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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
289.
На основу члана 348. став (3) Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 6. став 1. тачка б) Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XXXIII редовној сједници одржаној дана
27.9.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта
у својини општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле
Члан 1.
Продаје се непосредном погодбом градско земљиште означено као к.ч. број 1162/10, уписано у ПЛ
број 2180/12 К.о. Шамац, а што се по старом катастарском операту односи на к.ч. број 89/8 из ЗК улошка
број 19368 К.о. СП Шамац у површини од 367
, у својини општине Шамац, по тржишној вриједности
од 30,00 КМ/ , утврђеној од стране вјештака грађевинско-архитектонске струке, ради обликовањакомплетирања грађевинске парцеле означене као к.ч. број 1162/15, уписано у ПЛ број 2200/2 КО Шамац, а
што се по старом катастарском операту односи на к.ч. број 89/14 из ЗК улошка број 1931 КО Шамац у
површини од 2254
, власништво Пајић (Божо) Ненада.
Члан 2.
Овлашћује се Начелник општине Шамац, или лице које он овласти, да по прибављању мишљења
Замјеника Правобраниоца Републике Српске са сједиштем у Добоју, закључи Уговор о купопродаји са
Пајић (Божо) Ненадом.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-242/19
Датум: 27.09.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

290.
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 5. Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и
располагања имовином Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 16/10 и 12/13) и
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члана 36. и 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина
општине Шамац на XXXIII редовној сједници, одржаној дана 27.09.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о додјели на кориштење и одржавање непокретности у својини Општине Шамац
Члан 1.
Мото клубу „Викинг“ Шамац даје се на кориштење и одржавање непокретност у својини
Општине Шамац, и то земљиште означено као к.ч. број 1211/9, уписано у П.Л. број 1777/10, К.о. Тишина,
површине 2623 m2, култура њива 3 класе, а што се по старом катастарском операту односи на земљиште
означено као к.ч. број 1299/25 из ЗК улошка број 142, К.о. СП Тишина.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке може се искључиво користити за потребе Мото клуба
„Викинг“.
Члан 3.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке даје се на кориштење и одржавање Мото клубу „Викинг“
Шамац без накнаде, на период од 5 (пет) година.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Шамац или лице које он овласти, да са Мото клубом „Викинг“
Шамац закључи уговор којим ће се детаљно регулисати права и обавезе уговорних страна.
Члан 5.
Право кориштења непокретности из члана 1. ове Одлуке се неће евидентирати у јавним
евиденцијама непокретности које се воде код Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове Бања Лука, Подручна јединица Шамац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Шамац
Број: 07-022-243/19
Датум, 27.09.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

291.
На основу члана 39. став 2. алинеја 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број 97/16 и 36/19), члана 36. и 88. Статута општине Шамац ("Службени гласник
општине Шамац", број 9/17) и чл. 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 XXXIII редовној сједници одржаној 27.09.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора на коришћење
Члан 1.
Удружењу ратних војних инвалида општине Шамац из Шамца, Краља Александра I
Карађорђевића 69, ЈИБ: 4402031680005, додјељује се на коришћење, без накнаде, пословни простор који
се налази у Шамцу, улица Вука Караџића бб., површине 15 m2 (зграда бившег предузећа „Грађевинар“),
изграђен на земљишту означеном као к.ч. број 229/1, уписан у ПЛ број 245 К.О. Шамац, на којем је као
посједник уписана Општина Шамац са дијелом 1/1, под сљедећим условима:
- сврха: обављање дјелатности удружења
- период трајања коришћења: четири (4) године.
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Члан 2.
Корисник пословног простора се обавезује, да додијељеним простором и припадајућом
инфраструктуром управља као добар домаћин, врши текуће одржавање додијељеним простором, плаћа
трошкове електричне енергије, као и друге трошкове проистекле као посљедица коришћења пословног
простора, те да ће по престанку уговорног односа исти предати Општини Шамац као даваоцу пословног
простора, у стању каквом га је и примио у посјед.
Члан 3.
Овлашћује се начелник општине Шамац да са Удружењем ратних војних инвалида општине
Шамац из Шамца, закључи уговор, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе међу
потписницима, као и услови и начин коришћења пословног простора из члана 1. ове Одлуке.
Члан 4.
За реализацију ове одлуке, задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове општине
Шамац.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 07-022 -244/19
Датум:27.09.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

