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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
172.
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: 01-022-107/2019 од
30.04.2019. године, у поступку јавне набавке радова „ Насипање макадамских путева у повратничким
мјесним заједницама на подручју општине Шамац“ путем конкурентског захтјева, Начелник општине
Шамац донио је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова „ Насипање макадамских путева у повратничким
мјесним заједницама на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-107/2019 од 30.04.2019. године и уговор
за јавну набавку радова „ Насипање макадамских путева у повратничким мјесним заједницама на
подручју општине Шамац“ за ЛОТ1, ЛОТ2 , ЛОТ3, ЛОТ4 и ЛОТ5 додјељује се понуђачу „Сигма
Комерц“д.о.о. Шамац за понуђене сљедеће цијене :
а) за ЛОТ 1 у износу од 4.296,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.026,32 КМ са ПДВ-ом,
б) за ЛОТ 2 у износу од 3.444,00 КМ без ПДВ-а односно 4.029,48 КМ са ПДВ-ом,
в) за ЛОТ 3 у износу од 4.255,00 КМ без ПДВ-а односно 4.978,35КМ са ПДВ-ом,
г) за ЛОТ 4 у износу од 3.444,00 КМ без ПДВ-а односно 4.029,48 КМ са ПДВ-ом и
д) за ЛОТ 5 у износу од 2.528,09 КМ без ПДВ-а, односно 2.957,87 КМ са ПДВ-ом
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „ Сигма Комерц“д.о.о.
Шамац, 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 као и доказ о испуњавању услова за примјену Преференцијалног третмана домаћег.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-107/2019 од 30.04.2019. 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 01-022107/2019 од дана 19.04.2019. год. Предметна јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за
доставу понуда објављивањем обавјештења број : 144-7-3-11-3-14/19 од дана 19.04.2019. г. на порталу
Агенције за јавне набавке БиХ. Укупна процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи до
22.226,25 КМ без ПДВ-а, односно до 26.004,71 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Набавка је подијељена на пет лот-ова (ЛОТ1, ЛОТ2 , ЛОТ3, ЛОТ4 и ЛОТ5).
ЛОТ1 обухвата набавку предметних радова за подручје мјесне заједнице Гребнице, а процијењена
вриједност износи до 5.128,20 КМ без ПДВ-а.
ЛОТ2 обухвата набавку предметних радова за подручје мјесне заједнице Горњи Хасић, а
процијењена вриједност износи до 4.273,51 КМ без ПДВ-а.
ЛОТ3 обухвата набавку предметних радова за подручје мјесне заједнице Засавица, а процијењена
вриједност износи до 5.128,20 КМ без ПДВ-а.
ЛОТ4 обухвата набавку предметних радова за подручје мјесне заједнице Ново Село, а процијењена
вриједност износи до 4.273,51 КМ без ПДВ-а и
ЛОТ5 обухвата набавку предметних радова за подручје мјесне заједнице Корница, а процијењена
вриједност износи до 3.422,83 КМ без ПДВ-а.
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број 01-111-50/2019 од 25.04.2019. године доставила
је Записник о оцјени понуда са препоруком број 01-022-107/2019 од 30.04.2019. 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 2 ( два )
1. „Martić-Inter-Copp”д.о.о. Модрича
ЛОТ1, ЛОТ 2, ЛОТ3, ЛОТ4 и ЛОТ5
2. „Сигма Комерц“ д.о.о. Шамац
ЛОТ1, ЛОТ 2, ЛОТ3, ЛОТ4 и ЛОТ5
- да су благовремено запримљене 2 (двије) понуде
- да су 2 (двије) понуде понуђача прихватљиве
Комисија је утврдила да су сви понуђачи доставили комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама као и Изјаве о испуњавању услова за примјену
преференцијалног третмана домаћег која је на основу Одлуке о обавезној примјени преференцијалног
третмана домаћег, уговорни орган обавезан да приликом обрачуна цијена понуда, у сврху упоређивања
понуда, умањи цијене домаћих понуда за преференцијални фактор од 5% за уговоре који се додјељују у
2019. години. Комисија је утврдила ранг листу оцијењених и прихватљивих понуда за све лот-ове:
Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ1:
Цијена понуде у
Назив / име понуђача
КМ
(без ПДВ-а)
„Сигма Комерц“ д.о.о.
1
Шамац
4.296,00
„Martić-Inter-Copp”д.о.о.
2
Модрича
4.516,56
Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ2:
Цијена понуде у
Назив / име понуђача
КМ
(без ПДВ-а)
„Сигма Комерц“ д.о.о.
1
Шамац
3.444,00

