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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
205.
На основу члана 18 Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број
39/14), члана 43 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 101/04, 42/05,
и 98/13) и члана 5. Правилника о провођењу поступка јавних набавки у општинској управи Шамац,
Начелник општине, д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку радова „Асфалтирање улице Дуга V у Шамцу“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за набавку радова „Асфалтирање улице Дуга V у Шамцу“ путем
конкурентског захтјева са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи 42.962,40 КМ без ПДВ-а, односно 50.266,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 3.
Предметна набавка утврђена је Планом јавних набавки за 2016. годину у оквиру позиције број 0160
Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове. Потребна средства су планирана Буџетом
општине Шамац на конту број 511200 –Издаци за инвест.одрж. реконстр. и адапт. зграда и објеката.
Наведена средства ће се обезбиједити учешћем групе грађана МЗ Шамац у суфинансирању предметних
радова у процентуалном износу од 50%.
.
Члан 4.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац" .
Број: 01-022-240/2016
Датум, 16.09.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

206.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о
поступку директног споразума („Службени глансик 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 „Услуге смјештаја, набавке хране и пића за учеснице завршног
одбојкашког турнира у Шамцу и Обудовцу“
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Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача РЕСТОРАН „КАЛИМЕРО“ из Шамца за набавку услуге „Услуге
смјештаја, хране и пића за учеснице завршног одбојкашког турнира у Шамцу и Обудовцу “финансираног
од стране „ UN Women“ у склопу пројекта „Развој и афирмација женског одбојкашког спорта општине
Шамац “ финансираног од стране „ UN Women“ путем општине Шамац, те се именованом понуђачу
додјељује Уговор о набавци смјештаја, хране и пића за учеснице завршног одбојкашког турнира у Шамцу
и Обудовцу у износу од 2.000 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 условима
наведеним у пројектној документацији и законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке за набавку услуге „Услуге смјештаја, набавка хране и пића за учеснице
завршног одбојкашког турнира у Шамцу и Обудовцу“ путем директног споразума Општина Шамац је
као уговорни орган упутила позив за достављање понуде сљедећим понуђачима:
1) РЕСТОРАН „КАЛИМЕРО“ Шамац
2) РЕСТОРАН„ МЛАДОСТ-ЋИЋО“ Доња Слатина
3) „УГОСТИТЕЉ“а.д. ШАМАЦ
- У року остављеном за пријем понуда достављене су 3 (три) понуде и утврђена је сљедећа ранг листа
са урачунатим ПДВ-ом:
1) РЕСТОРАН „КАЛИМЕРО“ Шамац.....................................................2.000,00 КМ
2) РЕСТОРАН„ МЛАДОСТ-ЋИЋО“ Доња Слатина...............................2.150,00 КМ
3) „УГОСТИТЕЉ“а.д. ШАМАЦ..............................................................2.225,00 КМ
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-241/16
Датум: 16.09.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

207.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 70. става 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно
одредбама члана 60. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 3/14) ,
Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
„ Извођење додатних радова
на доградњи фискултурне сале
у Основној школи ШАМАЦ у Шамцу“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења покренутог
донешењем посебне одлуке број 01-022-219/2016 од дана 23.08.2016. год. процијењена вриједност
предметних радова износи 4.500,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.265,00 KM са ПДВ-ом.
Комисија именована рјешењем Начелникa општине број 01-111-73/2016 од дана 24.08.2016. год. за
провођење преговарачког поступка без објаве обавјештења о извођењу радова „Извођење додатних
радова на доградњи фискултурне сале у Основној школи „Шамац “ у Шамцу, који нису укључени у
првобитно закључени уговор број 01-122-201/15 од 15.08.2015. године вршила је преговоре са понуђачем
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„Расимградња “ д.о.о. Градачац о правним, економским и техничким аспектима понуде, те су донесени
сљедећи заједнички закључци:
а) Правни и технички аспекти иницијалне понуде остају непромијењени.
б) Када је ријеч о економском аспекту Комисија је предложила а понуђач прихватио да умањи цијену
иницијалне понуде са 4.111,63 КМ без ПДВ-а, на укупан износ од 3.772,42 КМ без урачунатог ПДВ-а.
Члан 2.
Након обављених преговора затражено је од понуђача да у складу са Записником о преговорима
достави своју коначну понуду, што је понуђач и учинио. Након испуњења свих правних, техничких и
економских услова Комисија је дана 05.09.2016. године доставила Начелнику општине Шамац препоруку
за закључење уговора.
Члан 3.
На основу члана 1. ове Одлуке , након проведеног поступка Општина Шамац, ЈУ Основна школа
„Шамац“ ће закључути уговор о „ Извођењу додатних радова на доградњи фискултурне сале у Основној
школи ШАМАЦ у Шамцу“ са „Расимградња“ д.о.о Градачац у укупном износу предметних радова од
3.772,42 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби Закона или
подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у роковима прописаним
чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-244/16
Датум: 20.09.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

