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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
378.
На основу члана 39. став (2) тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 36. став (2) тачка 5) Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број: 9/17) Скупштина општине Шамац на XXXVI редовној сједници одржаној дана
10.12.2019. године, донијела је
ПЛАН
КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД 2018.-2020. ГОДИНА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ -РЕВИДОВАНИ
УВОД
План капиталних улагања за период 2018.-2020. година на подручју општине Шамац, донијела је
Скупштина Општине Шамац на XIX редовној сједници одржаној дана 04.05.2018. години (број
документа: 07-022-139/18 од 04.05.2018. године).
Наведени план капиталних улагања се повећава за 2.900.000 КМ у 2020. години за Набавку нових
грађевинских објеката и реконструкцију постојећих на локалитету Спомен Дома ''Митар Трифуновић
Учо'' по пресуди Окружног привредног суда у Добоју број 60 0 Ps 022428 17 Ps 2 (реконструкција Спомен
дома, изградња базена) и друге наведене капиталне пројекте који ће се финансирати из кредитног
задужења, те из тих разлога се и ради ревидовани план капиталних улагања за период 2018.-2020. година.
План капиталних улагања на подручју општине Шамац обухвата период од 2018. – 2020. године и садржи
развојне пројекте првенствено из области путне инфраструктуре, комуналне инфраструктуре, развоја
културе, спорта, образовних и вјерских установа, те остало.
План капиталних улагања за период 2018.-2020. на подручју општине Шамац, рађен је у складу са
Ревидованом стратегијом развоја општине Шамац 2016.-2020. година. План капиталних улагања
припремила је Комисија именована од стране Начелника Општине рјешењем број 01-111-27/2018 од
12.03.2018. године. Комисија броји 4 члана из реда запослених у Општинској управи општине Шамац.
На основу Ревидоване Стратегије развоја општине Шамац 2016.-2020. година, а узимајући у обзир и
приједлоге буџетских корисника, мјесних заједница, привредних субјеката и невладиног сектора са
подручја општине Шамац, извршена је свеобухватна анализа свих приједлога капиталних улагања и
начина њиховог финансирања, те одређена приоритетна капитална улагања са изворима финансирања.
План капиталних улагања на подручју општине Шамац је документ који усмјерава активности свих
носилаца општинског развоја, а представља и основ за приступ финансијским капацитетима код домаћих
и иностраних донатора који инсистирају на постојању таквог планског документа. План представља и
основ за координирање свих инвестиционих активности, у планском периоду на који се односи. План
капиталних улагања на подручју општине Шамац представља:
• трогодишњи план развоја општине Шамац,
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•
план који обухвата општинске инвестиције у појединачној вриједности преко 15.000,00 КМ, а које
се односе на организовану изградњу, модернизацију и побољшање техничке и друштвене
инфраструктуре Општине.
План капиталних улагања за период 2018.-2020. на подручју општине Шамац- ревидовани обухвата
укупно 46 инвестиционих приједлога пројеката, од чега је:
•
19 постојећих приједлога (из Ревидоване Стратегије развоја општине Шамац 2016.-2020.) и
•
27 нових инвестиционих приједлога.
Одабир предложених пројеката и динамика реализације ће се базирати на критеријумима:
•
степен завршености започетих пројеката у 2017. години, и раније,
•
могућност донација за пројекте од стране виших нивоа власти и других међународних и домаћих
донатора,
•
започете активности у вези пројекта (постојање пројектне документације, припремни радови и
сл.),
•
користи од пројекта (повратни економски ефекат, број становника који имају корист од пројекта,
услов за реализовање другог значајног пројекта, побољшања животних услова за грађане),
•
суфинансирање од стране грађана.
ПРЕГЛЕД ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ПЕРИОД 2018. – 2020. ГОДИНА- РЕВИДОВАНИ
Приједлози за инвестирање разврстани су по тематским групама (секторима), односно у 4 групе, тематска
структура приједлога (проценат учешћа приједлога за инвестирање по групама у односу на укупан
финансијски износ) је сљедећа:
I – Путна инфраструктура, обухвата 14 пројектних приједлога, што чини 1.780.773 КМ односно 24,03%
укупно планираних финансијских средстава овога Плана.
II – Комунална инфраструктура, обухвата 8 пројектних приједлога што чини 2.294.000 КМ односно
30,95% укупно планираних финансијских средстава овога Плана.
III – Развој културе и спорта. те изградња образовних и вјерских објеката, обухвата 16 пројектних
приједлога, што чини 792.000 КМ односно 10,68% укупно планираних финансијских средстава овога
Плана.
IV – Остали пројекти, обухвата 8 пројектних приједлога што чини 2.545.227 КМ односно 34,34% укупно
планираних финансијских средстава овога Плана.
Овим планом капиталних улагања обухваћена су укупно 46 инвестициона пројекта, за које је утврђена
финансијска пројекција у износу од 7.412.000 КМ.
Остали
пројекти;
2545227

Развој културе
и спорта;
792000

Путна
инфраструктур
а; 1780773

Комунална
инфраструктур
а; 2294000

Дијаграм структуре о финансијском учешћу сваке од група.
Преглед инвестиционих пројеката, са процијењеном вриједности пројеката према горе наведеним групама
налази се у наставку.
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ТАБЕЛАРНИ ЗБИРНИ ПРИКАЗ (у КМ)
Табела број 1.

Р.бр.
1
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Назив

2
I – Путна инфраструктура
Асфалтирање пута МЗБрвникМЗ Баткуша
Изградња улице уMЗ Шамац насеље Немањића (спајање са
ул. Цара Душана)
Асфалтирање улица у МЗ
Шамац – насеље Јасеник

Асфалтирање улица у МЗ
Лугови
Асфалтирање улица у насељу
Дуга
Наставак изградње улице
Доситеја Обрадовића у МЗ
Шамац (од Бинга до Основне
школе)
Реконструкција и пресвлачење
локалних путева на подручју
општине Шамац
Изградња и санација путау МЗ
Доњи Хасић – Јелас
Асфалтирање пута МЗ Баткуша
– МЗ Доња Слатина
Изградња пјешачке стазеМЗ
Писари- МЗ Шамац (1000м)
Изградња пјешачке стазе у МЗ
Тишини (700м)
Изградња тротоара у МЗ Шамац
-ул. Цара Душана, улаз у
Шамац

13.

