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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
398.
На основу члана 59. став (1) тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске''. број 97/16 и 36/19) и чл. 66. став (1) тачка 8. и 88. став (3) Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 9/17), Начелник општине Шамац, доноси
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допуни 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, 7/19, 11/19, 4/20 и 8/20), у члану 19. тачка 6. назив радног мјеста
мијења се и гласи: ''Виши стручни сарадник за организацију, планирање, обуку и административнотехничке послове цивилне заштите.“
У истом члану и тачки у дијелу ''Категорија'' број ''седам'' замјењује се бројем ''шест''.
У истом члану и тачки дио ''Сложеност послова'', мијења се и гласи:
''Сложеност послова: Мање сложени послови са ограниченим бројем међусобно повезаних задатака у
којима се примјењују утврђене методе рада, поступци или стручне технике.''
У истом члану и тачки дио ''Самосталност у раду'', мијења се и гласи:
„Самосталност у раду: Самосталност у раду ограничена је редовним надзором непосредног руководиоца
и његовим општим или појединачним упутствима за рјешавање сложенијих рутинских стручних питања.“
У истом члану и тачки дио ''Пословна комуникација'', мијења се и гласи:
''Пословна комуникација: Контакти унутар службе у којој је систематизовано радно мјесто, а повремено
и изван службе, ради прикупљања информација које служе остварењу циљева рада.''
У истом члану и тачки дио ''Посебни услови за обављање'', мијења се и гласи:
''Посебни услови за обављање: Виша стручна спрема техничког или економског смјера или први циклус
студија са најмање 180 ECTS бодова или еквивалент, најмање девет (9) мјесеци радног искуства, положен
стручни испит за рад у органу управе, познавање рада на рачунару.''
Члан 2.
У преосталом дијелу Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе
Шамац ('''Службени гласник општине Шамац'', број 17/18, 7/19, 11/19, 4/20 и 8/20) остаје непромијењен.
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Члан 3.
Овај Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе Шамац ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број: 01- 022-329/20
Датум, 21.12.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. економиста

399.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) члана 66. и 88. став 3. Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17),
сагласно одредбама члана 2. и 4. Појединачног колективног уговора за запослене у Општинској управи
општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 7/17, 4/19 и 8/20) Начелник Општине
Шамац, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Члан 1.
У члану 25. Саставни дио Правилника о платама и накнадама запослених у Општинској управи општине
Шамац Прилог 1 - Преглед коефицијената сложености послова по систематизованим радним мјестима
Општинске управе општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 15/17, 16/17, 21/17, 4/18,
17/18,5/19, 11/19, 14/19, 16/19 и 2/20) мијења се:
У Служби за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите радно мјесто под редним бројем 6.
Стручни сарадник за организацију, планирање и административно-техниче послове, мијења назив
у Виши стручни сарадник за организацију, планирање, обуку и административно-техничке послове
цивилне заштите и досадашњи коефицијент „6,80“ мијења се у „9,40“ .
Члан 2.
У преосталом дијелу прилог 1 - Преглед коефицијената сложености послова по систематизованим радним
мјестима Општинске управе општине Шамац Правилника о платама и накнадама запослених у
општинској управи Општине Шамац остаје непромијењен.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику општине
Шамац“, а примјењиваће се на обрачун плате почев од плате за мјесец јануар 2021. године.
Број: 01-022-330/2020
Датум, 21.12.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