208.
На основу члана 70. става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Би Х“, број 39/14), члана 43
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске, број 101/04, 42/05 и 98/13) и
Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“ број 104/14) Начелник општине Шамац д о н о с и
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама БиХ
„ Израда шумскопривредне основе за шуме у
приватној својини на подручју општине Шамац“
Члан 1.
У поступку јавне набавке за набавку услуга „ Израда шумскопривредне основе за шуме у
приватној својини на подручју општине Шамац“ поступка проведеног путем Анекса II дио Б Закона о
јавним набавкама БиХ, објављеног дана 19.08.2016. године на веб страници уговорног органа
www.opstinasamac.org
Предмет јавне набавке је набавка услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама БиХ „
Израда шумскопривредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Шамац“ .
Процијењена вриједност набавке износи 17.350,43 КМ без ПДВ-а односно 20.300,00 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигле су у року двије понуде (2) сљедећег понуђача:
1) „ШУМА ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука
2) „ФОРЕСТА ПРОЈЕКТ“д.о.о. Кнежево
•

Члан 3.
Комисија је констатовала да је понуђач „ШУМА ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука доставио комплетну
документацију у складу са условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ.

3

Страна 4 - Сриједа, 28. септембар 2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 11
•

Понуда понуђача „ФОРЕСТА ПРОЈЕКТ“д.о.о. Кнежево није затворена и запечаћена у коверти
како је то било предвиђено позивом за достављање понуда и као таква је неприхватљива за овај
уговорни орган.
На основу критеријума најниже цијене технички задовољавајуће понуде извршено је вредновање и
утврђена сљедећа ранг листа.
Ранг листа прихватљивих и оцијењених понуда:
Р. бр.

1.

Назив
понуђача

„Фореста
Пројект“д.о.о.
Кнежево

Цијена понуде у КМ без ПДВа
Цијена понуде у КМ са
ПДВ-ом

14.305,68

16.737,64

Цијена понуде у КМ без ПДВа

Цијена понуде у КМ са
ПДВ-ом

17.166,82

20.085,18

Ранг листа неприхватљивих понуда:
Р. бр.

1.

Назив
понуђача

„Шума
План“д.о.о. Бања
Лука

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „Шума План“д.о.о. из Бања Луке чија је понуда на
основу критеријума најнижа цијена технички задовољавајуће понуде износу од 17.166,82 КМ без ПДВ-а,
односно 20.085,18 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник комисије о оцјени понуда број 01-052-39/16 од 29.08.2016. године са препоруком саставни
је дио Одлуке о избору најповољније понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђач у својој понуди доставио је сву потребну документацију на основу чл. 45 став 2.
тачке од а) до д) Закона о јавним набавкама.
Члан 6.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније
у року од 10 (десет) 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.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01- 022-247/2016
Датум: 22.09.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић
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209.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 101/04,
42/05, и 98/13), члана 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ "
, број 39/14), Одлуке Федералног министарства расељенених особа и избјеглица број 03-36-2-3-52-2-14 од
дана 25.12.2015. године и члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
3/14) , Начелник општине д о н о с и
ОДЛУК У
о покретању поступка јавне набавке за набавку консултантских услуга
„Израда процјене вриједности реконструисаних објеката
у власништву Општине Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке „ Израда процјене вриједности реконструисаних објеката у
власништву Општине Шамац“ путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења
на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 21.367,53 КМ без ПДВ-а, односно 25.000,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом , на позицији број 0160- Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне
послове , са конта број 412700-Расходи за остале стручне обавезе.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац"
Број: 01-022- 246 /2016
Датум: 23.09.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

