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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
158.
На основу члана 14.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) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац, број 9/17), Скупштина општине Шамац, на XL сједници одржаној дана 05.06.2020.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о покрићу дефицита буџета општине Шамац по Годишњем финансијском извјештају о извршењу
буџета општине Шамац за 2019. годину
Члан 1.
Одобрава се покриће дефицита по Годишњем финансијском извјештају о извршењу буџета општине
Шамац за 2019. годину у износу од 140.952 КМ.
Члан 2.
Покриће дефицита по Годишњем извјештају о извршењу буџета за 2019. годину обезбиједиће се у 2020. и
2021. години, смањењем јавне потрошње у износу 140.952 КМ, што ће бити утврђено Ребалансом буџета
општине Шамац за 2020. годину и Буџетом општине Шамац за 2021. Годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана овјављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-138/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

159.
На основу члана 9. став (6) Закона о фискалној одговорности у Републици Српској (''Службени гласник
Републике Српске'', број 94/15 и 62/18), члана 39. став (2) тачка 37) Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16 и 36/19) и члана 36. став (2) тачка 41) Статута
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац, на XL
редовној сједници одржаној дана 05.06.2020. године, донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из
претходног периода
I
Скупштина општине Шамац усваја План за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног
периода на дан 31.12.2019. године
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II
Саставни дио ове одлуке је План за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода
на дан 31.12.2019. године
III
Задужује се Начелник општине и Одјељење за финансије да мишљење Фискалног савјета и ову одлуку
доставе Министарству финансија уз нацрт, односно приједлог ребаланса буџета за 2020. годину.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-139/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста
ПЛАН ЗА ИЗМИРЕЊЕ НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА
ПРЕНЕСЕНИХ ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА СА
СТАЊЕМ НА ДАН 31. 12. 2019. ГОДИНЕ

1. Правни основ за доношење Плана
На основу члана 9. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској („Службени гласник
Републике Српске“ број 94/15 и 62/18) а у складу са Упутством о садржају плана за измирење
неизмирених обавезе из претходног периода и извјештаја о реализацији плана („Службени гласник
Републике Српске“, број 94/18), Општина Шамац је припремила План за измирење неизмирених обавеза
пренесених из претходног периода, са стањем 31.12.2019. године.
2. Општи подаци о финансијском стању
Финансијско стање посматрано кроз кретање буџетских прихода и примитака као и кретање
буџетских расхода и издатака, те стање обавеза и потраживања у последњих неколико година, може се
оцијенити као неповољно.
Након 2008. године коју је окарактерисала велика свјетска економска криза са свим последицама које ће
из ње проистећи и негативно утицати на касније стање цјелокупне економије, општина Шамац се суочила
са катастрофалним поплавама које су задесиле њену територију и становништво 2014. године.
Финансијска консолидација општинског буџета 2017. године, извршена је новим кредитним задужењем
код Инвестиционо развојне банке Републике Српске у износу од 5.000.000 КМ, као једина и
најповољнија мјера за превазилажење тренутног веома тешког финансијског стања проузрокованог
немогућношћу сервисирања постојећих кредитних обавеза. Намјена новог кредитног задужења била је
пријевремени откупа обвезница. После проведене консолидације, стекли су се услови да буџет током
2018. године функционише без честих блокада трансакционих рачуна, као и да се финансирање
планираних потреба и активности, одвија у складу са планираном динамиком.
Неповољно финансијско стање током и на крају 2019. године се и даље огледа кроз немогућност
измирења свих доспјелих краткорочних обавеза, које су приказане у табеларном прегледу овог плана.
3. Образложење разлога, односно узрока због којих пренесене обавезе нису измирене у
роковима утврђеним законом, другим прописом или актом
Већ дужи низ година, буџет општине није у могућности да одговори свим насталим обавезама.
Генерално посматрано, неизмирене краткорочне обавезе су мање од краткорочних потраживања на крају
2019. године. Немогућност наплате краткорочних потраживања уз предузимање свих законских
могућности један је од основних разлога постојања неизмирених пренесених обавеза. Тренд раста
буџетских прихода те њихов бржи раст од буџетских расхода није био довољан да би се измириле
пренесене обавезе из претходног периода, уз истовремено финансирање планираних текућих потреба
свих буџетских корисника. Дакле, није могуће из буџетских прихода за текућу годину финансирати
текуће и пренесене обавезе.
Додатно кредитно задужење као извор финансирања измирења пренесених обавеза током 2020. и
неколико наредних година није објективно рјешење са становишта тренутне задужености општине. Иако
та могућност постоји са становишта законских прописа, она није у складу са политиком задуживања коју
води општински менаџмент.
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4. Друге релевантне информације о финансијском пословању и пренесеним обавезама
Стопа задужености, као веома битан показатељ финансијског стања, на крају 2019 године износи
10,38%. Очекивана стопа задужености на крају 2020 године ће се повећати на 13,69%. Због измирења
новонасталих обавеза по основу судских рјешења, општина Шамац се до дана писања овог плана, додатно
задужила за износ од 2.900.000 КМ. Ово кредитно задужење, реализовано је преко комерцијалних банака
такође из средстава Инвестиционо развојне банке Републике Српске на период од 12 година. Иначе,
сервисирање свих кредитних задужења након проведене финансијске консолидације 2017. године, није до
сада било угрожено
Током 2020 године, као пријетња са високим степеном ризика, представљаће потенцијална судска
пресуда по тужби за неплаћене фактуре за извршене услуге са износом главног дуга од
79.625 КМ као и припадајућим законским затезним каматама.
5. Табеларни преглед неизмирених обавеза пренесених из претходног периода са 31.12.2019.
год.
а) Преглед неизмирених обавеза пренесених из претходног периода по врстама расхода са
31.12.2019. године
РБ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Преглед обавеза по врстама расхода

ИЗНОС (КМ)

Укупан износ неизмирених обавеза пренесених из
претходног периода са 31.12.2019. године (1+2+3+4+5+6+7+8)
221- Краткорочне финансијске обавезе
222- Обавезе за лична примања
223- Обавезе из пословања фонд 01=1.509.656,34+ фонд 03 =73.190, 38
224- Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске трошкове
225—Обавезе за субвенције, грантове, дознаке на име социјалне заштите
227- Кразкорочна резервисања и разграничења
228- Остале краткорочне обавезе
229- Кратккорочне обав. И разгр. Из трансак. између или унутар јед.власти

2.556.158,60
2.726,77
423.651,21
1.582.846,72
477,34
515.958,25
0
278,79
30.219,52

б) Подаци о структури буџета, односно финансијски план за текућу и претходне двије године
према позицијама буџета
РБ
ПОЗИЦИЈА
2018. година 2019. година
2020.
7.090.000
7.100.000 година
7.891.000
1 Приходи
2
3
А
4
5
6
Б
В
7
8
Г
9
10
Д