292.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр. 9/17) и члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXIII редовној сједници одржаној
27.09.2019.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01-30.06.2019. године
I
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01-30.06.2019. године.
II
Скупштина општине сугерише Одјељењу за финансије да се у наредном периоду акценат стави на
побољшање наплате непореских прихода.
III
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
IV
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-238/19
Датум, 27.09.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

293.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр. 9/17) и члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXIII редовној сједници одржаној
27.09.2019.године, донијела је
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З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације о наплати комуналних такси и накнада за период 01.01-30.06.2019.
године
I
Прихвата се Информација о наплати комуналних такси и накнада за период 01.01-30.06.2019.
године.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-239/19
Датум, 27.09.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

294.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр. 9/17) и члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXIII редовној сједници одржаној
27.09.2019.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације о раду општинских инспектора за период 01.01-30.06.2019. године
I
Прихвата се Информација о раду општинских инспектора за период 01.01-30.06.2019. године.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-240/19
Датум, 27.09.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

295.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр. 9/17) и члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXIII редовној сједници одржаној
27.09.2019.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације о извршеном упису ученика у прве разреде Средње школе „ Никола
Тесла“ и основних школа на подручју општине Шамац за школску 2019/2020. годину
I
Прихвата се Информација о извршеном упису ученика у прве разреде Средње школе и основних
школа на подручју општине Шамац за школску 2019/2020. годину, са исправком техничке грешке на
страни 6. гдје умјесто наведеног '' у школској 2018/2019 години'', треба да стоји ''у школској 2019/2020
години''.
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II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-241/19
Датум, 27.09.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

296.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 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 XXXIII редовнoj
сједници одржаноj 27.09.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XXXII редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са XXXII редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
30.07.2019. 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“.
Број: 07-022-237/19
Датум, 27.09.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

297.
На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16 и 36/19), члана 16. ст. 1. и 6. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник
Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 9/17) Скупштина општине Шамац, на XXXIII редовној сједници одржаној
27.9.2019.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата члана Управног одбора
ЈЗУ ''Апотека Шамац'' Шамац
1. Митру Митровић из Шамца престаје мандат члана Управног одбора ЈЗУ ''Апотека Шамац'' Шамац са
07.08.2019. године, због смрти.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-111-91/19
Датум, 27.09.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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298.
На основу члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16 и 36/19), члана 16. ст. 1. и 6. Закона о
систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36.
Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) Скупштина општине Шамац,
на XXXIII редовној сједници одржаној 27.09.2019.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности члана Управног одобра
Јавне здравствене установе Апотека Шамац
1. ИВАНА ШОТРА, професор из Црквине именује се за вршиоца дужности члана Управног одбора
Јавне здравствене установе ''Апотека Шамац'' Шамац, почев од 28.09.2019. године,
на период од 60 дана, а најдуже до завршетка поступка јавне конкуренције и коначног избора и
именовања члана Управног одбора ЈЗУ Апотека Шамац у складу са законом.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац“.
Образложење
Митру Митровић из Шамца досадашњем члану Управног одбора ЈЗУ Апотека Шамац престао је
мандат даном смрти, односно 07.08.2019. године.
Како је за избор и коначно именовање члана УО ЈЗУ ''Апотека'' Шамац потребно спровести поступак по
Јавном конкурсу за избор и именовање, а како је позицијa члана Управног одбора ове јавне установе
осталa упражњене, то је до окончања поступка јавне конкуренције неопходно именовати вршиоца
дужности на период од 60 дана, а најдуже до окончања поступка јавне конкуренције у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске.
Начелник општине је у складу са чланом 16. став 6. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске, Скупштини општине Шамац предложио да се за вршиоца дужности
члана УО ЈЗУ ''Апотека'' Шамац именује лица из тачке 1. диспозитива рјешења.
Скупштина општине Шамац, на XXXIII сједници одржаној 27.09.2019.године донијела је рјешење као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-92/19
Датум: 27.09.2019.год.