210.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 70 става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно
одредбама члана 60 Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 3/14) ,
Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова „Асфалтирање улице Дуга V у Шамцу“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за извођење радова „Асфалтирање улице
Дуга V у Шамцу“ објављеног дана 16.09.2016. год. на порталу Агенције за јавне набавке Босне и
Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-3-20-3-23/16. Предмет јавне набавке су радови
„Асфалтирање улице Дуга V у Шамцу“. Процијењена вриједност предметне набавке износи 42.962,40 КМ
без ПДВ-а, односно 50.266,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигле су пет (5) понуда сљедећих понуђача:
1. „Galax Niskogradnja“д.д. Брчко
2. „Геокоп“д.о.о. Дервента
3. „Добојпутеви“д.о.о. Добој Југ
4. „Балегем“д.о.о. Градачац
5. „МГ МИНД“д.о.о. Мркоњић Град
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Члан 3.
Комисија је констатовала да су сви понуђачи доставили комплетну документацију
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ.

у складу са

На основу критеријума најниже цијене технички задовољавајуће понуде и
преференцијалног третмана домаћег извршено је вредновање и утврђена сљедећа ранг листа.

примјене

Ранг листа прихватљивих и оцијењених понуда:
Цијена
понуде у КМ
без ПДВ-а

Р.
број

Понуђени
попуст

Укупна цијена
понуде с ПДВом

Назив понуђача
1.

„Балегем“д.о.о. Градачац

32.459,20

-

37.977,26

2.

„Геокоп“д.о.о. Дервента

35.425,04

-

41.447,30

3.

„Добојпутеви“д.о.о. Добој Југ

36.202,99

-

42.357,20

4.

„Galax Niskogradnja“д.д. Брчко

36.470,90

-

42.670,95

5.

„МГ МИНД“д.о.о. Мркоњић
Град

42.895,80

-

50.188,09

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „Балегем“д.о.о. Градачац чија је понуда најнижа
цијена технички задовољавајућа са износом од 32.459,20 КМ без ПДВ-а, односно 37.977,26 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-43/16 од 22.09.2016.године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђач у својој понуди дужан је да достави све потребне доказе којима потврђује
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ
Члан 6.
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.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-248/16
Датум: 26.09.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

211.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 19. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07 и 109/12), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 3/14), Начелник општине Шамац доноси
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ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
I
Даје се сагласност на Правилник о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
послова и радних задатака у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац број 544-09/16 од 21.09.2016. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-023-11/2016
Датум, 21.09.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

212.
Начелник општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута
Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 3/14), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
I
За потребе провођење референдума, 25. септембра 2016. Године, на територији општине Шамац, одобрава
се исплата средстава у укупном износу од 700,00КМ (словима: седамстоконвертибилнихмарака), и то на
сљедећи начин:
-

износ од 160,00КМ (словима: стотинушездесетконвертибилнихмарака) ће се исплатити из
благајне Општинске управе Шамац, на руке службеника Предузећа за поштанкси саобраћај РС „Поште Српске“ у Шамцу, Писаревић Чедомира, у сврху набавке картица - допуна за мобилне
телефоне.