Трансфери од других буџетских јединица
Примици за нефинансијску имовину
УКУПНО приходи и примици (1+2+3)
Расходи
Трансфери другим буџетским јединицама
Издаци за нефинансијску имовину
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)
Примици од финансијске имовине (задуживање)
Издаци за отплату дугова
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (7-8)
Остали примици
Остали издаци
ОСТАЛИ НЕТО ИЗДАЦИ (9-10)
УКУПАН БУЏЕТ (А+7+9) или (Б+8+10)

611.000
7.701.000
6.543.850

495.000
7.595.000
6.679.000

150.000
8.041.000
7.084.800

1.182.650
7.726.500
-25.500
500.000
403.600
96.400
65.000
135.900
-70.900
8.266.000

523.700
7.202.700
392.300
0
432.150
-432.150
130.000
90.150
39.850
7.725.000

3.246.200
10.331.000
-2.290.000
2.900.000
605.000
2.295.000
69.000
74.000
-5.000
11.010.000
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в) Преглед нивоа задужености, датих гаранција, подаци о закљученим уговорима или
судским споровима са 31.12.2019. године
Дуг
Укупан јавни дуг (1+2)
1 Спољни дуг
2 Унутрашњи дуг (главница+камата)
Р

ИЗНОС (КМ)
8.188.961,98
8.188.961,98

Главница=7.055.394,31 КМ
Камата =1.133.567,67 КМ
1.171.714,97

3 Сервисирање (отплата) јавног дуга
4 Износ датих гаранција (КП”Водовод и канализација“)

216.007,61

Остале обавезе
Укуно остале обавезе (1+2)
1 218118-Обавезе према Влади РС за“Хранапродукт“а.д.
2 219138 Обавезе према ПУ – одгођени порески дуг

ИЗНОС(КМ)
1.308.617,62
1.264.633,27
43.984,35

Обавеза према Влади Републике Српске (р.бр. 1 из табеле), проистекла је на основу одлуке ВРС број:
04/1-012-2-1800/12 о преносу права својине дијела имовине предузећа „Хранапродукт“а.д. Шамац, на
општину Шамац. О релизацији ове одлуке сачињен је 2012. године споразум о регулисању међусобних
права и обавеза. На основу обостране преписке са Владом републике Српске, ова обавеза још није
доспјела.
Обавеза према Пореској управи Републике Српске (р.бр.2 из табеле) настала је на основу Рјешења о
одгођеном плаћању пореског дуга од 2014. године.
г) Преглед о висини и структури пренесених обавеза измирених до датума израде плана
РБ
Обавезе
Износ
1
2

Укупан износ НЕИЗМИРЕНИХ обавеза пренесених из претходног периода
са 31.12.2019. године

2.556.158,60
782.298,30

Укупан износ ИЗМИРЕНИХ обавеза са 29.02.2020. године

1.773.860,30

Преостале неизмирене обавезе пренесене из претходног периода (1-2)

Укупан износ измирених обавеза са 29.02.2020. године, измирен је из редовних буџетских прихода.
д) Структура укупно неизмирених и измирених обавеза пренесених из претходног
периода
Укупан
Укупан
Преостале
износ
износ
неизмирене
РБ
Структура обавеза
измирених обавезеса
неизмирених
обавеза са 29.02.2020.
обавеза са
29.02.2020.
31.12.2019.
0
1
2
3
4 (2-3)
2.726,77
2.726,77
1 221- Краткорочне финансијске обавезе
423.651,21
396.434,09
27.217,12
2 222- Обавезе за лична примања
1.582.846,72 232.443,02 1.350.403,70
3 223- Обавезе из пословања фонд 01=1.509.656,34+ фонд
03 =73.190,38
4
5
6
.

224- Обавезе за расходе финансирања и друге
финансијске трошкове
225—Обавезе за субвенције, грантове, дознаке на име
социјалне заштите
227- Кразкорочна резервисања и разграничења

477,34

17,73

459,61

515.958,25

153.403,46

362.554,79

0

0
0,

0
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7
8

-

228- Остале краткорочне обавезе
229- Кратккорочне обав. И разгр. Из трансак. између или
унутар јед.власти

278,79
30.219,52

0
0

278,79
30.219,52

УКУПНО

2.556.158,60

782.298,30

1.773.860,30

6. Мјере које ће се предузети с циљем измирења пренесених обавеза, извори из којих ће
обезбиједити средства за њихово измирење, рокови и динамика измирења пренесених обавеза
У циљу ефикасније финансијске консолидације буџета 2017 године, поред нововог кредитног
задужења, предузет је низ мјера усмјерених како на смањење расхода и издатака тако и на повећање
прихода и примитака. Неке од тих мјера су биле једнократног карактера, а неке су имале континуиран
карактер те се као такве примјењују и данас. Уз стално праћење реализације тих мјера и њиховог
прилагођавања новонасталим условима, њихова реализација се очекује и у будућем периоду.
Неке од мјера за смањење расхода имале су позитивне ефекте кроз апсолутно смањење расхода
(расходи по основу јавне расвјете, одборничких накнада.. и др.), док су друге мјере за ефекат имале
спорији раст расхода. То се углавном односи на расходе који више зависе од кретања тржишних цијена
него од смањења самих утрошака. Очигледан примјер за то су расходи по основу потрошње горива,
електричне енергије и сл. Расходи по основу плата и других личних примања имају највише учешће у
структури расхода. Ти расходи такође спадају у групу расхода чији је раст низом мјера успорен.
Са друге стране, мјере за повећање прихода углавном се односе на мјере усмјерене на повећање
наплате потраживања (посебно старијих од годину дана) те друге мјере које се односе на повећање
прихода како пореских тако и непореских. И једне и друге мјере имају сталан карактер, а најзначајније од
њих су:
Континуирана сарадња са Пореском управом на формирању реалне базе података пореских обвезника
пореза на имовину,
утврђивање реалних површина некретнина које су пријављене од стране пореских обвезника као
основице за утврђивање пореза на имовину (стање: пријављене много мање површине од стварних),
стално кориштење метода покретања извршних поступака у циљу ефикасније наплате потраживања те
праћење њихове реализације,
Доношење нових као и измјене и допуне постојећих скупштинских аката (одлука, закључака и сл.) које се
односе на утврђивање општинских такси и накнада,
Прилагођавање и усклађивање тих и других интерних аката са актуелним стањем и условима у
пословном окружењу,
Подстицање свих активности на покретању нових инвестиционих улагања на подручју општине кроз
стварање повољнијег пословног амбијента за та улагања. Циљ ових мјера и активности је повећање броја
запослених, већи приходи од општинских накнада и такси.
7. Извори из којих ће се обезбиједити средства за измирење пренесених обавеза, рокови и динамика
измирења
Измирење пренесених обавеза планира се из буџетских прихода у периоду од 2020. године до
2026. године са следећом динамиком и износима измирења:
Година
Износ у КМ
2020

150.000,00

2021

190.000,00

2022

240.000,00

2023

293.000,00

2024

300.000,00

2025

300.000,00

2026

300.860,30

Укупно:
1.773.860,30
План, динамика и износи за измирење неизмирених обавеза, биће усаглашен са Одлуком о
ребалансу буџета за 2020 годину као и одлукама о буџету за године наведене у плану отплате.
Број: 07-022-139/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.екон.