Изградња и санација тротоара у
МЗ Шамац

14.

Асфалтирање улица у насељу
Браће Југовића

15.
16.

I - Збир
II- Комунална
инфраструктура
Реконструкција водоводне
мреже у граду
Капитални грант -Јачање

Процијењена Укупна
Процијењена
вриједност вриједност
вриједност
пројеката –
(3+4)
пројеката (у
ревидовано у
КМ)
2020. години
4
5
3
142.000

0

142.000

50.000

0

50.000

60.000

20.000

80.000

110.000

26.000

136.000

100.000

155.000

255.000

232.000

0

232.000

150.000

150.000

300.000

140.000

0

140.000

130.000

0

130.000

25.000

0

25.000

25.000

145.000

170.000

20.000

10.000

30.000

50.000

15.000

65.000

0,00

25.773

25.773

1.234.000

546.773

1.780.773

1.500.000

0

1.500.00

110.000

0

110.00
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17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.

30.

31.

32.
33.

капацитета КП „Водовод и
канализација“ АД - Опремаза
дијагностику и остала опрема
Капитални грант – Јачање
капацитета ЈП „Слободна зона“
- набавка опреме за ком.
дјелатност
Изградња артешког бунара -МЗ
Ново Село
Изградња артешког бунара -МЗ
Лугови,II фаза
Уређење простора око артешког
бунара у МЗ Доњи Хасић
Реконструкција јавне расвјете и
увођење ЛЕДтехнологије у МЗ
Шамац
Санација и реконструкција
објеката основних школа у
Обудовцу и Горњој Слатини
II - Збир
III – Развој културе и спорта,
те изградња образовних и
вјерских објеката
Санација и реконструкција
Дома културе уМЗ Гајеви
Санација и реконструкција
Дома културе у МЗ С.Слатина
Асфалтирање и уређење
простора око Дома културе "др
Милан Јелић" у МЗ Обудовац
Реконструкција јавне
инфраструктуре (МЗ Шамац,
МЗ Горња Црквина)
Санација Дома културе у МЗ
Писари
Уређење Дома културе у МЗ
Гребнице
Реконструкција и санација
зграде''Старе библиотеке'' у
Шамцу - II фаза
Уређење простора и изградња
терена за мале спортове у МЗ
Доња Слатина
Изградња Дјечијег игралишта у
МЗ Шамац - Насеље Браће
Југовића
Уређење Видовданског парка са
дјечијим игралиштем у МЗ
Шамац
Изградња и санација источне
ограде на стадиону ФК „Борац“

100.000

0

100.000

74.000

0

74.000

30.000

0

30.000

30.000

0

30.000

400.000

0

400.000

50.000

0

50.000

2.294.000

0

2.294.000

35.000

0

35.000

30.000

0

30.000

80.000

0

80.000

0

130.000

130.000

20.000

0

20.000

36.000

0

36.000

96.000

0

96.000

30.000

0

20.000

55.000

0

55.000

60.000

0

60.000

25.000

0

25.000
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у МЗ Шамац

34.
35.
36.

37.

38.

Изградња капеле на новом
православном гробљу у МЗ
Шамац
Наставак изградње парохијског
дома у МЗ Лугови
Санација и реконструкција
фискултурне сале у МЗ Г.
Слатина
Израда и постављање заштитне
ограде код цркве у МЗ Хр.
Тишина

Реконструкција друштвеног
дома МЗ Крушково Поље
III - Збир

55.000

0

55.000

20.000

0

20.000

50.000

0

50.000

30.000

0

30.000

0,00

40.000

40.000

622.000

170.000

792.000

42.000

0

42.000

30.000

0

30.000

100.000

0

100.000

60.000

0

60.000

15.000

0

15.000

15.000

0

15.000

100.000

0

100.000

0,00

2.183.227

2.183.227

362.000

2.183.227

2.545.227

4.512.000

2.900.000

7.412.000

IV –Остали пројекти

39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.

46.

