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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
308.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 348. став (1) Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број
124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 5. став 1. тачка б) Правилника о поступку јавног конкурса
за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XLIII редовној сједници одржаној дана
30.09.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје непокретности
у својини Општине Шамац
(локалитет Црквина)
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом продаја
непокретности у својини Општине Шамац, и то:
а)
Парцела к.ч. број 458/4, уписано у П.Л. број 106/18, К.о. Црквина, а што се по старом
катастарском операту односи на земљиште означено као к.ч. број 336/19 из ЗК улошка број 28, К.о. СП
Црквина, посједника и власника општине Шамац са дијелом 1/1, површине 150 m2, културе приступни
пут;
б)
Парцела к.ч. број 458/8, уписано у П.Л. број 106/18, К.о. Црквина, а што се по старом
катастарском операту односи на земљиште означено као к.ч. број 336/18 из ЗК улошка број 28, К.о. СП
Црквина, посједника и власника општине Шамац са дијелом 1/1, површине 1435 m2, културе пашњак 1
класе;
в)
Парцела к.ч. број 458/9, уписано у П.Л. број 106/18, К.о. Црквина, а што се по старом
катастарском операту односи на земљиште означено као к.ч. број 336/20 из ЗК улошка број 28, К.о. СП
Црквина, посједника и власника општине Шамац са дијелом 1/1, површине 438 m2, пашњак 1 класе.
Члан 2.
Почетна продајна цијена земљишта из члана 1. ове Одлуке утврђена је од стране вјештака грађевинскоархитектонске струке, област грађевинарство, Бијелић Комљена, процјена број: 03-09 КБ/2020 од
18.09.2020. године и износи:
а) за к.ч. број 458/4 површине 150 m2, културе приступни пут 375,00 КМ (словима: три стотине седамдесет
пет конвертибилнихмарака), односно 2,50 КМ/ m2 (словима: двије конвертибилен марке и 50/100);
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б) за к.ч. број: 458/8 површине 1435 m2, културе пашњак 1 класе 1.722,00 КМ (словима: хиљаду седам
стотина двадесет двије конвертибилнемарке), односно 1,20 КМ/ m2 (словима: једна конвертибилна марка
и 20/100);
в) за к.ч. број: 458/9 површине 438 m2, културе пашњак 1 класе 525,60 КМ (словима: пет стотина двадесет
пет конвертибилнихмарака и 60/100), односно 1,20 КМ/ m2 (словима: једна конвертибилна марка и
20/100).
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију за сваку парцелу у износу
од 1.000,00 КМ, која се уплаћује на јединствени рачун трезора општине Шамац отворен код НЛБ
Развојне банке на број рачуна 5620118067541754- рачун за донације, са назнаком: кауција за
непокретности у К.о. Шамац.
Члан 4.
Поступак лицитације ће спровести Комисија за продају неизграђеног градског грађевинског
земљишта, коју ће именовати Начелник општине.
Објава Огласа за продају непокретности извршиће се у дневним новинама „ЕУРО БЛИЦ“,
Огласној плочи Општинске управе Шамац и веб страници Општине Шамац.
Члан 5.
Овлашћује се Начелник општине Шамац, или лице које он овласти, да по окончању лицитационог
поступка са најповољнијим понуђачима закључи Уговоре о купопродаји, а по прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у Добоју.
Члан 6.
Трошкове израде нотарских исправа и трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама
непокретности сноси купац.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“
Број: 07-022-272/20
Датум, 30.09.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

309.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 348. став (1) Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број
124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 5. став 1. тачка б) Правилника о поступку јавног конкурса
за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XLIII редовној сједници одржаној дана
30.09.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје непокретности
у својини Општине Шамац
(локалитет Ново Село)
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом продаја
непокретности у својини Општине Шамац,:
Парцела к.ч. број 2943/21, уписано у П.Л. број 251/46, К.о. Тишина, а што се по старом
катастарском операту односи на земљиште означено као к.ч. број 897/139 из ЗК улошка број 95, К.о. СП
Тишина, посједника и власника општине Шамац са дијелом 1/1, површине 20112 m2, културе њива 5
класе, звана „Засјека“.
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Члан 2.
Почетна продајна цијена земљишта из члана 1. ове Одлуке, утврђена је од стране вјештака
пољопривредне струке, Томић Сиде, процјена број: 312-33-1/20, od 21.09.2020. године и износи
20.112,00 КМ, (словима: двадест хиљада једна стотина дванаест конвертибилних марака), односно 1,00
КМ/м2.
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од 2.011,20 КМ,
која се уплаћује на јединствени рачун трезора општине Шамац отворен код НЛБ Развојне банке на број
рачуна 5620118067541754- рачун за донације, са назнаком: кауција за непокретности у К.о. Шамац.
Члан 4.
Поступак лицитације ће спровести Комисија за продају пољопривредног земљишта, коју ће
именовати Начелник општине.
Објава Огласа за продају непокретности извршиће се у дневним новинама „ЕУРО БЛИЦ“,
Огласној плочи Општинске управе Шамац и веб страници Општине Шамац.
Члан 5.
Овлашћује се Начелник општине Шамац, или лице које он овласти, да по окончању лицитационог
поступка са најповољнијим понуђачeм закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у Добоју.
Члан 6.
Трошкове израде нотарских исправа и трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама
непокретности сноси купац.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“
Број: 07-022- 273/20
Датум, 30.09.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

310.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 348. став (1) Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број
124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 5. став 1. тачка б) Правилника о поступку јавног конкурса
за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XLIII редовној сједници одржаној дана
30.09.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје непокретности
у својини Општине Шамац
(локалитет Насеље Немањића)
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом продаја
непокретности у својини Општине Шамац:
- Парцела к.ч. број 1066/1, уписано у П.Л. број 245/256, К.о. Шамац, а што се по старом
катастарском операту односи на земљиште означено као к.ч. број 325/5 из ЗК улошка број 281, К.о. СП
Шамац, посједника и власника општине Шамац са дијелом 1/1, површине 1105 m2, културе њива 4 класе;
Члан 2.
Почетна продајна цијена земљишта из члана 1. ове Одлуке утврђена је од стране вјештака грађевинскоархитектонске струке, Петровић Гордане, процјена број: 21-09/2020 од 21.09.2020. године и износи:
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- за к.ч. број 1066/1 површине 1105 m2, културе њива 4 класе, 17.680,00 КМ (словима:
седамнаестхиљадашестоосамдесет и 00/100), односно 16,00 КМ/ m2.
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од 1768,00 КМ,
која се уплаћује на јединствени рачун трезора општине Шамац отворен код НЛБ Развојне банке на број
рачуна 5620118067541754- рачун за донације, са назнаком: кауција за непокретности у К.о. Шамац.
Члан 4.
Поступак лицитације ће спровести Комисија за продају неизграђеног градског грађевинског
земљишта, коју ће именовати Начелник општине.
Објава Огласа за продају непокретности извршиће се у дневним новинама „ЕУРО БЛИЦ“,
Огласној плочи Општинске управе Шамац и веб страници Општине Шамац.
Члан 5.
Овлашћује се Начелник општине Шамац, или лице које он овласти, да по окончању лицитационог
поступка са најповољнијим понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у Добоју.
Члан 6.
Трошкове израде нотарских исправа и трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама
непокретности сноси купац.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“
Број: 07-022-274 /20
Датум, 30.09.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