400.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19), члана 66. и 88. став 3. Статута општине Шамац, („Службени гласник општине Шамац“, број
9/17), сагласно одредбама члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 43/07 и „Службени гласник БиХ“, број 77/16 – рјешење Уставног суда БиХ) и
члана 2. Закона о Дану Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 113/16)
Начелник општине Шамац, доноси
ОДЛУКУ
о радном времену за вријеме републичких празника у 2021. години
на подручју општине Шамац
Члан 1.
Нерадни дани за све регистроване пословне субјекте на подручју општине Шамац (привредна друштва и
предузетници) су Нова година (1. јануар 2021. године), Дан Републике (9. јануар 2021. године)
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Међународни празник рада (2. мај 2021. године), Дан побједе над фашизмом (9. мај 2021. године) и Дан
успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (21. новембар 2021. године).
На дан републичког празника Нова година (2. јануар 2021. године) могу радити сви регистровани
пословни субјекти на подручју општине Шамац у времену од 07:00 – 15:00 часова ради задовољења
неопходних потреба грађана.
На дан републичког празника Међународни празник рада (1. мај 2021. године) могу радити сви
регистровани пословни субјекти на подручју општине Шамац у времену од 07:00 – 12:00 часова ради
задовољења неопходних потреба грађана.
Члан 2.
Комуналне сервисне службе, сервисне службе водовода и канализације, електродистрибуције, јединице
ватрогасне службе и службе у области здравства, на дане републичких празника из члана 1. ове одлуке
ће имати дежурства.
Здравствене апотеке, ветеринарске амбуланте и продавнице погребне опреме, на дане републичких
празника из члана 1. ове одлуке ће имати дежурства у времену од 07:00 – 15:00 часова.
Члан 3.
На дане републичких празника из члана 1. ове одлуке на подручју општине Шамац могу радити
бензинске станице, радне јединице сточарске производње, пословни субјекти неопходни за рад
граничних прелаза.
Члан 4.
Сви угоститељски објекти на дане републичких празника могу радити у складу са Законом и
подзаконским актима.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 01-022-320/2020
Датум, 03.12.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

401.
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 услуге
„Ванредно насипање макадамских путева због лошег стања истих
у мјесним заједницама: Гајеви, Горња Слатина, Ново Село,
Турсиновац и Брвник“
Члан 1.
Пoкреће се поступак јавне набавке услуге „Ванредно насипање макадамских путева због лошег стања
истих у мјесним заједницама: Гајеви, Горња Слатина, Ново Село, Турсиновац и Брвник“ путем директног
споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 4.273,50 КМ без ПДВ-а, односно до 5.000,00 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. 412500 - Расходи за текуће
одржавање осталих грађевинских објеката-одржавање путева.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-321/2020
Датум: 07.12.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

402.
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
„Редовна провјера система менаџмента према захтјевима
стандарда ISO 9001:2015“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке услуга „Редовна провјера система менаџмента према
захтјевима стандарда ISO 9001:2015“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.500,00 KM без ПДВ-а, односно до 1.755,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 0140-Одјељења за финансије. Потребна средства су
утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412700-Расходи за стручне услуге (услуге платног
промета, услуге осигурања, услуге информисања и медија, компјутерске услуге и др. )
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-322/2020
Датум, 09.12.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

403.
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: 01-022-312/2020 од
20.11.2020. године у поступку јавне набавке радова „Асфалтирање пута у МЗ-и Ново Село“, Начелник
општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова „Асфалтирање пута у МЗ-и Ново Село“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-312/2020 од 20.11.2020. године и уговор
за јавну набавку радова „Асфалтирање пута у МЗ-и Ново Село“ додјељује се понуђачу
„ Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко за понуђену цијену у износу од 62.390,00 КМ без ПДВ-а, односно
72.996,30 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.
Понуђач је у својој понуди доставио све доказе којима је потврдио вјеродостојност достављених
изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
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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 коначној оцјени понуда број: 01-022-312/2020 од 20.11.2020. 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: 01-022-312/2020
од 10.11.2020. године. Предметна јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева са објавом
обавјештења број: 144-7-3-33-3-45/20 од 10.11.2020. год на порталу Агенције за јавне набавке БиХ
заједно са предметном тендерском документацијом. Процијењена вриједност предметне набавке износи
до 62.393,16 КМ без ПДВ-а, односно до 73.000,00 КМ са ПДВ-ом. За предметну набавку уговорни орган
предвидио је и е-аукцију.
Комисија за предметну јавну набавку именована Рјешењем број: 01-111-88/2020 од 17.11.2020. године
доставила је Записник о оцјени понуда број: 01-022-312/2020 од 20.11.2020. 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 je понуђач доставиo комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ.
РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА:
Укупна цијена Укупна цијена
Назив / име понуђача
понуде у КМ
понуде у КМ са
без ПДВ-а
ПДВ-ом
1

„Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко

62.390,00

72.996,30

Преф.
трет.
домаћи
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 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: 01-022-312/2020
Датум: 10.12.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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404.
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 услугe „Редовна провјера система менаџмента према захтјевима
стандарда ISO 9001:2015“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача TÜV Rheinland InterCert д.о.о. Београд набавку услугe „Редовна
провјера система менаџмента према захтјевима стандарда ISO 9001:2015“ и именованом понуђачу
додјељује се Уговор у износу од 600,00 € тј. 1.173,50 КМ без ПДВ-а, 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
09.12.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу TÜV Rheinland InterCert д.о.о.
Београд.
У року остављеном за достављање понудa, достављена је понуда понуђача TÜV Rheinland InterCert
д.о.о. Београд са укупним износом понуде од 600,00 € тј. 1.173,50 КМ без ПДВ-а.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.

Начелнику општине у року од 5 дана од дана

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-322/2020
Датум: 11.12.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

405.
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 глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услугe „Ванредно насипање макадамских путева због лошег стања истих
у мјесним заједницама: Гајеви, Горња Слатина, Ново Село,
Турсиновац и Брвник“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац за набавку услугe „ Ванредно насипање
макадамских путева због лошег стања истих у мјесним заједницама: Гајеви, Горња Слатина, Ново Село,
Турсиновац и Брвник“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 4.086,00 КМ без ПДВ-а,
односно 4.780,62 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
07.12.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац.
У року остављеном за достављање понуде, дана 08.12.2020. године достављена је понуда понуђача
ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац са укупним износом понуде од 4.086,00 КМ без ПДВ-а, односно 4.780,62
КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-321/2020
Датум: 11.12.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

406.
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), Начелник општине Шамац доноси
ОДЛУКУ
I
Овом одлуком Општина Шамац се обавезује да ће суфинансирати пројектни приједлог О.Ш. „Србија“
Црквина, општина Шамац, а по Јавном конкурсу Министарства породице, омладине и спорта за
суфинансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и адаптације спортских објеката или терена
на територији Републике Српске у 2020. години.
II
Висина учешћа Општине Шамац у реализацији пројектног приједлога О.Ш. „Србија“ Црквина, општина
Шамац, а по Јавном конкурсу Министарства породице, омладине и спорта за суфинансирање пројеката
изградње, реконструкције, санације и адаптације спортских објеката или терена на територији Републике
Српске у 2020. години износи 500,00 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове и
Одјељење за финансије.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-324/2020
Датум, 16.12.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

407.
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 робе
„Набавка новогодишњих пакетића“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „Набавка новогодишњих пакетића“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.400,00 КМ без ПДВ-а, односно до 1.638,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима по сљедећем распореду:
- 100 ком. Новогодишњих пакетића у оквиру позиције број 140 Одјељења за финансије, планирана
на конту бр. 412900 –Остали некласификовани расходи (412944-Расходи за поклоне)
- 90 ком. Новогодишњих пакетића за дјецу радника у оквиру позиција број:140-Одјељења за
финансије, 300-Центар за социјални рад и 400- Обданиште, планирана на конту бр.412900-Остали
некласификовани расходи (412944-Расходи за поклоне)
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-326/2020
Датум: 17.12.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