299.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
ОПШТИНЕ

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 2019. годину, Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2019. годину
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Члан 1.
Овом одлуком на основу указаних потреба Општине Шамац врше се измјене и допуне Одлуке о
доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2019. годину, број 01-022-7/19 од 17.01.2019. године,
Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2019. год.
број 01-022-32/19 од 08.02.2019. године, Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних
набавки општине Шамац за 2019. год. број 01-022-69/19 од 08.03.2019. године, Одлуке о измјенама и
допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2019. год. број 01-022-100/19 од
08.04.2019. године, Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине
Шамац за 2019. год. број 01-022-142/19 од 31.05.2019. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о
доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2019. год. број 01-022-173/2019 од 11.07.2019. године,
Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2019. год.
број 01-022-181/2019 од 25.07.2019. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана
јавних набавки општине Шамац за 2019. год. број 01-022-206/2019 од 16.08.2019. године и Одлуке о
измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2019. год. број 01022-210/2019 од 27.08.2019. 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.

362.700,00

О

01.10.

01.12.

34144210-3
34144210-3

Напомене

Оквирни датум
Закључења
уговора
15.11.

Извор
финансирања

Оквирни датум
покретања
поступка
01.11.

Врста поступка
Д

Процијењена
вриједност у
КM са
укљученим
ПДВ-ом
2.700,00

Шифра ЈРЈН
30121100-4

9.

РОБЕ
Набавка копир
апарата и
тонера за
потребе
Општинске
управе Шамац
Набавка
специјалног,
ватрогасног
возила за
потребе ТВЈ
Шамац

34144210-3

5.

Предмет
набавке

Р. бр.

Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2019. годину

Буџет Општине
позиција 130,
конто
бр.511300Издаци
за
набавку опреме
Ватрогасни
савез
Републике
Српске

УКУПНО у КМ: 1.308.100,00
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15.10.

Напомене

01.10.

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Д

Оквирни датум
покретања
поступка

1.400,00

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са
укљученим
ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН

УСЛУГЕ
Набавка и
пуњење тонера

50313200-4

10.

Предмет
набавке

Р. бр.
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Буџет Општине
позиција 140,
конто
бр.412500Расходи
за
текуће
одржавање

УКУПНО у КМ: 270.400,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ):2.416.500,00
Врста поступка : О-отворени поступак, К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни споразум;
Позиције:124-Служба за локални економски развој, 125-Teриторијална ватрогасна јединица, 130Одјељење 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: 01-022-245/2019
Датум: 27.09.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

300.
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 :
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке услуге
„Набавка и пуњење тонера“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Набавка и пуњење тонера“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.196,58 КМ без ПДВ-а, односно до 1.400,00 КМ са
ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2019. годину у оквиру позиције број 0140 Одјељења за
финансије, потребна средства су планирана на конту бр. 412500 –Расходи за текуће одржавање.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-246/2019
Датум: 27.09.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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301.
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
за набавку робе „Набавка пелета за огрев за потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за набавку робе „Набавка пелета за огрев за потребе
Општинске управе Шамац“ путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на
порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 13.675,21 КМ без ПДВ-а, односно до 16.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2019. год. у оквиру позиције број 140
Одјељења за финансије. Потребна средства су планирана Буџетом општине Шамац на конту број 412200
- Расходи по основу утрошка енергије.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Уговорни орган ће након пријема, отварања и прегледа понуда провести е-аукцију у складу са
Правилником о условима и начину кориштења е-аукције.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-247/2019
Датум, 27.09.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

302.
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 пројекта изведеног стања наставка улице Доситеја Обрадовића у
Шамцу“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Планинвест“ д.о.о. Брчко за набавку услуге „ Израда пројекта
изведеног стања наставка улице Доситеја Обрадовића у Шамцу“ и именованом понуђачу додјељује се
Уговор у износу од 5.800,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.786,00 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
године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „Планинвест“ д.о.о. Брчко.
У року остављеном за достављање понудa, дана 23.09.2019. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са укупним износом понуде од 5.800,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.786,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
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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 и објавиће се у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-229/2019
Датум: 27.09.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

303.
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 услуга
„ Ресертификациона провјера система менаџмента према захтјевима
стандарда ISO 9001:2015“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке услуга „Ресертификациона провјера система менаџмента према
захтјевима стандарда ISO 9001:2015“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.500,00 KM без ПДВ-а, односно до 2.925,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 0140-Одјељења за финансије. Потребна средства су
утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412700-Расходи за стручне услуге (услуге платног
промета, услуге осигурања, услуге информисања и медија, компјутерске услуге и др. )
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-235/2019
Датум, 26.09.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