311.
На основу члана 348. став (3) Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број
124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 6. став 1. тачка б) Правилника о поступку јавног конкурса
за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XLIII редовној сједници одржаној дана
30.09.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта
у својини Општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле
Члан 1.
Продаје се непосредном погодбом градско грађевинско земљиште означено као к.ч. број 1105/143,
уписано у ПЛ број 245/256 К.о. Шамац, а што се по старом катастарском операту односи на к.ч. број
260/13 из ЗК улошка број 58 К.о. СП Шамац у површини од 141
, културе остало неплодно земљиште,
у својини Општине Шамац, по тржишној вриједности од 30,00 КМ/ , утврђеној од стране вјештака
грађевинско-архитектонске струке Бијелић Комљена, процјена број: 04-09 КБ/2020 од 21.09.2020. године,
ради обликовања- комплетирања грађевинске парцеле означене по новом премјеру као к.ч. број 1105/139,
уписано у П.Л. број 2278/2, К.о. Шамац, a што се по старом катастарском операту односи на к.ч. број
256/139 из ЗК улошка 1994, власништво „ROX“ д.о.о. Орашје са дијелом 1/1.
Члан 2.
Овлашћује се Начелник општине Шамац, или лице које он овласти, да по прибављању мишљења
Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у Добоју, закључи Уговор о купопродаји са
„ROX“ д.о.о. Орашје из Орашја, општина Орашје.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022- 275/20
Датум, 30.09.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

312.
На основу члана 348. став (3) Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број
124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 6. став 1. тачка б) Правилника о поступку јавног конкурса
за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XLIII редовној сједници одржаној дана
30.09.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта
у својини Општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле
(локалитет граничног прелаза)
Члан 1.
Продаје се непосредном погодбом градско грађевинско земљиште означено као к.ч. број 1162/22,
уписано у ПЛ број 2180/18 К.о. Шамац, а што се по старом катастарском операту односи на к.ч. број 89/21
из ЗК улошка број 1936 К.о. СП Шамац у површини од 476
, културе пашњак 1 класе у својини
општине Шамац, по тржишној вриједности од 30 КМ/ , утврђеној од стране вјештака грађевинскоархитектонске струке Бијелић Комљена, процјена број: 01-05 КБ/2020 од 26.05.2020. године, ради
обликовања- комплетирања грађевинске парцеле означене по новом премјеру као к.ч. број 1162/5,
уписано у П.Л. број 2296/5, К.о. Шамац, власништво „BELAMIONIX“ д.о.о. Брчко.
Члан 2.
Овлашћује се Начелник општине Шамац, или лице које он овласти, да по прибављању мишљења
Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у Добоју, закључи Уговор о купопродаји са
„BELAMIONIX“ д.о.о. Брчко.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022- 276/20
Датум, 30.09.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

313.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 65. став (3), члана 69. став (1), члана 80. став (1), члана 83. став (1), члана 125. став (2) и
члана 134. став (2) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
број 9/17), Скупштина општине Шамац на XLIII редовној сједници одржаној дана 30.09.2020. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту

5

Страна 6 - Петак, 2. октобар 2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 16
Члан 1.
У Одлуци о просторном уређењу и грађевинском земљишту („Службени гласник општине
Шамац“, број 21/17) у члану 11. став (1) тачка б) послије ријечи „грађевинског земљишта“ брише се тачка
и додају ријечи „- у корист већинског власника.“
Члан 2.
У члану 22. додаје се нови став (2) и гласи:
„(2) За изградњу, односно постављање привремених објеката плаћа се накнада за трошкове уређења
градског грађевинског земљишта у проценту од накнаде израчунате у складу са Правилником, зависно од
рока трајања издате дозволе за привремени објекат и то:
а) до једне године..................................................4%
б) преко једне године до двије године................8%
в) преко двије године до три године..................12%
г) преко три године до четири године...............16%
д) преко четири године до пет година...............20%
Досадашњи став (2) постаје став (3).
Члан 3.
У члану 25. број „(3)“ замјењује се бројем „(2)“.
Послије става (2) додају се ст. (3) и (4) који гласе:
„(3) За изградњу односно постављање привремених објеката накнада за ренту се утврђује у висини од
10% од износа утврђених за трајне објекте из претходног става, за сваку годину трајања издате дозволе за
привремени објекат.
(4) Код продужења раније издатих дозвола за привремене објекте, рента се плаћа при сваком продужењу
издате дозволе све док она не достигне пуни износ накнаде обрачунате као за трајни објекат.“
Члан 4.
У члану 33. став (1) послије ријечи „пушнице“ додају се ријечи: „спремишта, дрварнице,
надстрешнице, ограде, бунари, цистерне за воду, пољски wc, септичке јаме, шахтови, соларни колектори,
сушара за месо, отворени љетниковац, вртно огњиште-роштиљ, печењара за потребе домаћинства,
фонтане, отворени базени са базенском техником, рибњаци.“.
Послије става (3) додају се ст. (4) и (5) који гласе:
„(4) Изузетно од става (3) овог члана на парцели на којој није изграђен основни објекат може се
градити ограда око парцеле.
(5) Забрањује се у оквиру граница ужег урбаног подручја изградња економских објеката за
држање стоке (штале, свињци, кокошињци и сл.), објеката за складиштење пољопривредних производа
типа кошева, сјеника, сушара и свих сличних објеката карактеристичних за сеоска домаћинства.“
Члан 5.
У члану 38. послије става (6) додаје се став (7) који гласи:
„(7) Ограда се не може градити у случајевима када би ограда ометала прегледност саобраћаја, функцију
сусједних површина, урбанистичку концепцију цјелине и сл.“
Досадашни ст. (7) и (8) постају ст. (8) и (9).
Члан 6.
У члану 39. став (1) послије ријечи „локацијских услова“ додаје се запета и ријечи: „идејног
пројекта“.
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Члан 7.
У члану 41. послије ријечи „локацијских услова“ додаје се запета и ријечи: „идејног пројекта“.
Члан 8.
У члану 42. став (2) послије ријечи: „јавни тоалети“ додаје се запета и ријечи: „спортска балон
хала“.
Члан 9.
У члану 43. став (1) послије ријечи „локацијских услова“ додаје се запета и ријечи: „идејног
пројекта“.
Члан 10.
У члану 46. послије ријечи: „аутопраона“ додају се ријечи: „спортска балон хала“.
Члан 11.
Послије пододјељка „2.1. Киосци“ додаје се пододјељак „2.1а. Спортска балон хала“.
Члан 12.
Послије члана 51. додаје се члан 51а.. који глас:
„Члан 51а.
(1) Спортска балнон хала, у смислу ове одлуке, је привремени монтажно-демонтажни објекат
пресостатичке или лаке конструкције (метална, дрвена) са покривачем од импрегнираног или
пластифицираног платна, намјењен за обављање спортске активности.
(2) Саставни дио балон хале, спортске намјене, је технички блок – са уређајима за гријање и
хлађење, контролу притиска, кондиционирање ваздуха и сл, који се по правилу постављају изван
волумена спортске балон хале.
(3) Балон хала може да садржи површине за извођење једне или више спортских дисциплина, и
простор за пратеће садржаје – одређене прописима и нормативима за обављање спортских активности и
дјелатности (гардероба, санитарни блок, просторије за инвентар, просторије за одмор, љекарска соба,
канцеларије и сл.).
(4) Балон хала може се поставити у оквиру комплекса васпитно-образовних и спортских објеката,
и угоститељских објеката за смјештај, као и на земљишту које није приведено коначној намјени, уколико
- својим положајем и величином, не угрожава коришћење сусједних објеката.
Члан 13.
У члану 54. став (2) иза ријечи : „се постављају“ додају се ријечи: „уз претходно прибављену
сагласност власника, односно корисника сусједних објеката,“.
Члан 14.
Послије пододјељка „2.3. Објекти за потребе инфраструктурних система“ додаје се пододјељак
„2.3а. Паркиралишта“.
Члан 15.
Послије члана 54. додаје се члан 54а. који гласи:
„Члан 54а.
(1) Паркиралиште - у смислу ове одлуке, је привремено уређено земљиште - које се користи за
паркирање возила, до привођења земљишта трајној намјени, на којима морају бити обезбјеђени услови за
несметано паркирање возила, а нарочито - обиљежена мјеста за паркирање, и правци кретања возила.
(2) Привремена паркиралишта - не могу служити као обезбјеђење трајних потреба за паркирањем
планираних објеката.
(3) Изградња паркиралишта није дозвољена на планираним зеленим површинама.“
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Члан 16.
Послије члана 62. додаје се члан 62а. који гласи:
„Члан 62а.
Надстрешнице на аутобуским стајалиштима - су типске монтажне констукције, које се постављају
као заштита корисника јавног превоза од атмосферских утицаја, а постављање се врши на регистрованим
стајалиштима јавног превоза.“
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-265 /2020
Датум, 30.09.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

314.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11
и 100/17) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17),
Скупштина општине Шамац на XLIII редовној сједници одржаној дана 30.09.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о комуналном реду
Члан 1.
У Одлуци о комуналном реду („Службени гласник општине Шамац“, број 11/18) у члану 29. став
(1) мијења се и гласи:
„ (1) Приликом постављања клима уређаја мора се регулисати одвођење кондензата из вањске јединице на
начин да нема цурења кондензата на јавну површину, као ни на другу стамбену јединицу, односно
кондезат мора бити спроведен и прикупљан у оквиру стамбене јединице за коју је клима или расхладни
уређај намијењен.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-266/20
Датум, 30.09.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

315.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), чл. 187. и 262. став (1) тачка б) Закона о стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), и члана 36. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XLIII редовној сједници одржаној
дана 30.09.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о стављaњу ван снаге Одлуке о давању сагласности на оснивање права службености на
непокретностима
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о давању сагласности на оснивање права службености на
непокретностима, број: 07-022-49/19 од 27.02.2019. године („Службени гласник општине Шамац“, број
3/19).
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-267/20
Датум, 30.09.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

316.
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 Ребаланса
буџета Општине Шамац за 2020. годину, Скупштина општине Шамац, на XLIII редовној сједници
одржаној дана 30.09.2020. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Нацрта ребаланса буџета
Општине Шамац за 2020. годину
1. Прихвата се Нацрт ребаланса буџета Општине Шамац за 2020. годину и упућује на јавну
расправу, ради прибављања примједби, мишљења и приједлога.
2. Нацрт ребаланса 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 ребаланса буџета
за 2020. годину достави извјештај о резултатима јавне расправе.
5. Саставни дио овог закључка је табеларни преглед Нацрта ребаланса 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- 264/20
Датум, 30.09.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

317.
На основу чл. 39. и 82. став 2.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), чл. 66. и 88.став 2.Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
број: 9/17) и члана 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 12/17), Скупштина општине Шамац, на XLIII редовној сједници одржаној дана
30.09.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Шамац
за период 01.01. - 30.06.2020. године
I
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01. - 30.06.2020. године.
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II
Извјештај из тачке I, саставни је дио овог Закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-268/20
Датум, 30.09.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

318.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), чл. 36. и 88.став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17) и члана 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XLIII редовној сједници одржаној дана
30.09.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације o наплати комуналних такси и накнада у периоду од 01.01.2020. до
30.06.2020. године
I
Прихвата се Информација о наплати комуналних такси и накнада у периоду од 01.01.2020. до
30.06.2020.године
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-269/20
Датум, 30.09.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

319.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), чл. 36. и 88.став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17) и члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XLIII редовној сједници одржаној дана
30.09.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду општинских инспектора за период
01.01. - 30.06.2020. године
I
Прихвата се Информација о раду општинских инспектора за период 01.01. - 30.06.2020. године.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
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III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-270/20
Датум, 30.09.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