Цијена понуде у
КМ (са ПДВ-ом)

Преф. третман
домаћи

5.026,32

Да

5.284,38

Да

Цијена понуде у
КМ (са ПДВ-ом)

Преф. третман
домаћи

4.029,48

Да
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„Martić-Inter-Copp”д.о.о.
Модрича

3.850,20

Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ3:
Цијена понуде у
Назив / име понуђача
КМ
(без ПДВ-а)
„Сигма Комерц“ д.о.о.
1
Шамац
4.255,00
„Martić-Inter-Copp”д.о.о.
2
Модрича
4.743,20
Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ4:
Цијена понуде у
Назив / име понуђача
КМ
(без ПДВ-а)
„Сигма Комерц“ д.о.о.
1
Шамац
3.444,00
„Martić-Inter-Copp”д.о.о.
2
Модрича
3.850,20
Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ5:
Цијена понуде у
Назив / име понуђача
КМ
(без ПДВ-а)
„Сигма Комерц“ д.о.о.
1
Шамац
2.528,09
„Martić-Inter-Copp”д.о.о.
2
Модрича
2.739,22

4.504,73

Да

Цијена понуде у
КМ (са ПДВ-ом)

Преф. третман
домаћи

4.978,35

Да

5.549,31

Да

Цијена понуде у
КМ (са ПДВ-ом)

Преф. третман
домаћи

4.029,48

Да

4.504,73

Да

Цијена понуде у
КМ (са ПДВ-ом)

Преф. третман
домаћи

2.957,87

Да

3.204,89

Да

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: 01-022-107/2019
Датум: 03.05.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

173.
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 хране и пића за потребе репрезентације
Општинске управе Шамац“
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Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке набавка робе „Набавка хране и пића за потребе репрезентације
Општинске управе Шамац“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења на порталу Агенције
за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 10.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 11.700,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2019. годину у оквиру позиције број 140
Одјељењe за финансије. Потребна средства су планирана Буџетом општине Шамац на конту број 412900 –
Расходи по основу репрезентације.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган. 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: 01-022-133/2019
Датум, 13.05.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

174.
На основу члана 17. стaв. 1. и члана18. 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 за набавку радова
„Уређење платоа око артешког бунара у МЗ-и Доњи Хасић“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Уређење платоа око артешког бунара у
МЗ-и Доњи Хасић“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 4.000,00 KM без ПДВ-а, односно до 4.680,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне
послове. Потребна средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412500 - Расходи за
текуће одржавање осталих грађевинских објеката-одржавање путева.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-135/2019
Датум, 15.05.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

175.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“, број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
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ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку радова
„Обнова фасаде на пословном објекту у улици Краља Александра I Карађорђевића који се налази
на земљишту означеном као к.ч. бр. 585/2 у К.О. Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за набавку радова „ Обнова фасаде на пословном објекту у
улици Краља Александра I Карађорђевића који се налази на земљишту означеном као к.ч. бр. 585/2 у
К.О. Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 5.850,00 КМ и
утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено
комуналне послове , потребна средства су планирана на конту бр.412500-Расходи за текуће одржавање
осталих грађевинских објеката-ком.инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-140/2019
Датум: 22.05.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

176.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „ Уређење платоа око артешког бунара у МЗ-и Доњи Хасић“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Градња Инвест 2“ д.о.о. Оџак за извођење радова „ Уређење платоа око артешког
бунара у МЗ-и Доњи Хасић“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 3.312,15 КМ без ПДВ-а,
односно 3.875,22 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 15.05.2019.
године упутила захтјев за достављање понуде, сљедећим понуђачима: „Градња Инвест 2“ д.о.о. Оџак, „
Промакс“д.о.о. Модрича и „Расимградња“д.о.о. Градачац.
У року остављеном за достављање понудa, дана 16.05.2019. године достављена је понуда понуђача „Градња
Инвест 2“ д.о.о. Оџак са укупним износом понуде од 3.312,15 КМ без ПДВ-а, односно 3.875,22 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: 01-022-135/2019
Датум: 21.05.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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177.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“, број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку радова
„ Поплочавање стазе у дворишту дома у Горњој Слатини“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за набавку радова „Поплочавање стазе у дворишту дома у
Горњој Слатини“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ 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: 01-022-141/2019
Датум: 23.05.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