5

Страна 6 - Сриједа, 10. јун 2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 9

160.
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 348. 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 XL редовној сједници
одржаној дана 05.06.2020.године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Oпштине Шамац
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом продаја непокретности у
својини Oпштине Шамац, градско грађевинско земљиште, и то:
к.ч. број 1101/4, уписано у П.Л. број 245/249, К.о. Шамац, културе њива 3 класе у површини од
310 m2, а што се по старом катастарском операту односи на земљиште означено као к.ч. број 272/16 из ЗК
улошка број 1513, К.о. СП Шамац.
Земљиште
је
опремљено
основном
инфраструктуром,
саобраћајницом,
водоводном
и
електродистрибутивном мрежом.
Члан 2.
Почетна продајна цијена земљишта из члана 1. ове Одлуке утврђена је од стране вјештака грађевинскоархитектонске струке Петровић Гордане , налаз од 12.03.2020. године и износи 3.131,00 КМ (словима:
(
словима:
трихиљадестотридесетједнуконвертивбилнумарку),
односно
10,10
КМ/m2
десетконвертибилнихмарака и 10/100 ).
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од 1.000,00 KM, 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, о чему ће
Комисији поднијети доказ о извршеној уплати.
Члан 4.
Поступак лицитације ће провести Комисија за продају непокретности, 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.
Уколико непокретност из члана 1. Ове Одлуке не буде продата на најмање двије лицитације , продаја се
може извршити непосредном погодбом, у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 4. ове Одлуке.
Члан 6.
Овлашћује се Начелник општине Шамац, или лице које он овласти, да по окончању лицитационог
поступка са најповољнијим понуђачем закључи Уговор о купопродаји непокретности из члана 1. ове
Одлуке, а по прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у
Добоју.
Члан 7.
Трошкове израде нотарске исправе и трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности сноси
купац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 07-022-153/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста
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161.
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), 348. 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 XL редовној сједници одржаној
дана 05.06.2020.године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Oпштине Шамац
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом продаја непокретности у
својини Општине Шамац, грађевинско земљиште, и то:
к.ч. број 104/2, уписано у П.Л. број 1120/6, К.о. Црквина, културе двориште у површини од 280 m2,
а што се по старом катастарском операту односи на земљиште означено као к.ч. број 31/38 из ЗК улошка
број 572, К.о. СП Хасић.
Земљиште
је
опремљено
основном
инфраструктуром,
саобраћајницом,
водоводном
и
електродистрибутивном мрежом.
Члан 2.
Почетна продајна цијена земљишта из члана 1. ове Одлуке утврђена је од стране вјештака архитектонскограђевинске струке, област архитектура и урбанизам, Санде Божић , налаз од 10.04.2020. године и износи
5.600,00 КМ (словима: пет хиљада шест стотина конвертибилних марка), односно 20,00 КМ/m2
(словима:двадесет конвертибилних марака ).
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од 1.000,00 KM, 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. Црквина, о чему ће
Комисији поднијети доказ о извршеној уплати.
Члан 4.
Поступак лицитације ће провести Комисија за продају непокретности, 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.
Уколико непокретност из члана 1. Ове Одлуке не буде продата на најмање двије лицитације , продаја се
може извршити непосредном погодбом, у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 4. Ове Одлуке.
Члан 6.
Овлашћује се Начелник општине Шамац, или лице које он овласти, да по окончању лицитационог
поступка са најповољнијим понуђачем закључи Уговор о купопродаји непокретности из члана 1. Ове
Одлуке, а по прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у
Добоју.
Члан 7.
Трошкове израде нотарске исправе и трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности сноси
купац.
Члан 8.
Купац непоктретности се обавезује да власницима бесправно изграђеног објекта на предметној
непокретности исплати вриједност објекта.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 07-022-154/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста
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162.
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 348. 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 XL редовној сједници
одржаној дана 05.06.2020.године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Oпштине Шамац

-

Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом продаја непокретности у
својини Општине Шамац, грађевинско земљиште, и то:
к.ч. број 104/4, уписано у П.Л. број 1120/7, К.о. Црквина, културе двориште у површини од 142 m2, а што
се по старом катастарском операту односи на земљиште означено као к.ч. број 31/39 из ЗК улошка број
572, К.о. СП Хасић.
Земљиште
је
опремљено
основном
инфраструктуром,
саобраћајницом,
водоводном
и
електродистрибутивном мрежом.
Члан 2.
Почетна продајна цијена земљишта из члана 1. ове Одлуке утврђена је од стране вјештака архитектонскограђевинске струке, област архитектура и урбанизам, Бијелић Комљена , процјена број: 02-05КБ/2020 од
26.05.2020. године и износи 2.840,00 КМ (словима: двије хиљаде осамстотина четрдесет конвертибилних
марка), односно 20,00 КМ/m2 ( словима: двадесет конвертибилних марака ).
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од 1.000,00 KM, 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. Црквина, о чему ће
Комисији поднијети доказ о извршеној уплати.
Члан 4.
Поступак лицитације ће провести Комисија за продају непокретности, 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.
Уколико непокретност из члана 1. Ове Одлуке не буде продата на најмање двије лицитације , продаја се
може извршити непосредном погодбом, у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 4. Ове Одлуке.
Члан 6.
Овлашћује се Начелник општине Шамац, или лице које он овласти, да по окончању лицитационог
поступка са најповољнијим понуђачем закључи Уговор о купопродаји непокретности из члана 1. Ове
Одлуке, а по прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у
Добоју.
Члан 7.
Трошкове израде нотарске исправе и трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности сноси
купац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 07-022-155/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста
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163.
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 XL редовнoj сједници одржаноj
дана 05.06.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XXXIX редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са XXXIX редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
28.02.2020. 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: 07-022-132/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

164.
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 XL редовнoj сједници одржаноj
дана 05.06.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са I ванредне сједнице Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са I ванредне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 04.05.2020.
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: 07-022-133/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