Инфраструктурно уређење
потенцијалне пословне зоне
Шамац
Изградња излетишта ''Ушће'' у
МЗ Шамац – II фаза
Набавка земљишта и објеката
Набавка канцеларијског
намјештаја и опреме за
Општинску управу
Набавка земљишта у МЗ Горња
Црквина – проширење мјесног
гробља
Реконструкција Ватрогасног
дома уМЗ Обудовац
Капитални грантови (јавне
установе, обнова фасада у МЗ
Шамац)
Набавка нових грађевинских
објеката и реконструкција
постојећих на локалитету
Спомен Дома ''Митар
Трифуновић Учо'' по пресуди
Окружног привредног суда у
Добоју број 60 0 Ps 022428 17 Ps
2 (реконструкција Спомен дома,
изградња базена)
IV - Збир
Укупан Збир (I+II+III+IV):
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Свакако да треба нагласити да је Општина Шамац спремна да учествује у суфинансирању сваког од ових
пројеката у одређеним процентима у складу са пропозицијама евентуалних донатора. Неке од пројеката
Општина планира у потпуности да реализује самостално, док за дио пројеката постоји спремност грађана
да учествују у суфинансирању, обзиром да су они и иницијатори појединих пројектних приједлога.
Путна инфраструктура – У планском периоду планирано је укупно 14 пројектних приједлога који се
тичу улагања у путну инфраструктуру. С неким од пројеката се у претходном периоду аплицирало код
виших нивоа власти. Тако је по јавном позиву код Министарства за људска права и избјеглице Босне и
Херцеговине, општина Шамац аплицирала са три пројектна приједлога. Један се тиче асфалтирања улица
у МЗ Лугови. Битно је нагласити да су одобрена средства у износу од 50.000 КМ за пројекат асфалтирања
једне улице у МЗ Лугови у 2018. години, а у наведеном планском периоду очекује се асфалтирање још
двије улице у износу од 86.000 КМ. Менаџмент Општинске управе Шамац препознао је квалитетну идеју
и потребу за асфалтирањем главне улице у овој мјесној заједници. Значај реализације наведеног пројекта
огледа се и у учешћу грађана у реализацији идеје, што повећава вриједност донешених одлука јер је у
њиховом креирању учествовао већи број особа, а не само група изабраних представника.
На иницијативу грађана насеља Дуга, завршено је асфалтирање неколико улица у износу од 100.000 КМ,
а у планском периоду очекује се асфалтирање свих улица у овом насељу, у износу од 155.000 КМ.
Завршена је реализација пројекта ''Наставак изградње улице Доситеја Обрадовића (од Бинга до Основне
школе)''. Овај пројекат Општина реализује сопственим финансијским
средствима, али је важно нагласити да је више од двије трећине средстава обезбијеђено кроз накнаду за
градско грађевинско земљиште.
Пројекат ''Изградња и санација пута у МЗ Доњи Хасић - Јелас'' је завршен. Средства су обезбијеђена код
Федералног Министарства расељених особа и избјеглица, као и Републичког секретаријата за расељена
лица и миграције.
Комунална инфраструктура – У планском периоду планирано је 8 пројеката који се тичу изградње
комуналне инфраструктуре. Ови пројектни нашли су шири значај за општину Шамац, јер осигуравају
трајно и квалитетно обављање дијела комуналне дјелатности. У претходном периоду реализован је
пројекат ''Реконструкција и проширење водоводног система општине Шамац'', укупне вриједности
3.299.467,22 КМ од чега је 1.649.742,61 КМ кредит Европске инвестиционе банке, 1.154.899,62 КМ
неповратна грант средства Европске Комисије (ИПА 2010) и 494.824,99 КМ учешће Општине. Наведени
пројекат је финансијски допуњен ангажовањем кредитних средстава по компоненти 2Б ''Пројекта хитног
опоравка од поплава''. Због великих губитака у водоснабдијевању (до 80%), који настају као посљедица
дотрајалих азбестно – цементних цијеви, у плану капиталних улагања уврштен је пројекат
''Реконструкција водоводне мреже у граду'', укупне вриједности 1.500.000 КМ. Исти ће бити реализован
искључиво у случају стварања повољних могућности у наредном периоду, било у виду изузетно
повољних кредитних средстава или обезбјеђења евентуалних међународних донација, уз суфинансирање
Општине. Исти случај је и са пројектом ''Реконструкција јавне расвјете и увођење ЛЕД технологије у МЗ
Шамац''. Прелазком на ЛЕД технологију постигао би се специфични циљ пројекта, а то је значајна уштеда
у трошковима електричне енергије и одржавања, у односу на постојеће стање које је лоше и представља
оптерећење за општински буџет. Пројекат реконструкције јавне расвјете представља један од кључних
пројеката побољшања услова живота на подручју општине Шамац. Значајан сегмент одрживог развоја ове
Општине свакако представља и рационално трошење електричне енергије. Обзиром да је ријеч о
инвестицији вриједној 400.000 КМ, пројекат ће бити реализован у случају стварања услова отплате истог
путем одгођеног плаћања годишњим уштедама за финансирање јавне расвјете. Пројекат замјене
постојећих свјетиљки ЛЕД расвјетом, исплатиће се након 7 година, насталим уштедама на мјесечном
нивоу. Битно је напоменути да постоје одређени механизми за реализацију овог пројекта, те је у
претходном периоду расписан тендер за реализацију овог пројекта и изабран извођач радова, уз
могућност финансирања пројекта из мјесечних уштеда у потрошњи електричне енергије.
За пројекат ''Изградње артешког бунара у МЗ Лугови'' обезбијеђена су средства из Финансијског
механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја путем Јавног позива
Инвестиционо – развојне банке Републике Српске и општине Шамац.
С циљем развоја система интегрисаног управљања амбалажним отпадом општине Шамац, у наредне три
године планиран је пројекат ''Јачања капацитета ЈУ ''Слободна зона'' Шамац''. У 2017. години од стране
Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, у ове сврхе одобрен је
грант у износу од 40.000 КМ.
Развој културе и спорта, те изградња образовних и вјерских објеката – С циљем развијања свијести о
значају културе, интензивирања активности на очувању и вредновању културно – историјског насљеђа, те
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афирмацији спорта на подручју општине Шамац, у оквиру ове групе планирано је укупно 16 пројектних
приједлога.
Неколико њих је нашло мјесто у суфинансирању виших нивоа власти Републике Српске и Босне и
Херцеговине и биће реализовани у текућој години. Тако су за пројекат ''Санација и реконструкција Дома
културе у МЗ Средња Слатина'' обезбијеђена средства у износу од 15.000 КМ код Министарства цивилних
послова Босне и Херцеговине.
Обзиром да пројекат ''Асфалтирање и уређење простора око Дома културе ''др Милан Јелић'' у МЗ
Обудовац'' има шири значај, који се огледа у уређењу централног дијела највеће мјесне заједнице наше
општине, и подразумијева инфраструктурно уређење, изградњу и асфалтирање паркинга и хортикултурно
уређење центра Обудовца, свакако је увршен у План капиталних улагања за наредне три године, те
реализован у претходном периоду.
Путем Јавног позива Министарства за избјеглице и расељена лица РС, одобрена су средства у износу од
30.000 КМ за реализацију пројекта ''Уређење Дома културе у МЗ Гребнице''.
Скупштина општине Шамац је 1985. године, чланом 18. Одлуке о просторном уређењу општине
(''Службени гласник општине Босански Шамац'', број 4/85) прогласила зграду Старе библиотеке
грађевинским наслијеђем. Општинска управа Шамац, увидјевши културни значај предметног објекта,
настоји да истраје у намјери да истом омогући трајну заштиту, кроз санацију и реконструкцију у првој
фази, а након тога и покретање процедуре пред Републичким Комисијама за проглашење овог објекта
националним спомеником. Ријеч је о објекту из 19. вијека, који задовољава све критеријуме од значаја за
чување културног и историјског насљеђа Босне и Херцеговине. На основу Одлуке о утврђивању
прелиминарне ранг листе потенцијалних корисника за програме помоћи одрживог повратка, код
Федералног министарства расељених особа и избјеглица, пројекат ''Реконструкција и санација зграде
''Старе библиотеке'' у Шамцу–II Фаза'', задовољио је основне елиминаторне критеријуме и у наредном
периоду се очекује Коначна листа за одабир предложених пројеката за додјелу средстава. Наведени
пројекат је подржан од стране Федералног Министарства расељених особа и избјеглица са 57.000,00 КМ.
За пројекте ''Изградња капеле на новом православном гробљу у МЗ Шамац'' одобрена су средства у
износу од 50.000 КМ, и ''Израда и постављања заштитне ограде код цркве у МЗ Хрватска Тишина'' у
износу 11.125,00 КМ. Ријеч је о гранту обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре у БиХ,
код Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине.
Остали пројекти – Под остало уврштено је укупно 8 значајних пројеката. С циљем стварања могућности
економског развоја, привлачења страних директних инвестиција и отварања нових радних мјеста, свакако
треба издвојити пројекат ''Инфраструктурног уређења потенцијалне пословне зоне Шамац''. Пројекат
подразумијева конкретно уређење према захтјевима потенцијалних инвеститора, али и проширење
постојеће зоне.
Ради брже и ефикасније заштите од пожара становништва и имовине (у овом случају Обудовца и
околине) важно је планирати пројекат ''Реконструкција ватрогасног дома у МЗ Обудовац''. Пројектне
активности завршене су у претходном периоду.
У наредне три године планирани су одређени капитални грантови, у укупном износу од 100.000 КМ. У
свакој години проводи се процедура за обнову фасада у неколико улица у Шамцу. Општина Шамац има у
плану наставити ову праксу и наредних година.
По пресуди Окружног привредног суда у Добоју број 60 0 Ps 022428 17 Ps 2, Општина Шамац дужна је
исплатити тужиоцу ''N.B.S. Group'' д.о.о. Шамац, износ од 2.183.227,38 КМ за набавку нових
грађевинскпх објеката и реконструкцију постојећих на локалитету Спомен Дома ''Митар Трифуновић
Учо'', што је планирано ревидованим Планом капиталних улагања за период 2018.-2020.
У претходном излагању објашњени су начини финансирања предложених пројеката. Евидентно је да ће се
свакако већ у текућој години реализовати значајан број пројеката за дијелом обезбјеђених средстава кроз
различите грантове виших нивоа власти. Општина Шамац је главни координатор активности на плану
обезбјеђивања и коришћења средстава за финансирање програма и пројеката из поменутих области, те у
складу с тим, свакако је неопходно постојање оваквог планског документа, који доприноси бољем
планирању и реализацији пројеката за сваку појединачну годину.
Број: 07-022-319/2019
Датум, 10.12.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста
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379.
На основу члана 22. став (1) тачка 4) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (Службени
гласник Републике Српске, број 121/12 и 46/17 ) и члана 39. став (2) тачка 12) Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број: 97/16 и 36/19), сагласно одредбама чл. 30 и 36.
Статута Општине Шамац (Службени гласник Општине Шамац, бр. 9/17), Скупштина Општине Шамац је,
на XXXVI редовној сједници, одржаној 10.12.2019. године, донијела
ОДЛУКУ
о формирању штаба за ванредне ситуације Општине Шамац
Члан 1.
Овом одлуком формира се Општински штаб за ванредне ситуације (даљем тексту Штаб).
Члан 2.
Општински штаб за ванредне ситуације састоји се од команданта, замјеника команданта, начелника и
чланова штаба и у исти се одређују:
1. командант Штаба