178.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. 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 „ Обнова фасаде на пословном објекту у улици
Краља Александра I Карађорђевића који се налази на земљишту
означеном као к.ч. бр. 585/2 у К.О. Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Ракић-Грозданић“ д.о.о. Вукосавље за извођење радова „ Обнова
фасаде на пословном објекту у улици Краља Александра I Карађорђевића који се налази на земљишту
означеном као к.ч. бр. 585/2 у К.О. Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од
4.988,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.835,96 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
22.05.2019. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачима:„ Промакс“ д.о.о. Модрича и „
Ракић-Грозданић“ д.о.о. Вукосавље.
У року остављеном за достављање понудa, дана 27.05.2019. године достављена је понуда понуђача
„Ракић-Грозданић“ д.о.о. Вукосавље са укупним износом понуде од 4.988,00 КМ КМ без ПДВ-а, односно
5.835,96 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, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-140/2019
Датум: 28.05.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

179.
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 „ Поплочавање стазе у дворишту дома у Горњој Слатини“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача Бетонска галантерија „Александрија“ д.о.о. Брчко за извођење радова „
Поплочавање стазе у дворишту дома у Горњој Слатини“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у
износу од 5.952,99 КМ без ПДВ-а, односно 6.965,00 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
23.05.2019. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачима:„ Промакс“ д.о.о. Модрича и
Бетонска галантерија „Александрија“ д.о.о. Брчко.
У року остављеном за достављање понудa, дана 23.05.2019. године достављена је понуда понуђача
Бетонска галантерија „ Александрија“ д.о.о. Брчко са укупним износом понуде од 5.952,99 КМ без ПДВа, односно 6.965,00 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: 01-022-141/2019
Датум: 28.05.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

180.
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 и 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.
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.

4.

Вањско уређење
и опремање
дјечијег вртића у
Обудовцу

Асфалтирање
Дејића сокака у
МЗ-и Доња
Слатина

К

01.06.

15.07

210.000,00

О

01.06.

01.08.

40.000,00

К

15.06.

01.08.

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

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са
укљученим
ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН
45233141-9

55.000,00

45000000-7

3.

РАДОВИ
Асфалтирање
улице Дуга III у
Шамцу

45233141-9

2.

Предмет набавке

Р. бр.

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

50%
средстава
обезбједић
е група
грађана
МЗ Шамац

50%
средстава
обезбједић
е група
грађана
МЗ Доња
Слатина

УКУПНО у КМ: 325.000,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ):1.540.200,00
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Врста поступка : О-отворени поступак,
споразум;

К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни

Позиције:125-Teриторијална ватрогасна јединица, 130- Одјељење за општу управу, 140- Одјељење за
финансије, 150- Одјељење за привреду, 151-Служба за друштвене дјелатности, 160- Одјељење за
просторно уређ. стамб. комуналне послове.
Број: 01-022-142/2019
Датум: 31.05.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

181.
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 извођење радова „Асфалтирање улице Дуга III у Шамцу“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање улице Дуга III у Шамцу“
путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне
набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 47.008,55 КМ без ПДВ-а, односно до 55.000, 00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2019. годину у оквиру позиције број
160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове . Потребна средства су планирана
Буџетом општине Шамац на конту број 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката.
Средства ће се обезбиједити и учешћем групе грађана МЗ-e Шамац у суфинансирању предметних
радова у 50% процентуалном износу.
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: 01-022-143/2019
Датум, 31.05.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

182.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ ", број
39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“, број
12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), Начелник
општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
„ Набавка услуге колективног осигурања радника и имовине
Општинске управе Општине Шамац “
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Набавка услуге колективног осигурања радника и имовине
Општинске управе Општине Шамац “ путем директног споразума.
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Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.709,42 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 140 Одјељења за финансије , потребна средства су планирана на конту
бр. 412700 –Расходи за стручне услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-144/2019
Датум: 03.06.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

183.
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 извођење радова „Вањско уређење и опремање дјечијег вртића у Обудовцу“
Члан 1.
Пoкреће се поступак јавне набавке за извођење радова „ Вањско уређење и опремање дјечијег
вртића у Обудовцу “ путем отвореног поступка са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне
набавке БиХ и у „Службеном гласнику БиХ“.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 179.487,18 КМ без ПДВ-а, односно до 210.000,00
КМ са ПДВ-ом КМ и утврђена је Планом јавних набавки за 2019. годину у оквиру позиције број 160
Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове . Потребна средства су планирана Буџетом
општине Шамац на конту број 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-145/2019
Датум, 03.06.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