320.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), чл. 36. и 88.став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17) и члана 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XLIII редовној сједници одржаној дана
30.09.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
o прихватању Информације о извршеном упису ученика у прве разреде Средње школе „ Никола
Тесла“ и основних школа на подручју општине Шамац за школску 2020/2021. годину
I
Прихвата се Информација о извршеном упису ученика у прве разреде Средње школе и основних
школа на подручју општине Шамац за школску 2020/2021. годину
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-271/20
Датум, 30.09.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

321.
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 XLIII редовнoj сједници
одржаноj дана 30.09.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XLII редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са XLII редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане дана
31.07.2020. године, без примједби.
II
Извод из Записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
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III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-262/20
Датум, 30.09.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

322.
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 XLIII редовнoj сједници
одржаноj дана 30.09.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са I тематске сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са I тематске сједнице Скупштине општине Шамац, одржане дана
14.08.2020. 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: 07-022-263 /20
Датум, 30.09.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

323.
На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16 и 36/19), члана 16. ст. 1. и 6. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник
Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 9/17) Скупштина општине Шамац, на XLIII редовној сједници одржаној дана
30.09.2020. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора Јавне
предшколске установе ''Радост'' Шамац
1. Марија Стајић из Шамца, разрјешава се дужности члана Управног одбора Јавне предшколске установе
''Радост'' Шамац, са 30.09.2020. године, на лични захтјев.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац“.
Образложење
Рјешењем Скупштине општине Шамац, број 07-111-109/18 од 27.09.2018. године, Марија Стајић из
Шамца именована је за члана Управног одбора ЈПУ ''Радост Шамац, као представник оснивача, на мандат
у трајању од четири године.
Дана, 24.07.2020. године, именована је упутила захтјев за разрјешење дужности члана у Управном одбору
ове јавне установе, због приватних и пословних обавеза, због којих, како је у захтјеву наведено, није у
могућности активно судјеловати и доприносити раду овог органа.
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Чланом 16. став. 6. Закона о систему јавних служби прописано је да управни одбор установе чији је
оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, на
приједлог начелника општине,тe је сходно истом, а уважавајући захтјев именоване, начелник општине
Шамац утврдио приједлог рјешења као у диспозитиву и предложио Скупштини доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на XLIII редовној сједници одржаној дана 30.09.2020. године донијела је
рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се
може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-78/20
Датум, 30.09.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

324.
На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16 и 36/19), члана 16. ст. (1) и (6) Закона о систему јавних служби (''Службени гласник
Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 79. став (2) Закона о предшколском васпитању и
образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број79/15) и члана 36. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) Скупштина општине Шамац, на XLIII редовној
сједници одржаној дана 30.09.2020. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне
предшколске установе ''Радост'' Шамац
1. Ружица Мокрић, дипломирани правник из Шамца именује се за вршиоца дужности члана Управног
одбора Јавне предшколске установе ''Радост'' Шамац, као представник оснивача, почев од 01.10. 2020.
године, на период од 60 дана, односно на период док траје поступак јавне конкуренције за коначно
именовање.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац“.
О б р а з л о ж е њ е:
Будући да је досадашњи члан Управног одбора Јавне предшколске установе''Радост'' Шамац Марија
Стајић разрјешена дужности члана на лични захтјев, неопходно је именовати вршиоца дужности члана
Управног одбора ове јавне установе, до завршетка поступка јавне конкуренције у складу са законом.
Чланом 16. ст. (1) и (6) Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач јединица
локалне самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, на приједлог начелника општине.
Чланом 79. став (2) Закона о предшколском васпитању и образовању (''Службени гласник Републике
Српске'', број 79/15) прописано је да управни одбор предшколске установе именује и разрјешава оснивач.
Чланом 47. Статута ЈПУ ''Радост'' Шамац, између осталог, прописано је да управни одбор именује и
разрјешава оснивач, те да има три члана од којих је један члан представник оснивача.
Начелник општине Шамац је, сходно напријед наведеном, а на основу члана 16. став. 6. Закона о систему
јавних служби, утврдио Приједлог рјешења о именовању Ружице Мокрић, дипломирани правник за
вршиоца дужности члана Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац као у диспозитиву и предложио
Скупштини доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на XLIII сједници одржаној 30.09.2020.године донијела је рјешење као у
диспозитиву.
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ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-79/20
Датум, 30.09.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
325.
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
„Израда доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе за депонију Јелас на земљишту означено
као к.ч. 1391 К.О. Горњи Хасић“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Израда доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе за
депонију Јелас на земљишту означено као к.ч. 1391 К.О. Горњи Хасић“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.965,81 KM без ПДВ-а, односно до 2.300,00 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
(едукативне услуге, научноистраживачке, израда елабората и студија, пројектна документација,
савјетодавне услуге).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-255/2020
Датум, 16.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

326.
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: 01-022-96/2020 од 17.09.2020.
године у поступку јавне набавке радова „Асфалтирање улица у насељу Дуга, МЗ Шамац“, Начелник
општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова „Набавка и уградња електро – инсталација за проширење јавне расвјете
на подручју општинe Шамац“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-96/2020 од 18.09.2020. године и уговор
за извођење радова „ Набавка и уградња електро – инсталација за проширење јавне расвјете
на подручју општинe Шамац“ додјељује се понуђачу „ЕНЕРГО СИСТЕМ“ д.о.о. Брчко за понуђену
цијену у износу од 25.590,00 КМ без ПДВ-а, односно 29.940,30 КМ са ПДВ-ом.
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Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „ЕНЕРГО СИСТЕМ“
д.о.о. Брчко у року од 5 (пет) од дана када је понуђач обавијештен о избору најповољнијег понуђача.
Члан3.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке, достави доказе
којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-96/2020 од 17.09.2020. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Ова одлука доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану
71. став (2) Закона о јавним набавкама.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“
и на веб сајту Општине Шамац www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачем који је
учествовао у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01-022-96/2020 од
03.04.2020. године и предметна јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева са објавом
обавјештења број: 144-7-3-13-3-17/20 од 03.04.2020. год на порталу Агенције за јавне набавке БиХ
заједно са предметном тендерском документацијом. Процијењена вриједност предметне набавке износи
до 25.641,02 КМ без ПДВ-а, односно до 30.000,00 КМ са ПДВ-ом. За предметну набавку уговорни орган
предвидио је и е-аукцију.
На предметну тендерску документацију, понуђач „ Eлектроцентар Петек“ д.о.о. Тузла упутио је дана
03.04.2020. г. упите за појашњење исте путем портала „Е-набавке“. Уговорни орган донио је дана
07.04.2020. г. Одлуку о прекиду поступка до даљњег. Поступак је обустављен због пандемије
(COVID-19), јер стручна лица нису била у могућности извршити обилазак предметних локација, те
припремити адекватне одговоре на постављене упите.
Након стварања услова за обилазак терене и пружања адекватних одговора на постављене упите,
уговорни орган донио је дана 09.09.2020. Одлуку о наставку поступка и на основу члана 53. става (6)
Закона о јавним набавкама БиХ извршио измјене тендерске документације на начин продужења рока за
достављање понуда за седам дана.
Комисија за предметну јавну набавку именована Рјешењем број: 01-111-73/2020 од 15.09.2020.
године доставила је Записник о оцјени понуда број: 01-022-96/2020 од 17.09.2020. године. У поступку је
утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену
приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 1 ( један )
- да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда
- да је 1 (једна ) понуда понуђача прихватљива
Критеријум за оцјењивање понуде је најнижа цијена.
Комисија је утврдила да је понуђач доставио комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ.
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.
Извршена је коначна ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда:
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РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА:
Понуђена
цијена у КМ
Назив / име понуђача
(без ПДВ-а)
1