304.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске,
број 97/16), члана 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („ Службени гласник БиХ “ ,
број 39/14), Начелник општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке радова
„ Извођење додатних радова на изградњи дјечијег вртића у Обудовцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „Извођење додатних радова на изградњи дјечијег вртића у
Обудовцу“ путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 35.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 40.950,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и утврђена су Буџетским средствима 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.
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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: 01-022-233/2019
Датум: 25.09.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

305.
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 „Уклањање рушевног објекта на к.ч. бр. 567 уписано у
ПЛ бр. 1073 К.О. Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Дуле“ д.о.о. Писари за извођење радова „Уклањање рушевног објекта
на к.ч. бр. 567 уписано у ПЛ бр. 1073 К.О. Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу
од 5.840,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.832,80 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 регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
18.09.2019. године упутила захтјев за достављање понуде, сљедећим понуђачима: „Сигма комерц“ д.о.о.
Шамац и „ Дуле“д.о.о. Писари.
У року остављеном за достављање понудa, дана 19.09.2019. године достављене су двије понуде
сљедећих понуђача:
1) „Дуле“д.о.о. Писари................5.840,00 КМ без ПДВ-а,......тј.........6.832,80 КМ са ПДВ-ом и
2) „Сигма комерц“д.о.о. Шамац......6.225,00 КМ без ПДВ-а,....тј....... 7.283,25 КМ са 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: 01-022-227/2019
Датум: 25.09.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

306.
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
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О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуге „Израда пројекта изведеног стања дјечијег вртића у Обудовцу“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Браћа Мићић“за набавку услуге „Израда пројекта изведеног стања
дјечијег вртића у Обудовцу“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 5.900,00 КМ без
ПДВ-а, односно 6.903,00 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 предметне јавне набавке услуге путем директног споразума Општина Шамац је као
уговорни орган дана 20.09.2019. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачима „ NVB
Family“д.о.о. Дервента и „ Браћа Мићић“ д.о.о. Модрича.
У року остављеном за достављање понудa, дана 24.09.2019. године достављена је понуда понуђача „
Браћа Мићић“ са укупним износом понуде од 5.900,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.903,00 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 и објавиће се у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-230/2019
Датум: 30.09.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
289. Одлука о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у
својини општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле
290. Одлука о додјели на кориштење и одржавање непокретности у својини Општине
Шамац
291. Одлука о додјели пословног простора на коришћење
292. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Шамац за период
01.01. - 30.06.2019. године
293. Закључак о прихватању Информације о наплати комуналних такси и накнада за
период 01.01. - 30.06.2019. године
294. Закључак о прихватању Информације о раду општинских инспектора за период
01.01. - 30.06.2019. године
295. Закључак о прихватању Информације о извршеном упису ученика у прве разреде
Средње школе „Никола Тесла“ и основних школа на подручју општине Шамац за
школску 2019/2020. годину
296. Закључак о усвајању Извода из Записника са XXXII редовне сједнице Скупштине
општине Шамац
297. Рјешење о престанку мандата члана Управног одбора ЈЗУ ''Апотека Шамац'' Шамац
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298. Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одобра Јавне
здравствене установе Апотека Шамац
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
299. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2019. годину
300. Одлука о покретању поступка јавне набавке услуге „Набавка и пуњење тонера“
301. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка пелета за
огрев за потребе Општинске управе Шамац“
302. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Израда пројекта изведеног стања
наставка улице Доситеја Обрадовића у Шамцу“
303. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Ресертификациона
провјера система менаџмента према захтјевима стандарда ISO 9001:2015“
304. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке радова „Извођење додатних
радова на изградњи дјечијег вртића у Обудовцу“
305. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Уклањање рушевног објекта на к.ч.
бр. 567 уписано у ПЛ бр. 1073 К.О. Шамац“
306. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Израда пројекта изведеног стања
дјечијег вртића у Обудовцу“

Сриједа, 2. октобар 2019. године - Службени гласник општине Шамац - Број 12/19
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића
број 4. Уређује и штампа Секретар Скупштине општине Шамац. Телефон: 054/611-229,
611-237; централа: 054/611-800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник општине Шамац"
излази по потреби. Жиро рачун: Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.
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