184.
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
„ Снимање ситуациног плана на парцели к.ч. 3812 К.О. Тишина ( дио саобраћајнице кроз Тишину
десна страна пута Шамац-Брчко)“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке услуга „ Снимање ситуациног плана на парцели к.ч. 3812 К.О.
Тишина ( дио саобраћајнице кроз Тишину десна страна пута Шамац-Брчко)“ путем директног споразума.
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Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.709,42 KM без ПДВ-а, односно до 2.000,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 160-Одјељење за просторно уређење стамбено комуналне
послове, потребна средства су планирана на конту бр. 412700–Расходи за остале стручне услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-146/2019
Датум, 06.06.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

185.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске'', број 97/16),
члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о
поступку директног споразума („ Службени гласник Општине Шамац“, број 12/15), Начелник општине
Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуге „Набавка услуге колективног осигурања радника и имовине
Општинске управе Општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Триглав Осигурање“ а.д. Бања Лука за набавку услуга „Набавка
услуге колективног осигурања радника и имовине Општинске управе Општине Шамац“ и именованом
понуђачу додјељује се Уговор о набавци услуге колективног осигурања радника и имовине Општинске
управе Општине Шамац у износу од 1.696,63 КМ без ПДВ-а.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно условима
наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке „ Набавка услуге колективног осигурања радника и имовине Општинске
управе Општине Шамац“путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
03.06.2019. год. упутила позив за достављање понуде сљедећим осигуравајућим друштвима:
1) „ Дунав Осигурање“ а.д. Бања Лука,
2) „ Дрина Осигурање“ а.д. Милићи и
3) „ Триглав Осигурање“а.д. Бања Лука
У року остављеном за пријем понуда достављене су три (3) понуде, сљедећих понуђача и то:
1) „ Дунав Осигурање“ а.д. Бања Лука укупна цијена понуде........................ 3.498,66 КМ без ПДВ-а,
2) „ Дрина Осигурање“ а.д. Милићи укупна цијена понуде............................ 2.324,73 КМ без ПДВ-а и
3) „Триглав Осигурање“а.д. Бања Лука укупна цијена понуде ......................1.696,63 КМ без ПДВ-а.
Члан 4.
Понуде сљедећих понуђача: Дунав Осигурање“ а.д. Бања Лука и „Дрина Осигурање“ а.д. Милићи
нису ушле у даље разматрање из разлога што понуде горе наведених понуђача су знатно веће од
обезбијеђених средстава за предметну набавку услуге (процијењена вриједност износи 1.709,42 КМ без
ПДВ-а) и као такве нису ушле у даље разматарање.
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Понуда понуђача „Триглав Осигурање“а.д.Бања Лука испуњава све услове прописане у тендерској
документацији и као таква ушла је у даље разматрање. Утврђена је ранг листа прихватљивих и
оцијењених понуда.
Ранг листа прихватљивих и оцијењених понуда:
Р.бр.
Назив понуђача
1.
„Триглав Осигурање“а.д. Бања Лука

Цијена понуде у КМ без ПДВ-а
1.696,63

Члан 5.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 (пет) дана од
дана обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-144 /2019
Датум: 06.06.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

186.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине
Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и
ОДЛУКУ
I
Општина Шамац преузима све обавезе плаћања свих накнада и такси у поступцима издавања локацијских
услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе за изградњу дјечијег вртића у Обудовцу, општина
Шамац.
II
Све обавезе из тачке I ове одлуке представљају учешће Општине Шамац као носиоца пројекта изградње
дјечијег вртића у Обудовцу, општина Шамац, а за чију изградњу је Влада Републике Српске путем
Министарства финансија, а на основу Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из програма јавних
инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета за 2018. годину издвојила износ од 200.000,00
КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове и
Одјељење за финансије.
IV
Овај одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-81/2019
Датум, 29.03.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