- начелник Општине,

2. замјеник команданта штаба

- начелник Службе за друштвене дјелатности
и послове цивилне заштите,

3. начелник Штаба

- ССС за послове цивилне заштите,

4. члан Штаба за оперативно
планске послове

- СС за организацију, планирање и
административно-техничке послове у ЦЗ

5. члан Штаба за правне и
административно техничке
послове

- ССС за нормативно правне и друге послове
у Стручној служби начелника општине

6. члан Штаба за склањање,
евакуацију и збрињавање

- директор ЈУ Центар за социјални рад Шамац,

7. члан Штаба за збрињавање
угрожених и настрадалих

- секретар ОО Црвеног крста,

8. члан Штаба за заштиту и
спашавање од пожара

- старјешина ватрогасне јединице,

9. члан Штаба за прву медицинску
помоћ

- директор ЈЗУ „Дом здравља“ Шамац,

10. члан Штаба за заштиту
животиња и биља

- директор „Ветеринарске станица“ а.д. Шамац,

11. члан Штаба за водоснадбијевање
и комуналне послове

- директор КП „Водовод и канализација“ а.д.
Шамац или комуналног предузећа,

12. члан Штаба за заштиту од поплава

- директор ВП „Ушће Босне“ а.д.,

13. члан Штаба за заштиту од
рушења и експлозија,

- инжењер грађевине

14. члан Штаба за финансије

- начелник Одјељења за финансије,
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15. члан штаба за безбједност

- командир Полицијске станице.

Члан 3.
Штаб обавља следеће послове:
а) руководи и координира рад субјеката и снага система заштите и спасавања на спровођењу утврђених
задатака,
б) руководи и координира спровођење мјера и задатака заштите и спасавања,
в) разматра и даје мишљење на приједлог Процјене угрожености и приједлог Плана заштите и спасавања
од елементарне непогоде и друге несреће,
г) прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мјере за њихово побољшање,
д) наређује употребу снага за заштиту и спасавање, средстава помоћи и других средстава која се користе у
ванредним ситуацијама,
ђ) ради на редовном информисању и обавјештавању становништва о ризицима, опасностима и предузетим
мјерама,
е) прати организацију, опремања и обучавања јединица и тимова за заштиту и спасавање, овлашћених,
оспособљених правних лица,
ж) сарађује са надлежним органима заштите и спасавања сусједних држава у ванредним ситуацијама и
з) доноси приједлоге, закључке и препоруке.
Члан 4.
Штаб поред послова из члана 3. ове одлуке, обавља и сљедеће послове:
a) сарађује са штабовима за ванредне ситуације сусједних јединица локалне самоуправе,
б) разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на подручју општине и
в) ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за општину.
Члан 5.
Штаб по потреби позива и друге институције, тијела, агенције, организације или стручњаке за одређена
питања од интереса за заштиту и и спасавање да учествују у раду.
Члан 6.
Сједнице Штаба и оперативни рад штаба ће се обављати у просторијама Општинске управе Шамац, а у
случају ванредне опасности које онемогућавају коришћење истих рад Штаба ће се обављати у
просторијама МЗ Горња Црквина или у просторијама које одреди командант Штаба или његов замјеник
на приједлог начелника штаба.
Члан 7.
Штаб има свој печат и штамбиљ, у складу са законом и актима органа Општине.
Члан 8.
Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите или други орган надлежан за послове
цивилне заштите ће донијети Упутство о раду Општинског штаба за ванредне ситуације.
Члан 9.
У складу са овом Одлуком Начелник Општине ће извршити именовање у Штаб.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о формирању Штаба за ванредне ситуације број:
07-022-256/15 од 15.12.2015. године („Службени гласник Општине Шамац“, бр. 12/15).
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 07-022-320/2019
Датум, 10.12.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