„ЕНЕРГО СИСТЕМ“д.о.о. Брчко

25.590,00

Понуђена
цијена у КМ
(са ПДВ-ом)

Преф.
трет.
домаћи

29.940,30

Не

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана 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: 01-022-96/2020
Датум: 18.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

327.
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: 01-022-240/2020 од
14.09.2020. године у поступку јавне набавке радова „ Асфалтирање локалног пута, Стевановића сокак у
МЗ Обудовац“, Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова „Асфалтирање локалног пута, Стевановића сокак у МЗ Обудовац“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-239/2020 од 08.09.2020. године и уговор
за јавну набавку радова „Асфалтирање локалног пута, Стевановића сокак у МЗ Обудовац“ додјељује се
понуђачу „ Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко за понуђену цијену у износу од 38.459,00 КМ без ПДВ-а,
односно 44.997,03 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Galax-Niskogradnja“ д.д.
Брчко у року од 5 (пет) од дана када је понуђач обавијештен о избору најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Понуђач је у својој понуди доставио све доказе којима је потврдио вјеродостојност достављених
изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 5 (пет) дана, од дана пријема ове одлуке достави доказ о
испуњавању услова за примјену Преференцијалног третмана домаћег као и овјерену фотокопију
предметне лиценце за нискоградњу.
Члан 4.
Записник о коначној оцјени понуда број: 01-022-240/2020 од 14.09.2020. године је саставни дио ове
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Ова одлука доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану
71. став (2) Закона о јавним набавкама.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“
и на веб сајту Општине Шамац www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачем који је
учествовао у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
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Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01-022-239/2020
од 19.08.2020. године. Предметна јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева са објавом
обавјештења број: 144-7-3-26-3-33/20 од 19.08.2020. год на порталу Агенције за јавне набавке БиХ
заједно са предметном тендерском документацијом. Процијењена вриједност предметне набавке износи
до 38.461,54 КМ без ПДВ-а, односно до 45.000,00 КМ са ПДВ-ом. За предметну набавку уговорни орган
предвидио је и е-аукцију. На предметну тендерску документацију, понуђач „Primax“д.о.о. Moстар,
заступано по пуномоћнику адвокату Рафаели Љубојевић-Ђурић из Градишке упутио је жалбу дана
24.08.2020. године и иста је запримљена на протокол код уговорног органа дана 26.08.2020. године, након
чега је уговорни орган размотрио жалбу у коме жалилац наводи:
„ У дијелу 8. тендерске документације је прописано да ће Уговорни орган примијенити преференцијални
третман домаћег, у складу са Одлуком Вијећа министара Босне и Херцеговине о обавезном кориштењу
преференцијалног третмана домаћег у поступцима јавне набавке (''Службени гласник БиХ'', број 103/14).
У сврху поређења понуда, уговорни орган ће умањити цијене домаћих понуда за преференцијални фактор
од 5% за уговоре који се додијељују у 2020.години.
Претходно наведено одређивање преференцијалног третмана није у складно императивним прописима
Закона о јавним набавкама , односно није сукладна с Одлуком о обавезној примјени преференцијалног
третмана домаћег, донесеној од стране Савјета министара Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“
број:34/20). “
Уговорни орган прихватио је предметну жалбу као основану , имајући у виду чињеницу да је Савјет
министара донијело Одлуку о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег („Службени
гласник БиХ“ број:34/20) у циљу заштите, развоја и обнове домаће привреде. Уговорни орган ће
приликом обрачуна цијена понуда, у сврху поређења понуда, умањити цијене домаћих понуда за
преференцијални фактор домаћег од 30% у поступцима јавних набавки код којих је објављено
обавјештење о набавци или упућен позив кандидатима/понуђачима за поступке који немају обавјештење
о набавци у периоду од 01.06.2020. до 01.06.2021. године. Уговорни орган донио је Рјешење број:01-022240/2020 дана 27.09.2020. године у коме је усвојио жалбу жалиоца и извршио измјену тендерске
документације тако што је примијенио Одлуку о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег
(„Службени гласник БиХ“ број:34/20), прихватио надокнаду трошкова за састав жалбе по пуномоћнику у
износу од 562,50 КМ и продужио рок за достављање понуда за седам дана.
Комисија за предметну јавну набавку именована Рјешењем број: 01-111-68/2020 од 20.08.2020. године
доставила је Записник о оцјени понуда број: 01-022-240/2020 од 14.09.2020. 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. „Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко
2. „ Араповац путеви“ д.о.о. Челић
- да су благовремено запримљене 2 (двије) понуде
- да су 2 (двије ) понуда понуђача прихватљива
Критеријум за оцјењивање понуде је најнижа цијена.
Комисија је утврдила да су понуђачи „Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко и „ Араповац путеви“ д.о.о.
Челић 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.
На основу члана 66. Закона о јавним набавкама БиХ (Неприродно ниска понуђена цијена) , члана 17. става
7. Упутства за припрему модела тендерске документације („Службени гласник БиХ“, број 90/14),
Комисија је дана 07.09.2020. године упутила захтјев понуђачу „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко из разлога
што понуда понуђача „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко је за више од 20% нижа од цијене другорангиране
прихватљиве понуде.
У року остављеном за достављање појашњења, понуђач је дана 08.09.2020. године доставио образложење
понуде, у коме је појаснио понуђену цијену за извођење радова „ Асфалтирање локалног пута,
Стевановића сокак у МЗ Обудовац“.
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Након достављања појашњења, дана 09.09.2020. године, Комисија је на радном састанку утврдила да се
не ради о неприродној ниској цијени понуде понуђача „Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко и утврдила почетну
ранг листу оцијењених и прихватљивих понуда.
Почетна ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда
Р.бр.
Назив понуђача
Износ понуде Износ понуде Преф.
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
третман
домаћи
1.
„Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко
38.459,00
44.997,03
Да
2.
„ Араповац путеви“ д.о.о. Челић
49.979,00
58.475,73
Да
Комисија за предметну јавну набавку, након почетне оцјене понуда, констатује да су горе наведени
понуђачи поднијели прихватљиве понуде и предлаже уговорном органу на даље поступање у складу са
Правилником о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, број 66/16).
Уговорни орган је дана 14.09.2020. године провео поступак е-аукције са почетком од 12:00 часова и
временском трајању од петнаест минута, на којој није било умањење почетних понуда.
ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У ЕАУКЦИЈИ
ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ

Р.бр. Назив понуђача
1
2

GALAX NISKOGRADNJA DD
BRČKO
"ARAPOVAC PUTEVI" D.O.O.
ČELIĆ

ИДБ/ЈИБ
4600086390002

Почетна цијена у КМ
без ПДВ-а
38459,00 *

4209058080005

Ранг
1

49979,00 *

2

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман
Није било подношења понуда.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ

Р.бр.
1
2

Назив понуђача
GALAX NISKOGRADNJA DD
BRČKO
"ARAPOVAC PUTEVI" D.O.O.
ČELIĆ

ИДБ/ЈИБ

Коначна цијена у
КМ без
ПДВ-а

4600086390002

38459,00 *

0%

1

4209058080005

49979,00 *

0%

2

Умањење
цијене

Ранг

Комисија за предметну јавну набавку, након провођења е-аукције , констатује да је најповољнија понуда
понуђача „Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко у износу од 38.459,00 КМ без ПДВ-а, односно 44.997,03 КМ
са ПДВ-ом и једногласно је предложила 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 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: 01-022-240/2020
Датум: 18.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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328.
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: 01-022-247/2020 од
11.09.2020. године, у поступку јавне набавке радова „Асфалтирање платоа и уређење око Дома културе у
МЗ-и Црквина“(поновљени поступак) путем конкурентског захтјева, Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова „Асфалтирање платоа и уређење око Дома културе у МЗ-и Црквина“
(поновљени поступак)
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-247/2020 од 11.09.2020. године и
уговор за јавну набавку радова „Асфалтирање платоа и уређење око Дома културе у МЗ-и Црквина“
(поновљени поступак) за ЛОТ1 и ЛОТ2 додјељује се понуђачу „Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко за
понуђене сљедеће цијене:
а) за ЛОТ 1 у износу од 25.631,00 КМ без ПДВ-а, односно 29.988,27 КМ са ПДВ-ом и
б) за ЛОТ 2 у износу од 8.538,10 КМ без ПДВ-а, односно 9.989,57 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Galax-Niskogradnja“д.д.
Брчко 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 доказ о
испуњавању услова за примјену Преференцијалног третмана домаћег.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-247/2020 од 10.09.2020. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Ова одлука доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану
71. став (2) Закона о јавним набавкама.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“
и на веб сајту Општине Шамац www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су
учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 01-022247/2019 од дана 01.09.2020. год. Предметна јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за
доставу понуда објављивањем обавјештења број : 144-7-3-27-3-36/20 дана 01.09.2020. г. на порталу
Агенције за јавне набавке БиХ. Укупна процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи до
34.188,03 КМ без ПДВ-а, односно до 40.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом. Набавка је подијељена на два
лот-а (ЛОТ1 и ЛОТ2).
ЛОТ 1 обухвата извођење радова -Асфалтирање око Дома у МЗ-и Црквина. Процијењена вриједност
износи 25.641,02 КМ без ПДВ-а, односно до 30.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
ЛОТ 2 обухвата извођење радова – Асфалтирање платоа у центру МЗ Црквина. Процијењена
вриједност износи 8.547,01 КМ без ПДВ-а, односно до 10.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број 01-111-71/2020 од 08.09.2020. године доставила
је Записник о оцјени понуда са препоруком број 01-022-247/2020 од 10.09.2020. 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 ( два )
1. „Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко
ЛОТ1 и ЛОТ2
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- да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда
- да је 1(једна) понуда понуђача прихватљива
Комисија је утврдила да је понуђач доставио комплетну документацију у складу са условима тендерске
документације и Закона о јавним набавкама као и Изјаву о испуњавању услова за примјену
преференцијалног третмана домаћег.
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. Комисија је извршила оцјену и
сачинила коначну ранг листу оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ1 и ЛОТ2.
Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ1:
Понуђена цијена у Понуђена цијена у
Назив / име понуђача
КМ (без ПДВ-а)
КМ (са ПДВ-ом)
1

„Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко

25.631,00

Преф. трет.
домаћи

29.988,27

Да

Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ2:

1

Назив / име понуђача

Понуђена цијена у
КМ (без ПДВ-а)

Понуђена цијена у
КМ (са ПДВ-ом)

Преф.трет.
домаћи

„Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко

8.538,10

9.989,57

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: 01-022-247/2020
Датум: 18.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

329.
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 „Израда доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе за депонију Јелас на
земљишту означено као к.ч. 1391 К.О. Горњи Хасић“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „HEMO-pral“ д.о.о. Модрича за набавку услуге „ Израда доказа уз
захтјев за издавање еколошке дозволе за депонију Јелас на земљишту означено као к.ч. 1391 К.О. Горњи
Хасић“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор о набавци услуге у износу од 1.965,00 КМ без ПДВа, односно 2.299,05 КМ са ПДВ-ом.
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Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно условима
наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке услуге „Израда доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе за
депонију Јелас на земљишту означено као к.ч. 1391 К.О. Горњи Хасић“ путем директног споразума
Општина Шамац је као уговорни орган дана 16.09.2020. год. упутила захтјев за достављање понуде
понуђачу „HEMO-pral“ д.о.о. Модрича.
У року остављеном за достављање понуде, дана 17.09.2020. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са укупном цијеном понуде у износу од 1.965,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.299,05 КМ
са ПДВ-ом.
Члан 4.
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 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-255/2020
Датум: 18.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