408.
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 услуге
„Извођење ватромета за Новогодишње празнике на тргу у Шамцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Извођење ватромета за Новогодишње празнике на тргу у
Шамцу“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.000 КМ без ПДВ-а, односно до 3.510,00 КМ са
урачунатим ПДВ-oм и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 140- Одјељења за
финансије, потребна средства су планирана на конту бр. 412900-Остали некласификовани расходи.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-325/2020
Датум: 17.12.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

409.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 69. став (2) тачка д) и члана 70. став (4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), Начелник општине Шамац д о н о с и:
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ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
за набавку услуга
„Хватање и збрињавање напуштених паса
на подручју општине Шамац“
(поновљени поступак)
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке за набавку услуге „Хватање и збрињавање напуштених паса на
подручју општине Шамац“ (поновљени поступак) покренут на основу одлуке о покретању поступка број
01-022-190/2020 од 10.07.2020. године путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом
обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ број 144-7-2-21-3-27/20 од дана 10.07.2020.
године, јер изабрани понуђач З.Т.Р. „ Јава“ с.п. Бојан Веселица , Прњавор у одређеном року није
доставио доказе којима би потврдио вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним
набавкама БиХ.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на веб сајту општине Шамац и у
„Службеном гласнику општине Шамац“.

Образложење
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за набавку услугa за набавку услугa „Хватање
и збрињавање напуштених паса на подручју општине Шамац“ (поновљени поступак) објављеног дана на
порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-2-21-3-27/20
од 10.07.2020. год. са процијењеном вриједношћу у износу од 8.547,00 КМ КМ без ПДВ-а, односно
10.000,00 КМ са ПДВ-ом. Предмет јавне набавке је набавка услугa хватање и збрињавање напуштених
паса на подручју општине Шамац. Уговорни орган је предвидио и провођење е-аукције за предметну
набавку. У року остављеном за достављање понуда, достављена је 1 (једна) понуда понуђача З.Т.Р. „
Јава“ с.п. Бојан Веселица, Прњавор.
ПОДАЦИ О ПРИСТИГЛИМ ПОНУДАМА И ИЗНОС ПОНУДА
Цијена
Укупна
понуде у КМ цијена
Назив / име понуђача
без ПДВ-а
понуде
ПДВ-ом
1

З.Т.Р. „Јава“ с.п. Бојан Веселица , Прњавор

8.500,00

9.945,00

са

Преф.
трет.
домаћи

Не

Комисија је утврдила да је понуђач доставио комплетну документацију у складу са условима тендерске
документације и Закона о јавним набавкама БиХ и извршена је коначна ранг листа оцијењених и
прихватљивих понуда.
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 записником о оцјени понуда утврдила да је најповољнији понуђач З.Т.Р. „Јава“ с.п. Бојан
Веселица , Прњавор чија је понуда најнижа цијена са износом од 8.500,00 КМ без ПДВ-а, односно
9.945,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и једногласно је предложила његов избор.
Начелник општине прихвата препоруку Комисије за јавне и набавке и дана 07.08.2020. год. доноси
Одлуку о избору најповољнијег понуђача 01-022-190/2020 у коме је у члану 3. исте одређено да је
изабрани понуђач у обавези да у року од 5 (пет) дана, од дана пријема одлуке достави све потребне
доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама
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БиХ истовремено с упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, сходно члану 70.
став (6) Закона о јавним набавкама.
Како је понуђач пропустио да достави неопходну документацију која је била услов за закључивање
уговора, а коју је понуђач дужан да прибави у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, одлучено је
као у члану 1. ове одлуке.
Слиједом претходно наведеног уговорни орган доноси Одлуку о поништењу поступка јавне набавке у
складу са чланом 69. става (2), тачка (д) Закона о јавним набавкама БиХ.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање жалби БиХ посредством
уговорног органа у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.
Број: 01-022-190/2020
Датум, 17.12.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