187.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 66. и 88. Став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17) и члана
9. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2018. годину („Службени гласник општине Шамац“,
број 23/17), а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру и између потрошачких јединица, у буџету за 2018.
годину, на сљедећи начин:
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110 – Скупштина општине
~ са конта 412600 - Расходи по основу путовања и смјештаја, износ од 50 КМ,
~ на конто 415200 - Текући грантови политичким организацијама, износ од 50 КМ.
124 – Служба за локални економски развој
~ са конта 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (учешће у пројектима), износ од
8.800 КМ,
~ на конто 415200 - Капитални грантови етничким и вјерским организацијама и удружењима, износ од
8.800 КМ.
125 – Територијална ватрогасна јединица
~ са конта 412900 - Остали некласификовани расходи, износ од 2.000 КМ,
~ на конто 412500 - Расходи за текуће одржавање, износ од 2.000 КМ.
130 - Одјељење за општу управу
~ са конта 412900 - Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа (мртвозорци), износ од 500
КМ,
~ на конто 516100 - Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ од 500
КМ;
~ са конта 511300 - Издаци за набавку опреме, износ од 2.000 КМ,
~ на конто 516100 - Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ од 2.000
КМ.
140 - Одјељење за финансије
~ са конта 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ од
800 КМ,
~ на конто 638100 - Издаци за накнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда обавезног
социјалног осигурања, износ од 800 КМ;
~ са конта 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ од
15.000 КМ,
~ на конто 412600 - Расходи по основу утрошка горива, износ од 3.000 КМ,
~ на конто 412700 - Расходи за стручне услуге (услуге платног промета, услуге осигурања, услуге
информисања и медија, компјутерске услуге и др.), износ од 5.000 КМ,
~ на конто 412900 - Остали некласификовани расходи (стручно усавршавање запослених, уговор о дјелу,
репрезентација, накнаде за рад ван радног односа и др.), износ од 7.000 КМ;
~ са конта 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ од
1.000 КМ,
~ на конто 412900 - Остали некласификовани расходи (стручно усавршавање запослених, уговор о дјелу,
репрезентација, накнаде за рад ван радног односа и др.), износ од 1.000 КМ;
~ са конта 411400 - Расходи за отпремнине и једнократне помоћи, износ од 1.000 КМ,
~ на конто 412700 - Расходи за стручне услуге (услуге платног промета, услуге осигурања, услуге
информисања и медија, компјутерске услуге и др.), износ од 1.000 КМ;
~ са конта 412200 - Расходи по основу утрошка енергије, износ од 2.000 КМ,
~ на конто 412600 - Расходи по основу утрошка горива, износ од 2.000 КМ;
~ са конта 412200 - Расходи по основу утрошка енергије, износ од 100 КМ,
~ на конто 412700 - Расходи за стручне услуге (услуге платног промета, услуге осигурања, услуге
информисања и медија, компјутерске услуге и др.), износ од 100 КМ;
~ са конта 412300 - Расходи за режијски материјал, износ од 200 КМ,
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~ на конто 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају,
износ од 200 КМ;
~ са конта 412500 - Расходи за текуће одржавање, износ од 1.800 КМ,
~ на конто 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају,
износ од 800 КМ,
~ на конто 412900 - Остали некласификовани расходи (стручно усавршавање запослених, уговор о дјелу,
репрезентација, накнаде за рад ван радног односа и др.), износ од 1.000 КМ.
150 – Одјељење за привреду
~ са конта 412700 - Расходи за израду основе заштите, уређења и кориштења пољопривредног земљишта
за територију општине Шамац (дигитална база), износ од 1.700 КМ,
~ на конто 412200 - Расходи за комуналне услуге- дератизација и дезинсекција, износ од 1.700 КМ.
160 - Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
~ са конта 415200 - Остали текући грантови непрофитним субјектима (заједнице етажних власника), износ
од 15.000 КМ,
~ на конто 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- комунална
инфраструктура, износ од 3.000 КМ,
~ на конто 412800 - Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама, износ од
12.000 КМ;
~ са конта 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 21.000 КМ,
~ на конто 412800 - Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ од 11.000 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 151 - Служба за друштвене дјелатности:
~ на конто 412700 - Расходи за услуге информисања и медија, износ од 2.000 КМ,
~ на конто 415200 - Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима
(суфинансирање клубова), износ од 8.000 КМ.
190 - Остала буџетска потрошња
~ са конта 412900 - Остали некласификовани расходи (по записницима Пореске управе), износ од 250 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 920 - Туристичка организација:
~ на конто 412600 - Расходи по основу путовања и смјештаја, износ од 250 КМ;
~ са конта 419100 - Расходи по судским рјешењима, износ од 1.800 КМ,
~ на конто 487400 - Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања, износ од 1.800 КМ;
~ са конта 621900 - Издаци за отплату осталих дугова (по основу издате гаранције на кредитно задужење
ЈП „Водовод и канализација“, износ од 25.600 КМ,
~ на конто 638100 - Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (по записницима Пореске
управе), износ од 25.600.
300 - Центар за социјални рад
~ са конта 411100 - Расходи за бруто плате запослених, износ од 100 КМ,
~ на конто 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају,
износ од 100 КМ;
~ са конта 412900 - Остали некласификовани расходи, износ од 600 КМ,
~ на конто 412300 - Расходи за режијски материјал, износ од 600 КМ.
053 - ЈУ СШЦ „Никола Тесла“
~ са конта 412900 - Остали некласификовани расходи, износ од 100 КМ,
~ на конто 412700 – Расходи за стручне услуге, износ од 100 КМ.
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II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2018. годину, прераспоредиће се у
оквиру и између потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 110 - Скупштина општине
~ на броју рачуна 412600 - Расходи по основу путовања и смјештаја, износ „1.000“ замјењује се износом
„950“,
~ на броју рачуна 415200 - Текући грантови политичким организацијама, износ „35.000“ замјењује се
износом „35.050“.
У оквиру потрошачке јединице 124 - Служба за локални економски развој
~ на броју рачуна конто 415200 - Капитални грантови етничким и вјерским организацијама и
удружењима, износ „0“ замјењује се износом „8.800“,
~ на броју рачуна 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (учешће у пројектима),
износ „80.000“ замјењује се износом „71.200“.
У оквиру потрошачке јединице 125 - Територијална ватрогасна јединица
~ на броју рачуна 412500 - Расходи за текуће одржавање, износ „16.500“ замјењује се износом „18.500“,
~ на броју рачуна 412900 - Остали некласификовани расходи, износ „13.000“ замјењује се износом
„11.000“.
У оквиру потрошачке јединице 130 - Одјељење за општу управу
~ на броју рачуна 412900 - Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа (мртвозорци), износ
„9.000“ замјењује се износом „8.500“,
~ на броју рачуна 511300 - Издаци за набавку опреме, износ „43.000“ замјењује се износом „41.000“,
~ на броју рачуна 516100 - Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ
„25.000“ замјењује се износом „27.500“.
У оквиру потрошачке јединице 140 - Одјељење за финансије
~ на броју рачуна 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ „280.000“ замјењује се износом „263.200“,
~ на броју рачуна 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не
рефундирају, износ „17.500“ замјењује се износом „18.500“,
~ на броју рачуна 411400 - Расходи за отпремнине и једнократне помоћи, износ „18.000“ замјењује се
износом „17.000“,
~ на броју рачуна 412200 - Расходи по основу утрошка енергије, износ „70.000“ замјењује се износом
„67.900“,
~ на броју рачуна 412300 - Расходи за режијски материјал, износ „36.500“ замјењује се износом „36.300“,
~ на броју рачуна 412500 - Расходи за текуће одржавање, износ „23.000“ замјењује се износом „21.200“,
~ на броју рачуна 412600 - Расходи по основу утрошка горива, износ „33.000“ замјењује се износом
„38.000“,
~ на броју рачуна 412700 - Расходи за стручне услуге (услуге платног промета, услуге осигурања, услуге
информисања и медија, компјутерске услуге и др.), износ „42.000“ замјењује се износом „48.100“,
~ на броју рачуна 412900 - Остали некласификовани расходи (стручно усавршавање запослених, уговор о
дјелу, репрезентација, накнаде за рад ван радног односа и др.), износ „120.000“ замјењује се износом
„129.000“,
~ на броју рачуна 638100 - Издаци за накнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда
обавезног социјалног осигурања, износ „7.000“ замјењује се износом „7.800“.
У оквиру потрошачке јединице 150 - Одјељење за привреду
~ на броју рачуна 412200 - Расходи за комуналне услуге- дератизација и дезинсекција, износ „53.500“
замјењује се износом „55.200“,