9

Страна 10 – Уторак 10. децембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 16

380.
На основу члана 31. став 1. тачка ђ) и члана 35. став 2. Закона о буџетском систему Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16 и 36/19), члана 36. Статута
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) и члана 149. Пословника о раду
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 12/17), након разматрања Нацрта
буџета Општине Шамац за 2020. годину, Скупштина општине Шамац, на XXXVI редовној сједници
одржаној дана 10.12.2019.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Нацрта буџета
Општине Шамац за 2020. годину

1. Прихвата се Нацрт буџета Општине Шамац за 2020. годину и упућује на јавну расправу, ради
прибављања примједби, мишљења и приједлога.
2. Нацрт буџета Општине Шамац за 2020. годину објавиће се на интернет страници Општине Шамац
www.opstinasamac.org.
3. Јавна расправа ће се спровести у року од 7 дана.
4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се начелник Општине и Одјељење за
финансије, које се истовремено обавезује да Скупштини општине уз Приједлог буџета за 2020.
годину достави извјештај о резултатима јавне расправе.
5. Саставни дио овог закључка је табеларни преглед Нацрта буџета Општине Шамац за 2020. годину.
6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-318/2019
Датум, 10.12.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

381.
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 о раду Скупштине општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXVI редовној
сједници одржаној 10.12.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду мјесних заједница
на подручју општине Шамац за 2019. годину са приједлогом приоритета
у 2020. години
I
Прихвата се Информација о раду мјесних заједница на подручју општине Шамац за 2019. годину
са приједлогом приоритета у 2020. години
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
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Овај закључак ступа на снагу
Општине Шамац“.
Број: 07-022-321/2019
Датум, 10.12.2019. год.

III
наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

382.
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. 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 XXXVI редовнoj сједници одржаној 10.12.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о снабдијевању водом на подручју општине Шамац у 2019. години са
посебним освртом на снабдијевање из артешких бунара
и квалитет исте
I
Прихвата се Информација о снабдијевању водом на подручју општине Шамац у 2019. години са посебним
освртом на снабдијевање из артешких бунара и квалитет исте.
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: 07-022-322/2019
Датум, 10.12.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

383.
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 о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXVI редовној сједници одржаној 10.12.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању у области културе и културним манифестацијама одржаним на
подручју општине Шамац у 2019. години
I
Прихвата се Информација о стању у области културе и културним манифестацијама одржаним на
подручју општине Шамац у 2019. 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: 07-022-323/2019
Датум, 10.12.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста
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384.
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. 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 XXXVI редовнoj
сједници одржаној 10.12.2019.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 Начелник Општине усмено поднио на XXXVI редовној
сједници Скупштине општине Шамац, одржаној 10.12.2019. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-317/2019
Датум, 10.12.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

385.
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 XXXVI редовнoj
сједници одржаноj 10.12.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XXXV редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са XXXV редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
22.11.2019. 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: 07-022-316/2019
Датум, 10.12.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

386.
На основу члана 22. Породичног закона (''Службени гласник Републике Српске'', број 54/02, 41/08 и
63/14, ), члана 36. став (2) тачка 1) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број
9/17) и члана 16. став (2) тачка 9. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXVI редовној сједници, одржаној
10.12.2019. године, донијела је
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О Д Л У К У
о измјенама Одлуке о делегирању одборника Скупштине општине Шамац
који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака
I
У Одлуци о делегирању одборника Скупштине општине Шамац, који ће у својству службеног лица
присуствовати закључењу брака пред надлежним матичарем Општинске управе Општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 14/16, 7/17, 18/17 и 21/17), у тачки I подтачка 5. за матично
подручје Тишина, умјесто ''Николина Шкрбић'', треба да стоји ''Милан Илинчић'' .
У подтачки 6. за матично подручје Шамац, умјесто ''Сандра Вуксановић'', треба да стоји ''Хрвоје
Шимовић''.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-324/2019
Датум, 10.12.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

387.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19) и члана 36. став 2. тачка 23) Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број: 9/17) и члана 40. Пословника о раду Скупштине општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 12/17), Скупштина општине Шамац на XXXVI сједници
одржаној 10.12.2019. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени рјешења о избору предсједника и
чланова сталних радних тијела Скупштине општине Шамац
I
У рјешењу о избору предсједника и чланова сталних радних тијела Скупштине општине Шамац број 07111-129/16 од 16.12.2016. године (''Службени гласник општине Шамац'', број 14/16, 5/17, 13/17 и 21/17) у
тачки I, алинеја девет – Савјет за омладину и спорт, под редним бројем 3. умјесто ''Сандра Вуксановић,
члан'', треба да стоји : ''Милан Илинчић, члан''.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-111-111/2019
Датум, 10.12.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
388.
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
за набавку робе „Набавка зимских униформи за Територијалну ватрогасну јединицу Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „Набавка зимских униформи за Територијалну ватрогасну
јединицу Шамац“ путем директног споразума.
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Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.100,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.967,00 КМ са
ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 125 Територијалне ватрогасне
јединице Шамац потребна средства су планирана на конту бр.516100–Издаци за залихе материјала, робе,
ситног инвентара, амбалаже и сл.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-307/2019
Датум: 27.11.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