410.
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 робе „Набавка новогодишњих пакетића“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „МББ Ђурић“ д.о.о. Добој за набавку робе „Набавка новогодишњих
пакетића“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор о набавци робе у износу од 1.196,58 КМ без
ПДВ-а, односно 1.400,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке робе „Набавка новогодишњих пакетића“ путем директног споразума ,
Општина Шамац је као уговорни орган дана 18.12.2020. године упутила захтјев за достављање понуде
понуђачу „МББ Ђурић“ д.о.о. Добој.
У року остављеном за достављање понуде, истог дана достављена је понуда горе наведеног понуђача
са износом понуде од 1.196,58 КМ без ПДВ-а, односно 1.400,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-326/2020
Датум: 18.12.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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411.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), члана 70.
става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно одредбама члана 66.
Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 9/17) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку робе „Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-294/2020 од 13.11.2020. године и
уговор за за набавку робе „ Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“ додјељује се понуђачу
„ Нестро Петрол“а.д. Бања Лука за коначну цијену након провођења е-аукције у износу од 13.683,60 КМ
без ПДВ-а, односно 16.009,81 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Записник о коначној оцјени понуда са препоруком Комисије број:01-022-294/2020 од 13.11.2020.
године је саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 5 (пет) дана достави све доказе којима је ће потврдити
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу„ Нестро Петрол“а.д. Бања
Лука по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору
најповољније понуде.
Члан 5.
Ова одлука објавиће се у Службеном гласнику Општине Шамац и на веб-страници
www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Образложење
Поступак јавне набавке за набавку робе „Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“ покренут
је објављивањем обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ, број обавјештења о набавци бр:
144-7-1-32-3-43/20 од 30.10.2020. године путем конкурентског захтјева за достављање понуда.
У року остављеном за достављање понуда, достављенe су 4 (четири) понуде сљедећих понуђача
(Табела1):
ПОДАЦИ О ПРИСТИГЛИМ ПОНУДАМА И ИЗНОС ПОНУДА (Табела 1):
1. „ ROX“д.о.о. Орашје
2. „ Antunović AGS“д.о.о. Орашје
3. „ ЦЕРОЛ“д.о.о. Церик, Брчко
4. „ Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука
Комисија је утврдила да су сљедећи понуђачи: „ ROX“ д.о.о.Орашје, „ Antunović AGS“д.о.о. Орашје
и „Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука доставили комплетну документацију у складу са условима тендерске
документације и Закона о јавним набавкама.
Понуђач „ЦЕРОЛ“ д.о.о. Церик, у својој понуди доставио је Изјаву о испуњености услова из члана 45.
став (1) тач. од а) до д) Закона о јавним набавкама БиХ и Изјаву у вези члана 52. став (2) Закона о јавним
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набавкама које нису овјерене код надлежног органа, а како је то предвиђено на основу чл. 45 став (4)
Закона о јавним набавкама БиХ и као таква није ушла у даље разматрање.
Комисија је утврдила почетну ранг листу оцијењених и прихватљивих понуда. Уговорни орган је дана
13.11.2020. године провео поступак е-аукције са почетком од 11:00 часова и временском трајању еаукције од 15 минута, на којој није било умањења почетних понуда (Табела 2).
ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ
Р.бр.

Назив понуђача

ИДБ/ЈИБ

Почетна цијена у КМ без ПДВ-а

Ранг

1

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

13683,60

1

2

ANTUNOVIĆ AGS D.O.O.

4254008950004

16830,00

2

3

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

16860,00

3

Умањење почетних понуда (Табела2):
Р.бр.