330.
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 :
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуге „Вршење jeсење систематске дератизације на подручју
општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавку услуге „Вршење јесење систематске дератизације на подручју
општине Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.982,90 КМ без ПДВ-а, односно до 7.000,00 КМ
са ПДВ-ом и утврђена је Планoм јавних набавки за 2020. годину у оквиру позиције број 150-Одјељења за
привреду и инспекцијске послове, потребна средства су планирана на конту бр. 412200 –Расходи за ком.
услуге (дератизација и дезинсекција).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-257/2020
Датум: 18.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

331.
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:
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ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Уклањање депоније шуто материјала код сеоског дома у МЗ-и Гребнице“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Уклањање депоније шуто материјала код
сеоског дома у МЗ-и Гребнице“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 KM без ПДВ-а, односно до 7.020,00 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-комунална инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-261/2020
Датум, 24.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

332.
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 услуга „Вршење јесење систематске дератизације
на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача за набавку услуга ЈЗУ Дом здравља ШАМАЦ и именованом понуђачу
додјељује се Уговор набавку услуга „ Вршење јесење систематске дератизације на подручју општине
Шамац “у износу од 5.982,00 КМ без ПДВ-а (понуђач није у систему 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 законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
18.09.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу ЈЗУ Дом здравља ШАМАЦ.
У року остављеном за достављање понуде, дана 21.09.2020. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са износом понуде :
а) 5.982,00 КМ без ПДВ-а за услуге дератизације на површинама које ће се финансирати из Буџета
општине Шамац и
б) 5,00 КМ за вршење услуге дератизације по 1 индивидуалном домаћинству (кућа,стан).
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 (пет) дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01- 022-257/2020
Датум: 24.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

333.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („ Службени гласник
БиХ “, број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“, број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„ Набавка и уградња столарије у Дому културе МЗ Крушково Поље“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Набавка и уградња столарије у Дому
културе МЗ Крушково Поље“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 4.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 4.680,00 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: 01-022-260/2020
Датум: 24.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

334.
На основу члана 59. став 1 тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), сагласно одредбама члана 66. став 1 тачка 13) и члана 88. став 3 Статута
општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац доноси:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на
Одлуку о утврђивању економске цијене услуга за 2020. године
I
Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању економске цијене услуга за 2020. године број 01-196/20 од
09.09.2020. године и то:
- Економска цијена услуга у Предшколској установи износи 268,52 КМ.
II
Одлуку о утврђивању економске цијене услуга за 2020. године у ЈПУ „Радост“ Шамац је донио Управни
одбор Јавне предшколске установе „Радост“ Шамац на редовној сједници одржаној дана 09.09.2020.
године у складу са одредбама Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник
Републике Српске“, број 79/15 и 63/20)
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III
Овај одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Општине Шамац.
Број: 01-023-18/2020
Датум, 23.09.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

335.
На основу члана 59. став 1 тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), сагласно одредбама члана 66. став 1 тачка 13) и члана 88. став 3 Статута
општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац доноси:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цијене за боравак дјеце
у ЈПУ „Радост“ Шамац
I
Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању цијене за боравак дјеце у ЈПУ „Радост“ Шамац број 01-192/20
од 09.09.2020. године:
-

Цјелодневни боравак дјетета – 120,00 КМ
Породице са двоје дјеце (истовремени боравак двоје дјеце у вртићу попуст за друго дијете 15%),
222,00 КМ (120,00 КМ и 102,00 КМ)
Породице са троје дјеце (истовремени боравак троје дјеце у вртићу: попуст за друго дијете 15%, а
треће дијете има бесплатан боравак) 222,00 КМ (120,00 КМ, 102,00 КМ и 0 КМ)
За дјецу радника вртића 50% од цијене цјелодневног боравка (60,00 КМ)
За дјецу са сметњама у развоју а која имају налаз и мишљење првостепене комисије о процјени
потреба и усмјеравању дјеце са сметњама уразвоју надлежног центра за социјални рад или
другостепене комисије Минстарства здравља и социјалне заштите Републике Српске боравак у
вртићу је бесплатан, а Јавни фонд за дјечију заштиту обезбјеђује накнаду за суфинансирање
боравка у предшколској установи

II
Одлуку о утврђивању цијене за боравак дјеце у ЈПУ „Радост“ Шамац је донио Управни одбор Јавне
предшколске установе „Радост“ Шамац на редовној сједници одржаној дана 09.09.2020. године у складу
са одредбама Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“,
број 79/15 и 63/20)
III
Овај одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Општине Шамац.
Број: 01-023-17/2020
Датум, 23.09.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

336.
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 извођење радова „Уклањање депоније шуто материјала код сеоског дома
у МЗ-и Гребнице“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Дејокоп“ д.о.о. Бок за извођење радова „ Уклањање депоније шуто
материјала код сеоског дома у МЗ-и Гребнице“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од
5.915,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.920,55 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 регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
24.09.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „Дејокоп“д.о.о. из Бока.
У року остављеном за достављање понуде, дана 28.09.2020. године достављена је понуда понуђача
„Дејокоп“ д.о.о. Бок са укупним износом понуде од 5.915,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.920,55 КМ са
ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-261/2020
Датум: 29.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

337.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске,
број 97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ ", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку радова
„Бушење бунара за снабдјевање водом Светосавског дома у МЗ-и Горња Слатина“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова путем „Бушење бунара за снабдјевање водом
Светосавског дома у МЗ-и Горња Слатина“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.100,00 КМ без ПДВ-а , односно 3.627,00 КМ и
утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено
комуналне послове , потребна средства су планирана на конту бр. 412500–Расходи за текуће одржавање
осталих грађ. објеката-ком. инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-277 /2020
Датум: 30.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

338.
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
„Санација улаза Жупног уреда у МЗ-и Средња Слатина“
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Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за набавку радова „Санација улаза Жупног уреда у МЗ-и Средња
Слатина“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 4.100,00 KM без ПДВ-а, односно до 4.797,00 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-комунална инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-278/2020
Датум, 30.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

339.
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 услуге
„Услуга ремонта и стављање у функцију Старог сата на градском тргу у Шамцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за набавку услуге „Услуга ремонта и стављање у функцију
Старог сата на градском тргу у Шамцу“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 KM без ПДВ-а, односно до 7.020,00 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-комунална инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „ Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-279/2020
Датум, 01.10.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