165.
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 XL редовнoj сједници одржаноj
дана 05.06.2020. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању информације o реализацији закључка број 07-022-300/19 од 22.11.2019. године
I
Скупштина општине Шамац прихвата информацију о реализацији закључка број 07-022300/19 који је Скупштина општине донијела на 35. редовној сједници одржаној дана 22.11.2019. године, a
у вези пресуде Вишег привредног суда у Бањалуци донесене у парничном поступку између парничних
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странака Скупштине општине Шамац и Н.Б.С. Гроуп д.о.о. Шамац, којим су позвани истражни органи
да спроведу истрагу, односно да испитају поступак у вези закључења уговора из 1999. године, као и
околности из којих је проистекла поменута пресуда и достављеној Нaредби број T15 0 KTAПо 0030096
19 од 26.05.2020. године донесеној од стране Окружног јавног тужилаштва у Добоју о неспровођењу
истраге, из разлога, како је у истој наведено, што из прикупљених обавјештења произилази да не постоје
основи сумње да је било које лице учинило кривично дјело.
II
У вези са могућношћу подношења притужбе Канцеларији тужиоца, Скупштина општине оцјењује да није
сврсисходно подносити притужбу на овакву тужилачку одлуку.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-134/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

166.
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. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XL редовнoj сједници одржаноj дана
05.06.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информацијe Начелника општине и Штаба за ванредне ситуације о предузетим
мјерама и активностима за реаговање на појаву болести COVID - 19 на територији општине
Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Општине и Штаба за ванредне ситуације о
предузетим мјерама и активностима за реаговање на појаву болести COVID – 19 на територији општине
Шамац.
II
Скупштина општине констатује да је Општински штаб за ванредне ситуације Шамац у ванредном стању и
ванредној ситуацији, која је проглашена усљед пандемије вируса COVID – 19, у свом раду у потпуности
спроводио мјере Републичког штаба за ванредне ситуације, те у циљу заштите становништва општине
Шамац прописао и неке мјере које су биле рестриктивније од мјера Републичког штаба.
Рад свих субјеката који су учествовали у заштити становништва од вируса корона је био изузетно добар,
усклађен и координисан од стране Општинског штаба.Координација и комуникација са републичким
органима и органима БиХ, предузећима, инстутуцијама, удружењима грађана, медијима и становништвом
је била изузетно добра.
III
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
IV
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-135/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

167.
На основу члана 39. и 82. став 2.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 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
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општине Шамац“, број 12/17), Скупштина општине Шамац, на XL редовној сједници одржаној дана
05.06.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Шамац
за период 01.01.-31.12.2019. године
I
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01.-31.12.2019. године.
II
Извјештај из тачке I, саставни је дио овог Закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 07-022-137/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

168.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), а у вези са чл. 34. став 3. Закона о правобранилаштву Републике Српске (Службени
гласник Републике Српске“, бр. 7/18) 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 XL редовној сједници
одржаној дана 05.06.2020.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва РС Сједиште замјеника правобраниоца Добој за
период 01.01.2019. до 31.12.2019. године Општина Шамац
I
Усваја се Извјештај о раду Правобранилаштва РС Сједиште замјеника правобраниоца Добој за период
01.01.2019. до 31.12.2019. године Општина Шамац.
II
Извјештај 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: 07-022-136/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

169.
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 XL редовнoj сједници одржаноj
дана 05.06.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у 2019.
години
I
Усваја се Извјештај о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у 2019. години.
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II
Извјештај 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: 07-022-140/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

170.
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 XL редовнoj сједници одржаноj
дана 05.06.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о утрошку средстава по основу субвенција за запошљавање нових радника у
производним, занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина
или опреме и субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и
правна лица у 2019. години
I
Усваја се Извјештај утрошку средстава по основу субвенција за запошљавање нових радника у
производним, занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина или
опреме и субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна
лица у 2019. години
II
Извјештај 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: 07-022-141/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

171.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), а у складу са чл. 35. и 78. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 3/14), чланом 131. став 1. Пословника Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр. 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на XL редовној сједници одржаној дана
05.06.20202.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању
ванредне социјалне потребе у 2019. години
I
Усваја се Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању ванредне
социјалне потребе у 2019. години
II
Извјештај 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“.
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Број: 07-022-142/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

172.
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 XL редовној сједници одржаној дана
05.06.2020.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о раду ЈУ „ Центар за културу“ Шамац са годишњим финансијским
обрачуном за 2019. годину
I
Усваја се Извјештај о раду ЈУ „ Центар за културу“ Шамац са годишњим финансијским обрачуном за
2019. годину.
II
Извјештај 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: 07-022-143/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

173.
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 XL редовнoj сједници одржаноj
дана 05.06.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ „ Центар за културу“ Шамац за
2020. годину
I
Скупштина општине даје сагласност на Програм рада и финансијски план ЈУ „ Центар за културу“
Шамац за 2020. годину.
II
Програм рада и Финансијски план 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: 07-022-144/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

174.
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 XL редовној сједници одржаној дана
05.06.2020.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈЗУ „ Апотека Шамац“ за 2019. годину
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I
Усваја се Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Апотека Шамац“ за 2019. годину.
II
Извјештај 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: 07-022-145/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

175.
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 XL редовнoj сједници одржаноj
дана 05.06.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈЗУ „ Апотека Шамац“ за 2020. годину
I
Скупштина општине даје сагласност на Програм рада и финансијски план ЈЗУ „Апотека Шамац“
за 2020. годину.
II
Програм рада и Финансијски план 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: 07-022-146/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

176.
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 XL редовној сједници одржаној дана
05.06.2020.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о раду Народне библиотеке Шамац од 1. јануара до 31. децембра 2019. године
I
Усваја се Извјештај о раду Народне библиотеке Шамац од 1. јануара до 31. децембра 2019. године.
II
Извјештај 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: 07-022-147/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста
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177.
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 XL редовној сједници одржаној дана
05.06.2020.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о пословању ЈУ „ Центар за социјални рад „ за 2019. годину са годишњим
обрачуном.
I
Усваја се Извјештај о пословању ЈУ „ Центар за социјални рад“ за 2018. годину са годишњим обрачуном.
II
Извјештај 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: 07-022-148/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

178.
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 XL редовној сједници одржаној дана
05.06.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ „ Центар за социјални рад“ за 2020.
годину
I
Скупштина општине даје сагласност на Програм рада и финансијски план ЈУ „ Центар за социјални рад“
за 2019. годину.
II
Програм рада и финансијски план из тачке I, у прилогу, чине саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-149/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

179.
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 XL редовној сједници одржаној дана
05.06.2020.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
у вези Извјештаја о раду и пословању ЈЗУ „ Дом здравља“ Шамац у 2019. години са годишњим
обрачуном
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I
Скуштина општине враћа на дораду Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе Дом
здравља Шамац за 2019. године из разлога што, у дијелу ''IV Финансијски резултати пословања табела
4.'', укупан финансијски резлутат није тачно исказан у односу на исказане остварене резултате прихода
и расхода за 2019. годину, те задужује директора ове установе да дорађен извјештај достави за наредну
сједницу Скупштине општине.
II
Извјештај 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: 07-022-150/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

180.
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 XL редовној сједници одржаној дана
05.06.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на План рада са финансијским планом ЈЗУ Дом здравља Шамац за 2020.
годину
I
Скупштина општине Шамац даје сагласност на План рада са финансијским планом ЈЗУ Дом здравља
Шамац за 2020. годину
II
Извјештај 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: 07-022-151/2020
Датум, 05.06.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

181.
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 XL редовној сједници одржаној дана
05.06.2020.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
o неусвајању Финансијског извјештаја за период 01.01.2019-31.12.2019. године ЈПУ „ Радост“Шамац
I
Скупштина општине Шамац не усваја Финансијски извјештај за период 01.01.2019-31.12.2019. године
ЈПУ „ Радост“ Шамац
II
Финансијски извјештај 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“.
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Број: 07-022-152/2020
Датум, 05.06.2020. год.