Назив понуђача

ИДБ/ЈИБ

Датум и вријеме подношења нове цијене

Цијена у КМ
без ПДВ-а

Није било подношења понуда.
Након провођења е-аукције утврђена је коначна ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда.
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА
( након провођења е-аукције):
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ

Р.бр.
1
2
3

Назив понуђача

ИДБ/ЈИБ

Коначна цијена у КМ без
ПДВ-а

Умањење цијене

Ранг

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

13683,60

0%

1

4254008950004

16830,00

0%

2

4254039590006

16860,00

0%

3

ANTUNOVIĆ AGS D.O.O.
ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „ Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука чија је понуда најнижа
цијена са износом од 13.683,60 КМ без ПДВ-а, односно 16.009,81 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
На основу свега горе наведеног 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: 01-022-294/2020
Датум: 18.12.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

412.
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:
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О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуге „Извођење ватромета за Новогодишње празнике
на тргу у Шамцу“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Пиро-Техник“ д.о.о. Брчко за набавку услуге „ Извођење ватромета за
Новогодишње празнике на тргу у Шамцу“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од
3.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 3.510,00 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 регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке услуге „ Извођење ватромета за Новогодишње празнике на тргу у Шамцу“
путем директног споразума. Општина Шамац је као уговорни орган дана 17.12.2020. године упутила
захтјев за достављање понуде понуђачу „Пиро-Техник“д.о.о. Брчко.
У року остављеном за достављање понуда, дана 21.12.2020. године достављена је понуда понуђача
„Пиро-Техник“ д.о.о. Брчко са укупним износом понуде од 3.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 3.510,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-325/2020
Датум: 21.12.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

413.
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),те Одлуке о усвајању Буџета општине Шамац за 2020. годину („Службени
гласник Општине Шамац“ бр.17/19) на основу приједлога Комисије за утврђивање листе приједлога
додјеле студентских стипендија у школској 2020/2021 години именоване рјешењем број: 01-111-92/2020
Начелник Општине Шамац, по расписаном конкурсу за додјелу стипендија у школској 2020/2021 години,
доноси
О Д Л У К У
о додјели стипендија за школску 2020/2021 годину
I
Општина Шамац додјељује стипендије за школску 2020/2021 годину слиједећим студентима:
1. Ивић ( Слободан) Милица из Шамца, студенту I године Факултета техничких наука, студијски
програм рачунарство и аутоматика,
2. Маринковић (Стојан) Александар из Црквине, студенту I године Факултета техничких наука,
студијски програм Рачунарство и аутоматика
3. Маслић (Спасоје) Ђурђина из Црквине, студенту II године Факултета техничких наука, студијски
програм Архитектура,
4. Стевановић (Душан) Андријана из Баткуше, студенту I године Медицинског факултета,
студијски програм Фармација,
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5. Поповић ( Лука) Лука из Баткуше, студенту I године Машинског факултета, студијски програм
Мехатроника,
6. Ковачевић (Новица) Петра из Шамца, студенту I године Природно–математичког факултета,
студијски програм Хемија,
7. Вајић Дијана-Стојана из Шамца, студенту I године Природно-математичког факултета, студијски
програм Хемија,
8. Јешић (Митар) Лидија из Шамца, студенту II године Медицинског факултета, студијски програм
Бабиштво,
9. Митровић (Јовица) Ранка из Шамца, студенту VI године Стоматолошког факултета, студијски
програм Интегрисане основне и мастер академске студије,
10. Марковић ( Лазо) Радмила из Обудовца, студенту I године Медицинског факултета, студијски
програм Интегрисане академске студије фармације,
11. Станимировић (Александар) Марија из Шамца, студенту I године Факултета ветеринарске
медицине, студијски програм Ветеринарска медицина,
12. Ђорђић ( Ристо) Ненад из Црквине, студенту I године Електротехничког факултета, студијски
програм Рачунарство и информатика,
13. Сјеничић ( Радивоје) Дејан из Црквине, студенту IV године Саобраћајног факултета, студијски
програм Саобраћај и телекомуникације и поштански саобраћај,
14. Лакић (Ђорђе) Тијана из Г. Хасића, студенту III године Високе медицинске школе, студијски
програм Медицинско –лабораторијско инжењерство,
15. Лујић ( Миле) Маја из Писара, студенту II године Медицинског факултета, студијски програм
Струковна медицинска сестра,
16. Ђурић (Мирко) Теодора из Гајева, студенту I године Технолошког факултета, студијски програм
Прехрамбене технологије и индустријске биотехнологије,
17. Блажановић (Славиша) Слађана из Г. Хасића, студенту I године Технолошког факултета,
студијски програм Фармацеутско инжењерство,
18. Илинчић (Павле) Тамара из К. Поља, студенту III године Филолошког факултета, студијски
програм Енглески језик,
19. Видовић (Мирослав) Марина из Тишине, студенту I године Медицинског факултета, студијски
програм Дентална медицина,
20. Шишић ( Перо) Милана из Шкарића, студенту I године Високе медицинске школе, студијски
програм Радна терапија,
21. Поповић (Перица) Габријела из Шамца, студенту I године Медицинског факултета, студијски
програм Интегрисане академске студије медицине на енглеском језику са називом Доктор
медицине,
22. Савић (Далибор) Магдалена из Шамца, студенту I године Високе медицинске школе, студијски
програм Физиотерапија,
23. Гајић ( Драган) Николина из Г.Слатине, студенту I године Факултета техничких наука, студијски
програм геодезија и геоматика,
24. Стојановић (Драган) Николина из Лугова, студенту I године Природно-математичког факултета,
студијски програм Математика и информатика,
25. Божић (Јован) Миленко из Црквине, студенту I године Медицинског факултета, студијски
програм Дипломирани физиотерапеут,
26. Дамјановић ( Предраг) Татјана из Шкарић, студенту I године Медицинског факултета, студијски
програм Медицинско лабораторијска дијагностика,
II
Висина стипендије за школску 2020/2021 годину износи 100,00 КМ .
III
Са студентима – стипендистима из тачке I ове Одлуке Општина Шамац ће закључити појединачне
уговоре о додјели стипендија.
IV
Уговор у име Општине Шамац, као даваоца стипендије, закључиће Начелник Општине Шамац.
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V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Службеном гласнику Општине
Шамац.
Број: 01-022-328/2020
Датум, 21.12.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