340.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3.Статута
општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17) и члана 5. став 2. Одлуке о јавним
расправама („Службени гласник општине Шамац“, број 12/09) , а у складу са Закључком СО-е Шамац
број 07-022- 264 /20 од 30.09.2020. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о организовању јавне расправе о Нацрту ребаланса буџета
општине Шамац за 2020. годину
I
Јавна расправа о Нацрту ребаланса буџета општине Шамац за 2020. годину одржаће се у
периоду од 01.10.2020. до 08.10.2020. године.
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II
Јавна расправа из тачке 1. овог Закључка одржаће се и у форми електронске јавне расправе у којој
ће заинтересована лица путем електронске поште на адресу office@opstinasamac.org достављати своје
примједбе, приједлоге и сугестије.
III
Нацрт ребаланса буџета општине Шамац за 2020. годину биће објављен на званичној интернет
страници општине Шамац (www.opstinasamac.org) и огласној табли у згради Општинске управе Шамац.
IV
За реализацију овог Закључка задужује се Стручна служба начелника Општине и Одјељење за
финансије, који су јавну расправу дужни спровести у складу са Одлуком о јавним расправама („Службени
гласник општине Шамац“, број 12/09).
V
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-280/2020
Датум, 01.10.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
341.
На основу члана 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за
територију Републике Српске број 04/1-012-2-792/20 („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20),
Општински штаб за ванредне ситуације доноси
ЗАКЉУЧАК
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на
територији општине Шамац
1. Овим закључком прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона „SARS-CoV2“ и „COVID-19“ на подручју општине Шамац.
2. У циљу провођења ванредних мјера из тачке 1. ове наредбе за спречавање и сузбијање заразних болести
те заштите и спасавања становништва:
а) ограничава се рад од 06:00 до 24:00 часова:
- свих угоститељских објеката за исхрану и пиће,
б) ограничава се рад од 07:00 до 15:00 часова:
− тржницама на велико, тржницама на мало (робна пијаца, зелена пијаца и сточна пијаца),
в) субјектима трговинских дјелатности се рад недјељом ограничава од 7:00 до 14:00 часова, а
другим данима у складу са својим уобичајеним радним временом,
г) угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења
пружати услуге смјештаја, као и услуге исхране и пића гостима и трећим лицима са
временским ограничењем из тачке 2 подтачка а),
д) бензинске пумпе и плинске пумпне станице, здравствене установе, шпедиције и други пословни
субјекти на подручју општине Шамац могу радити у складу са својим уобичајеним радним
временом.
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3. Сви субјекти из тачке 2. овог закључка су дужни организовати рад уз обавезно предузимање мјера
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и
ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
4. Обавезују се пружаоци услуга да у свом пословању обезбиједе поштовање препорука надлежних
институција.
5. Задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове, заједно са Комуналном полицијом да у
провођењу овог закључка обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
6. О извршавању задатака из овог закључка Одјељење за привреду и инспекцијске послове и Комунална
полиција свакодневно ће извјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
7. Ступањем на снагу овог закључка престаје да важи Закључак о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01810-14-148/2020 од 15.09.2020. године.
8. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“, а примјењиваће се до 12.10.2020. године.
Број: 01-810-14-149/2020
Датум: 22.09.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

308. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац
(локалитет Црквина)
309. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац
(локалитет Ново Село)
310. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац
(локалитет Насеље Немањића)
311. Одлука о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини
Општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле
312. Одлука о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини
Општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле (локалитет граничног прелаза)
313. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
314. Одлука о измјени Одлуке о комуналном реду
315. Одлука о стављaњу ван снаге Одлуке о давању сагласности на оснивање права
службености на непокретностима
316. Закључак о прихватању Нацрта ребаланса буџета Општине Шамац за 2020. годину
317. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Шамац за период 01.01. 30.06.2020. године
318. Закључак о прихватању Информације o наплати комуналних такси и накнада у периоду од
01.01.2020. до 30.06.2020. године
319. Закључак о прихватању Информације о раду општинских инспектора за период 01.01. 30.06.2020. године
320. Закључак o прихватању Информације о извршеном упису ученика у прве разреде Средње
школе „Никола Тесла“ и основних школа на подручју општине Шамац за школску 2020/2021.
годину
321. Закључак о усвајању Извода из Записника са XLII редовне сједнице Скупштине општине
Шамац
322. Закључак о усвајању Извода из Записника са I тематске сједнице Скупштине општине
Шамац
323. Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Јавне предшколске установе ''Радост''
Шамац
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324. Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне предшколске
установе ''Радост'' Шамац
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
325. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Израда доказа уз захтјев за
издавање еколошке дозволе за депонију Јелас на земљишту означено као к.ч. 1391 К.О. Горњи
Хасић“
326. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Набавка и уградња електро
– инсталација за проширење јавне расвјете на подручју општинe Шамац“
327. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Асфалтирање локалног пута,
Стевановића сокак у МЗ Обудовац“
328. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Асфалтирање платоа и
уређење око Дома културе у МЗ-и Црквина“ (поновљени поступак)
329. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Израда доказа уз захтјев за издавање
еколошке дозволе за депонију Јелас на земљишту означено као к.ч. 1391 К.О. Горњи Хасић“
330. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Вршење jeсење систематске
дератизације на подручју општине Шамац“
331. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Уклањање
депоније шуто материјала код сеоског дома у МЗ-и Гребнице“
332. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Вршење јесење систематске дератизације на
подручју општине Шамац“
333. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Набавка и
уградња столарије у Дому културе МЗ Крушково Поље“
334. Одлука о давању сагласности на Одлуку о утврђивању економске цијене услуга за 2020.
године
335. Одлука о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цијене за боравак дјеце у ЈПУ
„Радост“ Шамац
336. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Уклањање депоније шуто материјала код
сеоског дома у МЗ-и Гребнице“
337. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Бушење бунара за
снабдјевање водом Светосавског дома у МЗ-и Горња Слатина“
338. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Санација улаза
Жупног уреда у МЗ-и Средња Слатина“
339. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Услуга ремонта и
стављање у функцију Старог сата на градском тргу у Шамцу“
340. Закључак о организовању јавне расправе о Нацрту ребаланса буџета општине Шамац за
2020. годину
АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
341. Закључак о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других
објеката и служби на територији општине Шамац
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