389.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 66. и 88. став 3. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17),
и члана 15. став 1. Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових
радника у производним, занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке
машина или опреме и субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике
и правна лица у 2019. години („Службени гласник општине Шамац“, број 4/19) Начелник општине
Шамац, доноси:
ОДЛУКУ
о додјели субвенције METAL-HOLLAND“ d.o.o. Шамац
I
Правном лицу „METAL-HOLLAND“ d.o.o. Шамац, Његошева бб., чије директор Станислав Ракић из
Шамца, Цара Душана 21., додјељује се субвенција за рефундацију дијела трошкова набавке машина или
опреме у текућој години у износу од 4.000,00 КМ, у складу са записником Комисије број: 01-111-102/19
од 04.11.2019. године.
II
Наведена финансијска средства ће бити исплаћена из буџета Општине Шамац, буџетска позиција 414100
субвенције за запошљавање радника, сходно члану 8. став 6. Правилника о условима и начину
остваривања субвенција за запошљавање нових радника у производним, зaнатским и услужним
дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина или опреме и субвенционисање трошкова
стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна лица у 2019. години, на жиро рачун
правног лица број 562-011-00001972-54 који је отворен код НЛБ Банке а.д. Бања Лука.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-296/2019
Датум, 22.11.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

390.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), члана 70.
става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно одредбама члана 66.
Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 9/17) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова „Санација обалоутврде на Градском кеју у Шамцу“
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Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-211/2019 од 06.09.2019. године и
уговор за извођење радова „ Санација обалоутврде на Градском кеју у Шамцу“ додјељује се групи
понуђача „Дејокоп“д.о.о. Бок и „Монтградња“ д.о.о. Угљевик у износу од 42.715,00КМ без ПДВ-а,
односно 49.976,55 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Записник о оцјени понуда са препоруком Комисије број: 01-022-211/2019 од 06.09.2019.године је
саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Изабрана група понуђача у обавези je да у року од 5 (пет) дана, од дана пријема ове одлуке достави
све потребне доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о
јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Нацрт уговора о набавци доставиће се на потпис носиоцу групе понуђача „Дејокоп“ д.о.о. Бок по
протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније
понуде.
Члан 5.
Ова одлука објавиће се у Службеном гласнику Општине Шамац и на веб-страници
www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Образложење
У поступку јавне набавке извођења радова „ Санација обалоутврде на Градском кеју у Шамцу“ путем
конкурентског захтјева набавке радова објављеног дана 27.08.2019. год. на порталу Агенције за јавне
набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-3-23-3-27/19 од 27.08.2019. године ,
процијењена вриједност набавке износи до 42.735,05 КМ без ПДВ-а, односно до 50.000,00 КМ са ПДВом. Предмет јавне набавке је извођење радова „ Санација обалоутврде на Градском кеју у Шамцу“.
Уговорни орган је предвидио и провођење е-аукције за предметну набавку. У року остављеном за
достављање понуда, достављена је 1 (једна) понуда сљедећег понуђача (приказано у Табели1):

ПОДАЦИ О ПРИСТИГЛИМ ПОНУДАМА И ИЗНОС ПОНУДА (Табела 1):
Укупна цијена
Укупна цијена у
Назив / име понуђача
у КМ без ПДВ-а КМ са ПДВ-ом

1

„Дејокоп“д.о.о. Бок и „Монтградња“ д.о.о.
Угљевик (група понуђача)

42.715,00

49.976,55

Преф.
третман
домаћи
Не

Комисија је утврдила да је горе наведена група понуђача доставила комплетну документацију у складу
са условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ. Извршена је коначна ранг листа
оцијењених и прихватљивих понуда (Табела 2).
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА (Табела 2)
Укупна цијена
Укупна цијена у Преф.
Назив / име понуђача
у КМ без ПДВ-а КМ са ПДВ-ом
третман
домаћи
1

„Дејокоп“д.о.о. Бок и „Монтградња“ д.о.о.
Угљевик (група понуђача)

42.715,00

49.976,55

Не
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Како је чланом 3. Правилника о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“,
број 66/16) одређено да у случају пријема једне прихватљиве понуде е-аукција се неће заказивати, него ће
се поступак окончати у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама БиХ.
Оцијењено је да је најповољнија група понуђача „ Дејокоп“д.о.о. Бок и „ Монтградња“ д.о.о.
Угљевик чија је понуда најнижа цијена са износом од 42.715,00 КМ без ПДВ-а, односно 49.976,55 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана од
дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом
поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла
бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022-211/2019
Датум: 28.11.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