182.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

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 Одјељењу за општу управу радно мјесто под редним бројем 14. Спремачица досадашњи
коефицијент „5,20“ мијења се у „4,85“ .
- У Одјељењу за општу управу радно мјесто под редним бројем 15. Кафе куварица досадашњи
коефицијент „5,20“ мијења се у „4,85“ .
- У Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове радно мјесто под редним бројем 7.
Комунални полицајац, досадашњи коефицијент „10,80“ мијења се у „11,00“ .
- У Одјељењу за привреду и инспекцијске послове радна мјеста под редним бројем 6.Тржишни
инспектор, 7.Инспектор за храну , 8.Саобраћајни инспектор , 9.Урбанистичко грађевински
инспектор , и 10.Пољопривредни инспектор, досадашњи коефицијент „10,80“ мијења се у „11,00“ .
- У Кабинету начелника општине радно мјесто под редним бројем 3. СС за административно техничке
послове (технички секретар), мијења назив у Самостални стручни сарадник за нормативне акте и
административне послове Начелника општине и Кабинета начелника
А и досадашњи коефицијент „7,00“ мијења се у „09,60“ .
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 мај 2020. године с тим да ће се овај
Правилник за радно мјесто Самосталног стручног сарадника за нормативне акте и административне
послове Начелника општине и Кабинета начелника примјењивати на обрачун плате почев од плате за
мјесец јун 2020. године и биће објављен у „Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 01-022-130/2020
Датум, 01.06.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

183.
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: 01-022-113/2020 од
21.05.2020. године у поступку јавне набавке „ Уређење фасаде на објектима који су одабрани по Јавном
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позиву за суфинансирање обнове фасада број: 01-022-47/20 из Буџета општине Шамац за 2020. годину“,
Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова „ Уређење фасаде на објектима који су одабрани по
Јавном позиву за суфинансирање обнове фасада број: 01-022-47/20
из Буџета општине Шамац за 2020. годину “
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-113/2020 од 21.05.2020. године и уговор
за јавну набавку извођење радова „ Уређење фасаде на објектима који су одабрани по
Јавном позиву за суфинансирање обнове фасада број: 01-022-47/20 из Буџета општине Шамац за 2020.
годину“ путем конкурентског захтјева додјељује се:
a) за ЛОТ1 понуђачу „Винковић“ д.о.о. Оштра Лука за понуђену цијену у износу од 14.046,10 КМ
без ПДВ-а, односно 16.433,93 КМ са ПДВ-ом,
б) за ЛОТ 2 додјељује се понуђачу „Винковић“д.о.о. Оштра Лука за понуђену цијену у износу од
7.423,05 КМ без ПДВ-а, односно 8.684,96 КМ са ПДВ-ом и
в) за ЛОТ3 додјељује се понуђачу „Винковић“д.о.о. Оштра Лука за понуђену цијену у износу од
10.906,60 КМ без ПДВ-а, односно 12.760,72 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу , по протеку жалбеног рока,
рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније понуде.
Члан 3.
Изабрани понуђач у својој понуди доставио је потребне доказе којима ће потврдити вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ као и доказ о испуњавању услова за
примјену Преференцијалног третмана домаћег.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-113/2020 од 21.05.2020. 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 01-022113/2020 од 12.05.2020. год. са објавом обавјештења број: 144-7-3-17-3-22/20 на порталу Агенције за
јавне набавке БиХ заједно са предметном тендерском документацијом. Дана 14.05.2020. извршене су
измјене и допуне тендерске документације у дијелу Образац за цијену понуде за ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3
које су објављене на порталу Агенције за јавне набавке БиХ. Јавна набавка је проведена путем
конкурентског захтјева за доставу понуда. Укупна процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а
износи до 32.393,16 КМ без ПДВ-а, односно до 37.900,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом. Набавка је
подијељена на три лот-а (ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3).
ЛОТ 1 обухвата извођење предметних радова на уређењу фасаде на објекту у улици Гаврила Принципа
бр.6 у Шамцу. Процијена вриједност износи до 14.188,03 КМ без ПДВ-а.
ЛОТ 2 обухвата извођење предметних радова на уређењу фасаде на објекту у улици на уређењу фасаде
на објекту у улици Краља Александра I Карађорђевића бр. 73 у Шамцу. Процијена вриједност износи до
7.094,02 КМ без ПДВ-а.
ЛОТ 3 обухвата обухвата извођење радова на уређењу фасаде на објекту у улици Вука Караџића бр.48 у
Шамцу. Процијена вриједност износи до 11.111,11 КМ без ПДВ-а.
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 01-111-39/2020 од 19.05.2020. године. доставила
је Записник о коначној оцјени понуда број 01-022-113/2020 од 21.05.2020. 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:
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- да је укупан број пристиглих понуда 2( двије ),
- да су благовремено запримљене 2 (двије) понуде
1. „Винковић“ д.о.о. Оштра Лука понуда за
2. „Астра План“д.о.о. Брчко

ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3
ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3

- да је 1 (једна) понуда понуђача прихватљива
- Комисија је утврдила да понуђач „Астра План“д.о.о. Брчко у својој понуди није доставио измјене и
допуне тендерске документације од 14.05.2020. год. (Образац за цијену понуде 18-20стр.) које се односе
на предмјер радова, а што је од суштинске важности за формирање цијене понуде за ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3
и као таква представља довољан услов за елиминацију понуде.
- Комисија је утврдила да је понуђач „Винковић“д.о.о. Оштра Лука доставио комплетну документацију у
складу са условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама као и Изјаву о испуњавању
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. Извршена је коначна ранг
листа оцијењених и прихватљивих понуда.
Коначна ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ1:
Р.бр.
Износ
понуде Износ понуде са Преф.
Назив понуђача
без ПДВ-а
ПДВ-ом
третман
домаћи
1.
„Винковић“ д.о.о. Оштра Лука
14.046,10
16.433,93
Да
Коначна ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ2:
.бр.
Износ
понуде Износ понуде са Преф.
Назив понуђача
без ПДВ-а
ПДВ-ом
третман
домаћи
1.
„Винковић“ д.о.о. Оштра Лука
7.423,05
8.684,96
Да
Коначна ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ3:
.бр.
Назив понуђача
Износ
понуде Износ понуде са Преф.
без ПДВ-а
ПДВ-ом
третман
домаћи
1.
„Винковић“ д.о.о. Оштра Лука
10.906,60
12.760,72
Да
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,
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: 01-022-113/2020
Датум, 22.05.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

