01-022-189/18
Датум: 07.06.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

232.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), сагласно одредбама члана 66. и 88.став 3.Статута општине
Шамац(„Службени гласник општине Шамац“, број: 9/17) и члана 48. Закона о буџетском систему
Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12,52/14,103/15 и 15/16), доноси
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Шамац
за период 01.01.-31.03.2018. године
I
Усваја се Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.-31.03.2018. године.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-169 /18
Датум, 23.05.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

233.
Начелник општине Шамац, на основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Сл. Гласник
општине Шамац“, број: 9/17), те члана 161. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) доноси:
РЈЕШЕЊЕ
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I
Именује се Комисија за провођење поступка за избор радника/намјештеника у Територијалној
ватрогасној јединици Шамац – Ватрогасац - у слиједећем саставу:
1. Смиљанић Срђан- Предсједник Комисије,
2. Даринко Јефремовић- члан Комисије,
3. Шмитран Тамара - члан Комисије.
II
Задатак Комисије је да поступи у складу са Правилником о јединственим процедурама за
попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 42/17).
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 01-111-56/2018.
Шамац, 16. 05. 2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

234.
Молимо да на трошак странке објавите
ОГЛАС
Општинска управа Општине Шамац Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове на
основу рјешења број: 06-372-7/18 од 24.05.2018. године, извршило је у Регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број 06- 16 упис промјене лица овлашћеног за
заступање Заједнице за управљање зградом Краља Александра I Карађорђевића 53, Шамац, са сједиштем
у ул. Краља Александра I Карађорђевића 53, са сљедећим подацима: Лице овлашћено за заступање је
Андрија (Ђуро) Петрић, предсједник Управног одбора, који заступа заједницу самостално и без
ограничења. Ранији предсједник Управног одбора Бојан Вујић брише се из регистра.
Број: 06-372-7/2018
Дана: 24.05.2018. године

Службено лице органа
Ведрана Михаљчић

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
188. Одлука о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и
некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на њима
189. Oдлука o висини нaкнaдe зa кoришћeњe путнoг зeмљиштa зa пoлaгaњe
инфрaструктурних вoдoвa
190. Одлука о начину организовања и спровођења јавне расправе
191. Одлука о додјели непокретности на коришћење ЈУ „Центар за културу“ Шамац
192. Одлука о престанку рада Јавне установе Туристичка организације Шамац
193. Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације
Стратегије развоја општине Шамац у 2017. години
194. Закључак о усвајању Извјештаја o пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац у
2017.години са годишњим обрачуном за 2017.годину
195. Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за
социјални рад Шамац за 2018. годину
196. Закључак о усвајању Финансијског извјештаја ЈПУ Радост Шамац за 2017. годину
197. Закључак о прихватању Информације о наплати комуналних такси и накнада у
2017. години
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198. Закључак о усвајању Извјештаја о успјеху и владању ученика Средње школе
„Никола Тесла“ на крају првог полугодишта за 2017/2018. годину
199. Закључак о прихватању Информације о стању и материјално-економском положају
пензионера на подручју општине Шамац
200. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника општине у
периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
201. Закључак о усвајању Извода из Записника са XIX редовне сједнице Скупштине
општине Шамац
202. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе
Дом здравља Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
203. Одлука о прерасподјели средстава
204. Одлука о прерасподјели средстава
205. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка синтетичког пјенила за потребе
Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
206. Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2018. годину
207. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање и
уређење простора око Дома културе „др Милан Јелић“ у мјесној заједници Обудовац“
208. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка горива за потребе Плант тима
РУЦЗ РС на активностима уклањања дотрајалих објеката на подручју општине Шамац“
209. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Уређење
платоа око бунарске кућице у МЗ-и Лугови“
210. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Прокопавање и продубљавање
Баре Одмут у МЗ-и Гребнице“
211. Одлука о избору најповољнијег понуђача
212. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Уређење платоа око бунарске
кућице у МЗ-и Лугови“
213. Одлука о покретању поступка јавне набавке набавка робе „Набавка хране и пића за
потребе репрезентације Општинске управе Шамац“
214. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуге „Израда акта о процјени
ризика на радним мјестима и радној средини Територијалне ватрогасне јединице
Шамац“
215. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Припремни
радови за изградњу игралишта у МЗ-и Доња Слатина“
216. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка пнеуматика за два возила
Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
217. Одлука o додјели уговора за набавку радова „Припремни радови за изградњу
игралишта у МЗ-и Доња Слатина“
218. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „ Израда акта о процјени ризика на
радним мјестима и радној средини за Територијалну ватрогасну јединицу Шамац“
219. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуге „Пуњење, сервисирање
и атестирање изолационих апарата за потребе Територијалне ватрогасне јединице
Шамац“
220. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Пуњење, сервисирање и атестирање
изолационих апарата за потребе Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
221. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Уређење
зида за израду мурала у МЗ-и Шамац“
222. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке радова „Израда и постављање
гранитних плоча на градском тргу у Шамцу“
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223. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Набавка и
постављање мануелног система за наводњавање зелених површина на кружном току и
градском парку у Шамцу“
224. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке „Набавка услуге колективног
осигурања радника и имовине Општинске управе Општине Шамац “
225. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање
улице Дуга VII у Шамцу“
226. Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2018. годину
227. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Уређење зида за израду мурала у
МЗ-и Шамац“
228. Одлука o додјели уговора за набавку радова „Израда и постављање гранитних
плоча на градском тргу у Шамцу“
229. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Набавка и постављање мануелног
система за наводњавање зелених површина на кружном току и градском парку у
Шамцу“
230. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Kошење
банкина у мјесним заједницама на подручју Општине Шамац“
231. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Набавка услуге колективног осигурања
радника и имовине Општинске управе Општине Шамац“
232. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Шамац за период
01.01. - 31.03.2018. године
233. Рјешење
234. Оглас
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