~ на броју рачуна 412700 - Расходи за израду основе заштите, уређења и кориштења пољопривредног
земљишта за територију општине Шамац (дигитална база), износ „20.000“ замјењује се износом „18.300“.
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У оквиру потрошачке јединице 151 - Служба за друштвене дјелатности
~ на броју рачуна 412700 - Расходи за услуге информисања и медија, износ „50.000“ замјењује се износом
„52.000“,
~ на броју рачуна 415200 - Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима
(суфинансирање клубова), износ „290.000“ замјењује се износом „298.000“.
У оквиру потрошачке јединице 160 - Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове
~ на броју рачуна 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- комунална
инфраструктура, износ „80.000“ замјењује се износом „83.000“,
~ на броју рачуна 412800 - Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама, износ
„130.000“ замјењује се износом „142.000“,
~ на броју рачуна 412800 - Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ „170.000“ замјењује се
износом „181.000“,
~ на броју рачуна 415200 - Остали текући грантови непрофитним субјектима (заједнице етажних
власника), износ „25.000“ замјењује се износом „10.000“,
~ на броју рачуна 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ „620.000“ замјењује
се износом „599.000“.
У оквиру потрошачке јединице 190 - Остала буџетска потрошња
~ на броју рачуна 412900 - Остали некласификовани расходи (по записницима Пореске управе), износ
„4.000“ замјењује се износом „3.750“,
~ на броју рачуна 419100 - Расходи по судским рјешењима, износ „40.000“ замјењује се износом „38.200“,
~ на броју рачуна 487400 - Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања, износ „1.000“
замјењује се износом „2.800“,
~ на броју рачуна 621900 - Издаци за отплату осталих дугова (по основу издате гаранције на кредитно
задужење ЈП „Водовод и канализација“, износ „40.000“ замјењује се износом „14.400“,
~ на броју рачуна 638100 - Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (по записницима
Пореске управе), износ „2.000“ замјењује се износом „27.600“.
У оквиру потрошачке јединице 300 - Центар за социјални рад
~ на броју рачуна 411100 - Расходи за бруто плате запослених, износ „159.700“ замјењује се износом
„159.600“,
~ на броју рачуна 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не
рефундирају, износ „2.400“ замјењује се износом „2.500“,
~ на броју рачуна 412300 - Расходи за режијски материјал, износ „2.600“замјењује се износом „3.200“,
~ на броју рачуна 412900 - Остали некласификовани расходи, износ „10.000“ замјењује се износом
„9.400“.
У оквиру потрошачке јединице 920 - ЈУ Туристичка организација
~ на броју рачуна 412600 - Расходи по основу путовања и смјештаја, износ „200“ замјењује се износом
„450“.
У оквиру потрошачке јединице 053 - ЈУ СШЦ „Никола Тесла“
~ на броју рачуна 412700 - Расходи за стручне услуге, износ „5.000“ замјењује се износом „5.100“,
~ на броју рачуна 412900 - Остали некласификовани расхода , износ „4.700“ замјењује се износом „4.600“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-416/2018
Датум: 19.12.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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188.
На основу члана 59. став (1) тачке 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 66. и 88. став 3. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац, д о н о с и
П Р АВ И Л Н И К
o измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске
управе Шамац
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, број 17/18), члан 8. мијења се и гласи:
„Ради обављања одређених послова локалне самоуправе из дјелокруга рада Одјељења за општу
управу, а са циљем економичнијег и ефикаснијег извршавања одређених послова Одјељења, образују се
мјесне канцеларије, и то:
1. Мјесна канцеларија Обудовац, са сједиштем у Обудовцу, за подручје насељеног мјеста
Обудовац.
2. Мјесна канцеларија Доња Слатина, са сједиштем у Доњој Слатини, за насељена мјеста: Доња
Слатина, Брвник и Баткуша.
3. Мјесна канцеларија Горња Слатина, са сједиштем у Горњој Слатини, за насељена мјеста:
Горња Слатина, Гајеви, Средња Слатина и Корница.
4. Мјесна канцеларија Црквина, са сједиштем у Црквини, за насељена мјеста: Црквина,
Крушково Поље, Писари и Засавица.
5. Мјесна канцеларија Тишина, са сједиштем у Тишини, за насељена мјеста: Тишина, Гребнице,
Ново Село, Доњи Хасић, Горњи Хасић, Лугови, Шкарић и Турсиновац.“
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-134/2019
Датум, 13.05.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