184.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ ", број
39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац, („Службени гласник општине Шамац“, број
9/17), Начелник општине д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „ Набавка хране и пића за потребе
репрезентације Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке набавка робе „ Набавка хране и пића за потребе репрезентације
Општинске управе Шамац“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења на порталу Агенције
за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 10.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 11.700,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. годину у оквиру позиције број 140
Одјељењe за финансије. Потребна средства су планирана Буџетом општине Шамац на конту број 412900 –
Расходи по основу репрезентације.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган. Уговорни
орган ће након пријема, отварања и прегледа понуда провести е-аукцију у складу са Правилником о
условима и начину кориштења е-аукције.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац" .
Број: 01-022-127/2020
Датум, 25.05.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

185.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 69. став (2) тачка а) и члана 70. став (4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“,
број 39/14), Начелник општине Шамац д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
за набавку услуга „ Хватање и збрињавање напуштених паса на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке за набавку услуге „ Хватање и збрињавање напуштених паса на
подручју општине Шамац“ покренут на основу одлуке о покретању поступка број 01-022-120/2020 од
15.05.2020. године путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу
Агенције за јавне набавке БиХ број 144-7-2-19-3-24/20 од дана 15.05.2020. године, јер није достављена
ниједна понуда у одређеном крајњем року.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на веб сајту општине Шамац и у
„Службеном гласнику општине Шамац“.
Образложење
Поступак јавне набавке за набавку услуге „ Хватање и збрињавање напуштених паса на подручју
општине Шамац“ покренут је на основу одлуке о покретању поступка број:01-022-120/2020 од
15.05.2020. године путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу
АЈН БиХ број:144-7-2-19-3-24/20 од дана 15.05.2020. године заједно са предметном тендерском
документацијом. Процијењена вриједност предметне набавке износи до 8.547,00 КМ без ПДВ-а,
односно до 10.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. годину.
Обзиром да је Закон о јавним набавкама прецизно дефинисао у члану 69. став 2. тачка а) обавезу
уговорног органа да поништи поступак јавне набавке у случају да није достављена ниједна понуда у
одређеном крајњем року, 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 (а) 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 јавног објављивања одлуке.
Достављено:

20

Страна 21 - Сриједа, 10. јун 2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 9
Број: 01-022-120/2020
Датум, 27.05.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

186.
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 услуге „ Израда табли са ознакама путева у МЗ-и Горња Слатина “
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Израда табли са ознакама путева у МЗ-и Горња Слатина “
путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.600,00 КМ без ПДВ-а 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-вертикална сигнализација.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „ Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-129/2020
Датум, 28.05.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

187.
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: 01-022-117/2020 од
26.05.2020. године у поступку јавне набавке за извођење радова „ Унутрашње уређење зграде старе
библиотеке у Шамцу“, Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова „ Унутрашње уређење зграде старе библиотеке у Шамцу“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-117/2020 од 26.05.2020. године и уговор
за јавну набавку радова „ Унутрашње уређење зграде старе библиотеке у Шамцу“ путем конкурентског
захтјева додјељује се понуђачу „ Винковић“ д.о.о. Оштра Лука у износу од 39.000,00 КМ без ПДВ-а,
односно 45.630,00 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу , по протеку жалбеног рока,
рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније понуде.
Члан 3.
Изабрани понуђач у доставио је све потребне 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 достави коначну понуду у укупном износу од
39.000,00 КМ без ПДВ-а, тј. умањи цијену свих понуђених ставки радова за 27,84 % од укупне цијене
почетне понуде у износу од 54.044,55 KM без ПДВ-а.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-117/2020 од 26.05.2020. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
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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 01-022117/2020 од 13.05.2020. год. са објавом обавјештења број: 1144-7-3-18-3-23/20 на порталу Агенције за
јавне набавке БиХ заједно са предметном тендерском документацијом. Јавна набавка је проведена путем
конкурентског захтјева за доставу понуда. Укупна процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а
износи до 55.555,55 КМ без ПДВ-а, односно до 65.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Комисија за јавну набавку именована Рјешењем број: 01-111-40/2020 од 19.05.2020. године доставила је
Записник о коначној оцјени понуда број 01-022-117/2020 од 26.05.2020. 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 4 (четири)
1. „Џена“ д.о.о. Градачац
2. „Астра План“ д.о.о. Брчко
3. „Винковић“ д.о.о. Оштра Лука
4. „Расимградња“д.о.о. Градачац
- да су благовремено запримљене 4 (четири) понуде
- да су 3 (три) понуде понуђача прихватљиве
Понуђач „Астра План“ у својој понуди није доставио писмену изјаву којом се обавезује да ће уколико
буде изабран као најповољнији понуђач обезбиједити и доставити овјерену фотокопију предметне
лиценце за високоградњу, а што је био дужан да достави на основу услова дефинисаних на стр.9
тендерске документације и као таква представља довољан услов за елиминацију понуде.
Комисија је утврдила да су сљедећи понуђачи: „Џена“ д.о.о. Градачац, „Винковић“д.о.о. Оштра Лука и
„Расимградња“ д.о.о. Градачац доставили комплетну документацију у складу са условима тендерске
документације и Закона о јавним набавкама као и Изјаву о испуњавању услова за примјену
преференцијалног третмана домаћег. Извршена је почетна ранг листа оцијењених и прихватљивих
понуда.
ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ
ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ
Р.бр Назив понуђача
VINKOVIĆ D.O.O.
.1
2
DZENA
3
RASIMGRADNJA

ИДБ/Ј
4254014410003
ИБ
4209226050001
4209283520006

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман

Почетна цијена у КМ без
ПДВ-а 54044,55
*
54165,72
*
55447,52
*

Ранг
1
2
3

Уговорни орган заказао је е-аукцију дана 26.05.2020. год. са почетком од 11:00 часова и провео поступак
е-аукције на којима je било умањења почетних понуда.
Умањење почетних понуда:
Р.бр. Назив понуђача
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ИДБ/ЈИБ
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA

4209226050001
4254014410003
4209226050001
4254014410003
4209226050001
4254014410003
4209226050001
4254014410003
4209226050001
4254014410003
4209226050001

у КМ
Датум и вријеме подношења нове цијене Цијена
без ПДВ-а
26.5.2020. 11:07:30
51457,44 *
26.5.2020. 11:13:06
51000,00 *
26.5.2020. 11:14:36
50374,12 *
26.5.2020. 11:16:02
50320,00 *
26.5.2020. 11:16:08
49280,80 *
26.5.2020. 11:17:06
49000,00 *
26.5.2020. 11:17:23
48207,50 *
26.5.2020. 11:18:40
48150,00 *
26.5.2020. 11:19:11
48000,00 *
26.5.2020. 11:19:40
47900,00 *
26.5.2020. 11:20:19
47124,18 *
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
VINKOVIĆ D.O.O.