391.
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: 01-022-255/2019 од
28.11.2019. године, у поступку јавне набавке робе „ Набавка електроматеријала и опреме за потребе
електрификације стамбених јединица расељених особа и повратника у општини Шамац (поновљени
поступак)“ путем конкурентског захтјева, Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку робе „ Набавка електроматеријала и опреме за потребе електрификације
стамбених јединица расељених особа и повратника
у општини Шамац (поновљени поступак)“
за ЛОТ5
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-255/2019 од 28.11.2019. године и уговор
за јавну набавку робе „Набавка електроматеријала и опреме за потребе електрификације стамбених
јединица расељених особа и повратника у општини Шамац (поновљени поступак)“ додјељује се понуђачу
„Nexen“ д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у износу од 12.487,95 КМ без ПДВ-а, односно 14.610,90 КМ
са ПДВ-ом за ЛОТ5.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци робе за ЛОТ5 доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Nexen“д.о.о.
Бања Лука, 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 5 (пет) дана, од дана пријема ове одлуке достави све
потребне доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним
набавкама БиХ.
Члан 4.
Записник о коначној оцјени понуде број: 01-022-255/2019 од 28.11.2019. 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.
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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 01-022255/2019 од дана 16.10.2019. год. Предметна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за
доставу понуда објављивањем обавјештења број : 144-7-1-27-3-31/19 од 16.10.2019. год. и 144-7-1-27-331/19 од 18.10.2019. год. на порталу Агенције за јавне набавке БиХ. Укупна процијењена вриједност јавне
набавке без ПДВ-а износи до 17.914,53 КМ без ПДВ-а, односно до 20.960,00 КМ са урачунатим ПДВом. Предметна набавка је подијељена на 5 (пет) лот-ова (ЛОТ1, ЛОТ2 , ЛОТ3, ЛОТ4 и ЛОТ5).
ЛОТ1 обухвата набавку електроматеријала и опреме за потребе електрификације стамбених јединица
расељених особа и повратника у МЗ Горњи Хасић са процијењеном вриједношћу у износу од 3.076,92 КМ
без ПДВ-а,
ЛОТ2 обухвата набавку електроматеријала и опреме за потребе електрификације стамбених јединица
расељених особа и повратника у МЗ Корница са процијењеном вриједношћу у износу од 1.025,64 КМ без
ПДВ-а,
ЛОТ3 обухвата набавку електроматеријала и опреме за потребе електрификације стамбених јединица
расељених особа и повратника у МЗ Гребнице са процијењеном вриједношћу у износу од 2.564,10 КМ без
ПДВ-а,
ЛОТ4 обухвата набавку електроматеријала и опреме за потребе електрификације стамбених јединица
расељених особа и повратника у МЗ Ново Село са процијењеном вриједношћу у износу 2.786,33 КМ без
ПДВ-а и
ЛОТ5 обухвата набавку електроматеријала и опреме за потребе електрификације стамбених јединица
расељених особа и повратника у МЗ Хрватска Тишина са процијењеном вриједношћу у износу 8.461,54
КМ без ПДВ-а.
Комисија за јавну набавку именована рјешењем Начелника општине Шамац број 01-111-101/2019 од
30.10.2019. године доставила је записник о оцјени понуда са препоруком број 01-022-255/2019 од
01.11.2019. године. У поступку је утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно
извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у
којима је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 1 ( један )
- да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда
ПОДАЦИ О ПРИСТИГЛИМ ПОНУДАМА И ИЗНОС ПОНУДА
Р.
Цијена понуде у Цијена понуде у Преф.
бр.
Назив понуђача
ЛОТ
КМ без ПДВ-а
КМ са ПДВ-ом
третм.
домаћи
ЛОТ1
3.029,95
3.545,04
ЛОТ2
1.254,24
1.467,46
1.
„Nexen“д.о.о. Бања Лука
Не
ЛОТ3
2.533,13
2.963,76
ЛОТ4
2.725,57
3.188,92
ЛОТ5
12.487,95
14.610,90
- Критеријум за оцјењивање понуде је најнижа цијена.
- На првом радном састанку одржаном дана 01.11.2019. године комисија је утврдила да је горе наведени
понуђач доставио комплетну документацију у складу са условима тендерске документације и Закона о
јавним набавкама. Комисија је извршила ранг листу оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ1, ЛОТ2,
ЛОТ3 и ЛОТ4.
Понуда понуђача „Nexen“д.о.о. Бања Лука за ЛОТ5 већа је у износу од 4.026,41 КМ без ПДВ-а, тј. за
4.710,90 КМ са ПДВ-ом. Комисија је дана 05.11.2019. упутила Начелнику општине допис у коме се
тражи изјашњење на могућност суфинансирања општине Шамац у износу од 4.710,90 КМ са ПДВ-ом за
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овај лот. Дана 27.11.2019. године, на основу овог дописа Начелник општине донио је Одлуку о
суфинансирању пројекта за ЛОТ5 у којој је одобрио суфинансирање ове набавке за ЛОТ5 у износу од
4.710,90 КМ.
Након достављања изјашњења од стране Начелника који је у форми Одлуке о суфинансирању пројекта,
Комисија је одржала је други радни састанак на коме је утврдила коначну ранг листу оцијењених и
прихватљивих понуда за ЛОТ5.
РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА ЗА ЛОТ 5:
Цијена понуде у Цијена понуде у
Преф. третман
Назив / име понуђача
КМ
КМ (са ПДВ-ом)
домаћи
(без ПДВ-а)
1

„Nexen“д.о.о. Бања Лука

12.487,95

14.610,90

Не

Комисија за предметну јавну набавку за ЛОТ 5, констатује да је најповољнија понуда понуђача
„Nexen“д.о.о. Бања Лука у износу од 12.487,95 КМ без ПДВ-а, односно 14.610,90 КМ са ПДВ-ом и
једногласно предлаже његов избор.
Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
члану 1. ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана,
рачунајући од дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или
препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла бити
уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022-255/2019
Датум: 29.11.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

392.
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 зимских униформи за Територијалну ватрогасну јединицу
Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Teхничка заштита“ д.о.о. Добој за набавку робе „Набавка зимских
униформи за Територијалну ватрогасну јединицу Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у
износу од 5.070,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.931,90 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
27.11.2019. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу „Teхничка заштита“ д.о.о. Добој.
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У року остављеном за достављање понудa, истога дана достављена је понуда понуђача „Teхничка
заштита“ д.о.о. Добој са укупним износом понуде од 5.070,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.931,90 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: 01-022-307/2019
Датум: 02.12.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

393.
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 услуга
„Израда припреме, штампање и лијепљење билборда“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Израда припреме, штампање и лијепљење билборда“ путем
директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.500,00 КМ без ПДВ-а, односно до 2.925,00 КМ и
утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 0140 Одјељења за финансије, потребна
средства су планирана на конту бр.412900 –Остали непоменути расходи.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-311/2019
Датум: 03.12.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

394.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуга „Изнајмљивање билборда за оглашавање реализованих капиталних инвестиција
на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ Брчко Гас“д.о.о. Брчко за набавку услуге „Изнајмљивање билборда за
оглашавање реализованих капиталних инвестиција на подручју општине Шамац“ и именованом понуђачу
додјељује се Уговор у износу од 1.200,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.404,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом,
путем директног споразума.
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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 законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
25.11.2019. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу „ Брчко Гас“д.о.о. Брчко.
У року остављеном за достављање понуде, достављена је понуда горе наведеног понуђача са
укупним износом понуде од 1.200,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.404,00 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: 01-022-306/2019
Датум: 04.12.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