189.
Начелник општине Шамац, на основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Сл. Гласник општине Шамац“, број: 9/17), те
члана 30. став 1. Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српксе(„Службени гласник Републике Српске“, број: 26/19) доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за извођење увиђаја на лицу мјеста ради утврђивања стамбене ситуације и условности
стамбене јединице подносилаца захтјева за стамбено збрињавање у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.

Лазар Благојевић- Предсједник Комисије,
Ана Благоичевић- члан Комисије,
Анђа Бабић- члан Комисије,
Горан Којић – члан Комисије.

II
Задатак Комисије је да поступи у складу са одредбама Уредбе о стамбеном збрињавању породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српксе(„Службени гласник
Републике Српске“, број: 26/19) и Јавног позива за подношење захтјева за стамбено збрињавање Министарства рада
и борачко инвалидске заштите број: 16-01-372-73/19 од 08.04.2019. године.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине Шамац.
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Број: 01-111-55/2019.
Шамац, 22. 05. 2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

190.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), те
члана 66. и 88. став 3 Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), сагласно
одредбама члана 2. став 7. Правилника о условима коришћења и расподјеле средстава за развој пољопривреде и села
(„Службени гласник Општине Шамац“, број 15/17), Начелник општине Шамац д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за подстицаје
I
Именује се Комисија за подстицаје (у даљем тексту Комисија), а према Правилнику о условима коришћења и
расподјеле средстава за развој пољопривреде и села („Службени гласник Општине Шамац“, број 5/19), у саставу:
1. Велибор Ђокић, предсједник
2. Стојанка Роквић, члан
3. Милан Николић, члан
II
Комисија је дужна да према Правилнику из тачке I овог рјешења изађе на лице мјеста код пољопривредног
произвођача који је поднио захтјев за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди и изврши провјеру
пријављених података о производњи о чему саставља записник на основу кога се утврђује испуњеност услова за
остваривање новчаних подстицаја.
III
Комисија је дужна да одмах по запримљеном захтјеву пољопривредног произвођача поступи на начин описан у
тачки II овог рјешења, састави записник о испуњености услова за новчане подстицаје и исти достави Одјељењу за
привреду и инспекцијске послове на одлуку.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 01-111-57/2019
Датум, 24.05.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

191.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), сагласно одредбама члана 66. и 88.став 3.Статута општине Шамац(„Службени гласник
општине Шамац“, број: 9/17) и члана 48. Закона о буџетском систему Републике Српске(„Службени гласник
Републике Српске“, број: 121/12,52/14,103/15 и 15/16), доноси
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Шамац
за период 01.01.-31.03.2019. године
I
Усваја се Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.-31.03.2019. године.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-136/19
Датум, 16.05.2019.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
172. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Насипање макадамских
путева у повратничким мјесним заједницама на подручју општине Шамац“
173. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка хране и пића за
потребе репрезентације Општинске управе Шамац“
174. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Уређење платоа
око артешког бунара у МЗ-и Доњи Хасић“
175. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Обнова фасаде на
пословном објекту у улици Краља Александра I Карађорђевића који се налази на земљишту
означеном као к.ч. бр. 585/2 у К.О. Шамац“
176. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Уређење платоа око артешког бунара у МЗи Доњи Хасић“
177. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Поплочавање
стазе у дворишту дома у Горњој Слатини“
178. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Обнова фасаде на пословном објекту у
улици Краља Александра I Карађорђевића који се налази на земљишту означеном као к.ч. бр.
585/2 у К.О. Шамац“
179. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Поплочавање стазе у дворишту дома у
Горњој Слатини“
180. Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац
за 2019. годину
181. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање улице Дуга
III у Шамцу“
182. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке „Набавка услуге колективног
осигурања радника и имовине Општинске управе Општине Шамац“
183. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Вањско уређење и
опремање дјечијег вртића у Обудовцу“
184. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Снимање ситуациног плана на
парцели к.ч. 3812 К.О. Тишина (дио саобраћајнице кроз Тишину десна страна пута ШамацБрчко)“
185. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Набавка услуге колективног осигурања
радника и имовине Општинске управе Општине Шамац“
186. Одлука
187. Одлука о прерасподјели средстава
188. Правилник o измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Општинске управе Шамац
189. Рјешење
190. Рјешење о именовању Комисије за подстицаје
191. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Шамац за период 01.01. 31.03.2019. године
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Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића број 4.
Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац. Телефон: 054/611-229, 611-237;
централа: 054/611-800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник општине Шамац" излази по
потреби. Жиро рачун: Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.
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