4254014410003
4209226050001
4254014410003
4209226050001
4254014410003
4209226050001
4254014410003
4209226050001
4254014410003
4209226050001
4254014410003
4209226050001
4254014410003
4209226050001
4254014410003
4209226050001
4254014410003
4209226050001
4254014410003
4209226050001
4254014410003
4209226050001
4254014410003
4209226050001
4254014410003
4209226050001
4254014410003
4209226050001
4254014410003
4209226050001
4254014410003
4209226050001
4254014410003
4209226050001
4254014410003
4209226050001
4254014410003

26.5.2020. 11:20:40
26.5.2020. 11:21:33
26.5.2020. 11:22:00
26.5.2020. 11:22:21
26.5.2020. 11:22:51
26.5.2020. 11:23:56
26.5.2020. 11:24:15
26.5.2020. 11:25:24
26.5.2020. 11:25:50
26.5.2020. 11:26:05
26.5.2020. 11:27:18
26.5.2020. 11:27:41
26.5.2020. 11:28:11
26.5.2020. 11:29:33
26.5.2020. 11:29:51
26.5.2020. 11:30:08
26.5.2020. 11:30:42
26.5.2020. 11:31:03
26.5.2020. 11:31:17
26.5.2020. 11:31:41
26.5.2020. 11:32:08
26.5.2020. 11:32:35
26.5.2020. 11:32:57
26.5.2020. 11:33:36
26.5.2020. 11:33:58
26.5.2020. 11:35:15
26.5.2020. 11:35:32
26.5.2020. 11:35:40
26.5.2020. 11:35:59
26.5.2020. 11:36:08
26.5.2020. 11:36:19
26.5.2020. 11:36:28
26.5.2020. 11:37:44
26.5.2020. 11:38:46
26.5.2020. 11:39:52
26.5.2020. 11:40:17
26.5.2020. 11:42:07

47000,00 *
46582,52 *
46500,00 *
46040,86 *
45900,00 *
45499,20 *
45000,00 *
44900,00 *
44800,00 *
44415,89 *
44000,00 *
43874,23 *
43500,00 *
43332,57 *
43000,00 *
42945,96 *
42750,00 *
42300,00 *
42000,00 *
41707,60 *
41500,00 *
41165,95 *
41000,00 *
40900,00 *
40800,00 *
40624,30 *
40500,00 *
40300,00 *
40200,00 *
40082,63 *
40000,00 *
39900,00 *
39845,00 *
39790,00 *
39735,00 *
39500,00 *
39000,00 *

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ
Р.бр. Назив понуђача
1
2
3

VINKOVIĆ D.O.O.
DZENA
RASIMGRADNJA

ИДБ/ЈИБ
4254014410003
4209226050001
4209283520006

Коначна цијена у КМ
без
ПДВ39000,00
*
а
39500,00 *
55447,52 *

Умањење цијене

Ранг

27,84%
**
27,08%
**
0%

1
2
3

Комисија за предметну јавну набавку након провођења е-аукције , констатује да је најповољнија понуда
понуђача „Винковић“д.о.о. Оштра Лука у износу од 39.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 45.630,00 КМ и
једногласно предлаже његов избор.
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,
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: 01-022-117/2020
Датум, 28.05.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

188.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ ", број
39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“, број
12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), Начелник
општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке „ Набавка услуге колективног осигурања радника и имовине
Општинске управе Општине Шамац “
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Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Набавка услуге колективног осигурања радника и имовине
Општинске управе Општине Шамац “ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.709,42 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 140 Одјељења за финансије , потребна средства су планирана на конту
бр. 412700 –Расходи за стручне услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-131/2020
Датум, 02.06.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

189.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац, д о
носи
О Д Л У К У
o додјели уговора за набавку услуге „ Израда табли са ознакама путева у МЗ-и Горња Слатина “
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача З.Р. „Графико“ с.п. Шамац за набавку услуге „ Израда табли са
ознакама путева у МЗ-и Горња Слатина “ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од
2.148,30 КМ без ПДВ-а, односно 2.513,51 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
28.05.2020. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу З.Р. „Графико“ с.п. Шамац.
У року остављеном за достављање понуде, истог дана достављена је понуда понуђача З.Р.
„Графико“ с.п. Шамац са укупним износом понуде од 2.148,30 КМ без ПДВ-а, односно 2.513,51 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-129/2020
Датум, 02.06.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

190.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске'', број 97/16),
члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о
поступку директног споразума („ Службени гласник Општине Шамац“, број 12/15), Начелник општине
Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуге „Набавка услуге колективног осигурања радника и имовине
Општинске управе Општине Шамац “
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Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Триглав Осигурање“ а.д. Бања Лука за набавку услуге „ Набавка
услуге колективног осигурања радника и имовине Општинске управе Општине Шамац“ и именованом
понуђачу додјељује се Уговор о набавци услуге у износу од 1.656,89 КМ без ПДВ-а.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно условима
наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке услуге „ Набавка услуге колективног осигурања радника и имовине
Општинске управе Општине Шамац“ путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган
дана 02.06.2020. год. упутила позив за достављање понуде сљедећим осигуравајућим друштвима:
1) „ Дунав Осигурање“ а.д. Бања Лука,
2) „ Дрина Осигурање“ а.д. Милићи и
3) „ Триглав Осигурање“а.д. Бања Лука
У року остављеном за пријем понуда достављене су три (3) понуде, сљедећих понуђача и то:
1) „ Дунав Осигурање“ а.д. Бања Лука укупна цијена понуде........................ 2.445,72 КМ без ПДВ-а,
2) „ Дрина Осигурање“ а.д. Милићи укупна цијена понуде............................ 1.911,03 КМ без ПДВ-а и
3) „Триглав Осигурање“а.д. Бања Лука укупна цијена понуде ......................1.656,89 КМ без ПДВ-а.
Члан 4.
Понуде сљедећих понуђача: Дунав Осигурање“ а.д. Бања Лука и „Дрина Осигурање“ а.д. Милићи
нису ушле у даље разматрање из разлога што понуде горе наведених понуђача су знатно веће од
обезбијеђених средстава за предметну набавку услуге (процијењена вриједност износи 1.709,42 КМ без
ПДВ-а) и као такве нису ушле у даље разматарање.
Понуда понуђача „Триглав Осигурање“а.д.Бања Лука испуњава све услове прописане у тендерској
документацији и као таква ушла је у даље разматрање. Утврђена је ранг листа прихватљивих и
оцијењених понуда.
Ранг листа прихватљивих и оцијењених понуда:
Р.бр.
Назив понуђача
1.
„Триглав Осигурање“а.д. Бања Лука