414.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19), сагласно одредбама члана 66. и 88.став 3. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 9/17), те одредбама Одлуке о извршењу буџета Општине Шамац за 2020. годину,
Начелник Општине д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Шамац
за период 01.01.-30.09.2020. године
I
Усваја се Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.-30.09.2020. године.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, a биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-323/20
Датум, 15.12.2020.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

415.
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), д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за утврђивање листе - приједлога за додјелу студентских стипендија у
школској 2020/2021 години
I
Именује се Комисија за утврђивање листе - приједлога за додјелу студентских стипендија у
школској 2020/2021. години у саставу:
1. Стојић Слободан – предсједник,
2. Сјенчић Анкица – члан и
3. Хасановић Сабахудин – члан
II
Задатак Комисије из тачке I овог Рјешење је да сачини листу приједлога за додјелу студентских
стипендија у складу са критеријумима утврђеним Конкурсом за додјелу студентских стипендија у
школској 2020/2021. години и исти приједлог достави овом органу на разматрање.
III
Комисија за утврђивање приједлога за додјелу стипендија у школској 2020/2021. години дужна је
у свом раду придржавати се Конкурса за додјелу студентских стипендија у школској 2020/2021. години
број: 01-670- 1 /2020 од 26.11.2020.године
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IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111-92/2020
Датум, 30.11.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