395.
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
за набавку робе „Набавка декоративних свјетиљки за освјетљење
градског парка у Шамцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „Набавка декоративних свјетиљки за освјетљење градског
парка у Шамцу“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.200,00 КМ без ПДВ-а, односно до 2.574,00 КМ са
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. 511100 – Издаци за изградњу
и прибављање зграда и објеката.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-315/2019
Датум: 06.12.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

396.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19), члана 66. и 88. став 3. Статута општине Шамац, („Службени гласник општине Шамац“, број
9/17), сагласно одредбама члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 43/07 и „Службени гласник БиХ“, број 77/16 – рјешење Уставног суда БиХ) и
члана 2. Закона о Дану Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 113/16)
Начелник општине Шамац, доноси
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ОДЛУКУ
о радном времену за вријеме републичких празника у 2020. години
на подручју општине Шамац
Члан 1.
Нерадни дани за све регистроване пословне субјекте на подручју општине Шамац (привредна друштва и
предузетници) су Нова година (1. јануар 2020. године), Дан Републике (9. јануар 2020. године)
Међународни празник рада (2. мај 2020. године), Дан побједе над фашизмом (9. мај 2020. године) и Дан
успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (21. новембар 2020. године).
На дан републичког празника Нова година (2. јануар 2020. године) могу радити сви регистровани
пословни субјекти на подручју општине Шамац у времену од 07:00 – 15:00 часова ради задовољења
неопходних потреба грађана.
На дан републичког празника Међународни празник рада (1. мај 2020. године) могу радити сви
регистровани пословни субјекти на подручју општине Шамац у времену од 07:00 – 12:00 часова ради
задовољења неопходних потреба грађана.
Члан 2.
Комуналне сервисне службе, сервисне службе водовода и канализације, електродистрибуције, јединице
ватрогасне службе и службе у области здравства, на дане републичких празника из члана 1. ове одлуке
ће имати дежурства.
Здравствене апотеке, ветеринарске амбуланте и продавнице погребне опреме, на дане републичких
празника из члана 1. ове одлуке ће имати дежурства у времену од 07:00 – 15:00 часова.
Члан 3.
На дане републичких празника из члана 1. ове одлуке на подручју општине Шамац могу радити
бензинске станице, радне јединице сточарске производње, пословни субјекти неопходни за рад
граничних прелаза.
Члан 4.
Сви угоститељски објекти на дане републичких празника могу радити у складу са Законом и
подзаконским актима.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 01-022-309/2019
Датум, 28.11.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

397.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) члана 66. и 88. став 3. Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17),
сагласно одредбама члана 2. и 4. Појединачног колективног уговора за запослене у Општинској управи
општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 7/17) Начелник Општине Шамац, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Члан 1.
У члану 25. Саставни дио Правилника о платама и накнадама запослених у Општинској управи општине
Шамац Прилог 1 - Преглед коефицијената сложености послова по систематизованим радним мјестима
Општинске управе општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 15/17, 16/17, 21/17, 4/18,
17/18, 11/19 и 14/19) мијења се:
−

У Одјељењу за финансије радно мјесто под редним бројем 5. Стручни сарадник за послове
финансијских трансакција, досадашњи коефицијент „6,10“ мијења се у „6,80“
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Члан 2.
У преосталом дијелу прилог 1 - Преглед коефицијената сложености послова по систематизованим радним
мјестима Општинске управе општине Шамац Правилника о платама и накнадама запослених у
Општинској управи општине Шамац остаје непромијењен.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се на обрачун плате почев од плате за
мјесец новембар 2019. године и биће објављен у „Службеном гласнику Општине Шамац”.
Број: 01-022-313/2019
Датум, 05.12.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

398.
На основу члана 59. став 1 алинеја 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 19. став 3 Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута општине
Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова и радних задатака
у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац број 1842-11/19 од
20.11.2019. године.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-023-22/2019
Датум: 02.12.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
378. План капиталних улагања за период 2018. - 2020. година на подручју општине
Шамац – ревидовани
379. Одлука о формирању штаба за ванредне ситуације Општине Шамац
380. Закључак о прихватању Нацрта буџета Општине Шамац за 2020. годину
381. Закључак о прихватању Информације о раду мјесних заједница на подручју
општине Шамац за 2019. годину са приједлогом приоритета у 2020. години
382. Закључак о прихватању Информације о снабдијевању водом на подручју општине
Шамац у 2019. години са посебним освртом на снабдијевање из артешких бунара и
квалитет исте
383. Закључак о прихватању Информације о стању у области културе и културним
манифестацијама одржаним на подручју општине Шамац у 2019. години
384. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника општине у
периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
385. Закључак о усвајању Извода из Записника са XXXV редовне сједнице Скупштине
општине Шамац
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386. Одлука о измјенама Одлуке о делегирању одборника Скупштине општине Шамац
који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака
387. Рјешење о измјени рјешења о избору предсједника и чланова сталних радних
тијела Скупштине општине Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
388. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка
зимских униформи за Територијалну ватрогасну јединицу Шамац“
389. Одлука о додјели субвенције METAL-HOLLAND“ d.o.o. Шамац
390. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Санација
обалоутврде на Градском кеју у Шамцу“
391. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе „Набавка
електроматеријала и опреме за потребе електрификације стамбених јединица
расељених особа и повратника у општини Шамац (поновљени поступак)“ за ЛОТ5
392. Одлука o додјели уговора за
набавку робе „Набавка зимских униформи за
Територијалну ватрогасну јединицу Шамац“
393. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Израда припреме,
штампање и лијепљење билборда“
394. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Изнајмљивање билборда за
оглашавање реализованих капиталних инвестиција на подручју општине Шамац“
395. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка
декоративних свјетиљки за освјетљење градског парка у Шамцу“
396. Одлука о радном времену за вријеме републичких празника у 2020. години
на подручју општине Шамац
397. Правилник о измјенама Правилника о платама и накнадама запослених у
Општинској управи општине Шамац
398. Закључак о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника
о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака у ЈП
„Слободна зона“ д.о.о. Шамац

Уторак, 10. децембар 2019. године - Службени гласник општине Шамац - Број 16/19
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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