Цијена понуде у КМ без ПДВ-а
1.656,89

Члан 5.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 (пет) дана од
дана обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-131/2020
Датум, 08.06.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

191.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16,36/19), сагласно одредбама члана 66. и 88.став 3.Статута општине
Шамац(„Службени гласник општине Шамац“, број: 9/17) и члана 48. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12,52/14,103/15 и 15/16), доноси
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Шамац
за период 01.01.-31.03.2020. године
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I
Усваја се Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.-31.03.2020. године.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-128/2020
Датум, 26.05.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

192.
На основу члана 59. став 1 тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 19. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), сагласно одредбама члана 66. став 1 тачка 13) и 88. став 3 Статута
Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), Начелник Општине Шамац доноси:
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Правилник о допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Шамац
I
Даје се сагласност на Правилник о допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Шамац број 01-839/20 од 27.05.2020. године,
који је донио Управни одбор Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Шамац на сједници одржаној
дана 27.05.2020. године.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-023-12/2020
Датум, 28.05.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

193.
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 материјала за санацију Дома културе у МЗ-и Доња Црквина“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „ Набавка материјала за санацију Дома културе у
МЗ-и Доња Црквина“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.600,00 КМ без ПДВ-а, односно до 1.872,00 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-комунална инфраструктура.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „ Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-156/2020
Датум, 09.06.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
194.
На основу члана 22, 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 („Службени гласник Републике Српске“, број 15/20) и Закључка о
обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19)
у Републици Српској број 42-3/20 од 08.06.2020. године, Општински штаб за ванредне ситуације доноси
ЗАКЉУЧАК
о продужењу трајања Закључка о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских,
услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01-810-14-113/2020 од
25.05.2020. године
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања
становништва:
1. Продужава се важење Закључка о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских,
услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01-810-14-113/2020 од
25.05.2020. године до дана 22.06.2020. године.
2. Задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске, заједно са Комуналном полицијом да у
провођењу овог закључка обезбиједе поштовање истог од стране напријед наведених субјеката.
3. О извршењу задатака из овог закључка, органи из тачке 2 овог закључка, свакодневно ће
извјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
4. Овај закључак ступа на снагу одмах и биће објављена у Службеном гласнику општине Шамац
Број: 01-810-14-115/2020
Датум, 08.06.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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С А Д Р Ж А Ј:
AKТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
158. ОДЛУКA о покрићу дефицита буџета општине Шамац по Годишњем финансијском
извјештају о извршењу буџета општине Шамац за 2019. годину
159. ОДЛУКA о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног
периода
160. ОДЛУКA о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Oпштине Шамац
161. ОДЛУКA о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Oпштине Шамац
162. ОДЛУКA о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Oпштине Шамац
163. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извода из Записника са XXXIX редовне сједнице Скупштине
општине Шамац
164. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извода из Записника са I ванредне сједнице Скупштине општине
Шамац
165. ЗАКЉУЧАК о прихватању информације o реализацији закључка број 07-022-300/19 од
22.11.2019. године
166. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информацијe Начелника општине и Штаба за ванредне
ситуације о предузетим мјерама и активностима за реаговање на појаву болести COVID - 19 на
територији општине Шамац
167. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Шамац за период 01.01.31.12.2019. године
168. ЗАКЉУЧАК o усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва РС Сједиште замјеника
правобраниоца Добој за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године Општина Шамац
169. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о расподјели и утрошку средстава за развој
пољопривреде и села у 2019. години
170. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о утрошку средстава по основу субвенција за
запошљавање нових радника у
производним, занатским и услужним дјелатностима,
субвенционисање трошкова набавке машина или опреме и субвенционисање трошкова
стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна лица у 2019. години
171. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се
налазе у стању ванредне социјалне потребе у 2019. години
172. ЗАKЉУЧАК o усвајању Извјештаја о раду ЈУ „ Центар за културу“ Шамац са годишњим
финансијским обрачуном за 2019. годину
173. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ „ Центар за
културу“ Шамац за 2020. годину
174. ЗАКЉУЧАК o усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈЗУ „ Апотека Шамац“
за 2019. годину
175. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈЗУ „ Апотека
Шамац“ за 2020. годину
176. ЗАКЉУЧАК o усвајању Извјештаја о раду Народне библиотеке Шамац од 1. јануара до 31.
децембра 2019. године
177. ЗАКЉУЧАК o усвајању Извјештаја о пословању ЈУ „ Центар за социјални рад „ за 2019.
годину са годишњим обрачуном.
178. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ „ Центар за
социјални рад“ за 2020. годину
179. ЗАКЉУЧАК у вези Извјештаја о раду и пословању ЈЗУ „ Дом здравља“ Шамац у 2019.
години са годишњим обрачуном
180. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на План рада са финансијским планом ЈЗУ Дом
здравља Шамац за 2020. годину
181. ЗАКЉУЧАК o неусвајању Финансијског извјештаја за период 01.01.2019-31.12.2019. године
ЈПУ „ Радост“Шамац
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
182. ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
183. ОДЛУКA О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА за извођење радова „ Уређење фасаде
на објектима који су одабрани по Јавном позиву за суфинансирање обнове фасада број: 01-02247/20 из Буџета општине Шамац за 2020. годину “
184. ОДЛУКA о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „ Набавка хране и пића за
потребе репрезентације Општинске управе Шамац“
185. ОДЛУКA О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА за набавку услуга „ Хватање и збрињавање
напуштених паса на подручју општине Шамац“
186. ПОСЕБНA ОДЛУКA о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „ Израда табли
са ознакама путева у МЗ-и Горња Слатина “
187. ОДЛУКA О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА за извођење радова „ Унутрашње
уређење зграде старе библиотеке у Шамцу“
188. ПОСЕБНA ОДЛУКA о покретању поступка јавне набавке „ Набавка услуге колективног
осигурања радника и имовине Општинске управе Општине Шамац “
189. ОДЛУКA o додјели уговора за набавку услуге „ Израда табли са ознакама путева у МЗ-и
Горња Слатина “
190. ОДЛУКA o додјели уговора за набавку услуге „Набавка услуге колективног осигурања
радника и имовине Општинске управе Општине Шамац “
191. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Шамац за период 01.01.31.03.2020. године
192. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на Правилник о допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста Јавне здравствене установе „Дом здравља“
Шамац
193. ПОСЕБНA ОДЛУКA о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Набавка
материјала за санацију Дома културе у МЗ-и Доња Црквина“

AKTИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
194. ЗАКЉУЧАК о продужењу трајања Закључка о регулисању рада трговинских, угоститељских,
занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01-810-14113/2020 од 25.05.2020. године
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