416.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), а
у складу са Уредбом о регистру подстицаја у привреди („Службени гласник Републике Српске“, број
109/19), Начелник Општине Шамац доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању особа за унос података у Регистар подстицаја
I
Именују се особе за унос података у регистар подстицаја, у саставу:
1. Бојан Чанчаревић - администратор (е-mail: cancarevic@opstinasamac.org, конт. телефон 054/611800),
2. Стојанка Роквић - овлаштена особа за унос података (e-mail: stojanka.rokvic@opstinasamac.org,
конт. телефон 054/611-800).
II
Задатак особа из тачке I овог Рјешења је да изврше унос података који се односе на подстицајна средства,
која се додјељују путем Општине Шамац на основу правилника и ажурно воде евиденцију Регистра
подстицаја, а сходно Закону о подстицајима у привреди Републике Српске и Уредби о регистру
подстицаја у Републици Српској.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-111-75/2020
Датум, 24.09.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

АКТИ ОРГАНА ЈП
„СЛОБОДНА ЗОНА“ Д.О.О.
417.
На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Српске'' број: 75/04,
78/11), члана 17. Статута ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (''Службени гласник Општине Шамац'' број:
4/14 и 10/17) и члана 2. Пословника о раду Надзорног одбора, број 305-06/15-4 од 02.06.2015. године,
Надзорни одбор ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац на својој двадесет другој редовној сједници, одржаној
дана 09.12.2020. године, доноси
ОДЛУКА
о разрјешењу дужности в.д. извршног директора
за техничка питања ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
Члан 1.
Петар (Јован) Петровић, инжињер машинства, из Шамца, разрјешава се дужности в.д. извршног
директора за техничка питања ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, због смрти.
Члан 2.
Именовани из члана 1. ове Одлуке разрјешава се дужности са даном 03.12.2020. године.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 1931-12/20
Датум: 09.12.2020. године

Предсједник Надзорног одбора
Саша Божић, дипл. инж. пољ.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
398. Правилник о измјенама и допуни Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Шамац
399. Правилник о измјенама правилника о платама и накнадама запослених у
Општинској управи општине Шамац
400. Одлука о радном времену за вријеме републичких празника у 2021. години на
подручју општине Шамац
401. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуге „Ванредно насипање
макадамских путева због лошег стања истих у мјесним заједницама: Гајеви, Горња
Слатина, Ново Село, Турсиновац и Брвник“
402. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Редовна провјера
система менаџмента према захтјевима стандарда ISO 9001:2015“
403. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Асфалтирање пута у
МЗ-и Ново Село“
404. Одлука o додјели уговора за набавку услугe „Редовна провјера система
менаџмента према захтјевима стандарда ISO 9001:2015“
405. Одлука o додјели уговора за набавку услугe „Ванредно насипање макадамских
путева због лошег стања истих у мјесним заједницама: Гајеви, Горња Слатина, Ново
Село, Турсиновац и Брвник“
406. Одлука
407. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке робе „Набавка новогодишњих
пакетића“
408. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуге „Извођење ватромета
за Новогодишње празнике на тргу у Шамцу“
409. Одлука о поништењу поступка за набавку услуга „Хватање и збрињавање
напуштених паса на подручју општине Шамац“ (поновљени поступак)
410. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка новогодишњих пакетића“
411. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе „Набавка горива за
потребе Општинске управе Шамац“
412. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Извођење ватромета за Новогодишње
празнике на тргу у Шамцу“
413. Одлука о додјели стипендија за школску 2020/2021 годину
414. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Шамац за период
01.01. - 30.09.2020. године
415. Рјешење о именовању Комисије за утврђивање листе - приједлога за додјелу
студентских стипендија у школској 2020/2021 години
416. Рјешење о именовању особа за унос података у Регистар подстицаја
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АКТИ ОРГАНА ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ Д.О.О.
417. Одлука о разрјешењу дужности в.д. извршног директора за техничка питања ЈП
„Слободна зона“ д.о.о. Шамац

Сриједа, 23. децембар 2020. године - Службени гласник општине Шамац - Број 19/20
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића
број 4. Уређује и штампа Секретар Скупштине општине Шамац. Телефон: 054/611-229,
611-237; централа: 054/611-800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник општине Шамац"
излази по потреби. Жиро рачун: Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.

18