-

Износ од 540,00 КМ (словима: петсточетрдесетконвертибилнихмарака) ће се исплатити по
достављеним фактурама добављача.
II
Средства из тачке I овог Закључка ће се књижити на потрошачкој јединици 0140 - Одјељење за
финансије, на позицију 412900 – Остали непоменути расходи.
III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-242/2016
Датум, 21.09.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

213.
Начелник општине Шамац, на основу чл. 43. и 121. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. Статута
општине Шамац („Сл. Гласник општине Шамац“, број: 3/14), доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за провођење поступка за избор службеника Општинске управе Општине
Шамац- Виши стручни сарадник за избјеглице, расељена лица и реализацију пројеката одрживог повратка
Општине Шамац у слиједећем саставу:
1. Јовановић Душан - Предсједник Комисије,

7

Страна 8 - Сриједа, 28. септембар 2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 11
2.
3.
4.
5.

Јефремовић Даринко- члан Комисије,
Богдановић Стојан- члан Комисије,
Товирац Стево- члан Комисије и
Крајиновић Јуро- члан Комисије.

II
Задатак Комисије је да изврши провјеру испуњности услова пријављених кандидата и изврши
улазни интервију са кандидатима који испуњавају услове јавног конкурса.
III
Након извршеног интервијуа са кандидатима Комисија ће Начелнику Општине Шамац
предложити ранг листу кандидата према стручним способностима.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у
општине Шамац.
Број: 01-111-78/2016.
Шамац, 26. 09. 2016. године

„Службеном гласнику“

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

214.
Начелник општине Шамац, на основу чл. 43. и 121. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. Статута
општине Шамац („Сл. Гласник општине Шамац“, број: 3/14), доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за провођење поступка за избор службеника Општинске управе Општине
Шамац- Самосталног стручног сарадника за просторно уређење, урбанизам и грађење Општине Шамац у
слиједећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Ђокић Велибор- Предсједник Комисије,
Аранђић Стеван- члан Комисије,
Аџић Младен- члан Комисије,
Маринковић Јасна- члан Комисије и
Стајић Босиљка- члан Комисије.

II
Задатак Комисије је да изврши провјеру испуњности услова пријављених кандидата и изврши
улазни интервију са кандидатима који испуњавају услове јавног конкурса.
III
Након извршеног интервијуа са кандидатима Комисија ће Начелнику Општине Шамац
предложити ранг листу кандидата према стручним способностима.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 01-111-79/2016.
Шамац, 26. 09. 2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

215.
На основу члана 238 и 240. Закона о раду (Службени гласник Републике Српске, број 01/16) и тачке V
Одлуке о утврђивању плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику („Службени
гласник Републике Српске, број: 53/16) Синдикална организација Општинске управе Општине Шамац - с
једне стране и Начелника Општине Шамац – с друге стране, 16.09.2016. године, закључили су
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КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Члан 1.
Овим колективним уговором за запослене у Општинској управи Општине Шамац (у даљем тексту
“Појединачни колективни уговор“) уређује се начин обрачуна плата, висина коефицијената запослених у
Општинској управи Општине Шамац, висина цијене рада и висина регреса за кориштење годишњег
одмора, зимнице и огрева, јубиларних награда за запослене и новчане помоћи у случају смрти запосленог
или члана уже породице запосленог.
Члан 2.
(1) Основна плата за пуно радно вријеме утврђује се тако што се цијена рада као израз вриједности за
најједноставнији рад помножи са одговарајућим коефицијентом, који је утврђен овим колективним
уговором.
(2) Саставни дио основне плате је увећање по основу укупног радног стажа запосленог, које износи 0,5%,
за сваку навршену годину радног стажа.
Члан 3.
Цијена рада, као израз вриједности за најједноставнији рад и основ за обрачун плата запослених у
Општинској управи износи 100,00 КМ.
Члан 4.
Висина коефицијената за обрачун плате запослених у Oпштинској управи, зависно од степена стручне
спреме прописане за радно мјесто и сложености послова, утврђује се на сљедећи начин:
- прва платна група-послови на којима се не захтјева стручност (неквалификовани радници) или се
захтјева стручност полуквалификованог радника (ПК-радник) 3,7.
- друга платна група-послови на којима се захтјева стручност која се стиче средњим образовањем у
трајању од три године (КВ радник- III степен) . 4,10.
- трећа платна група-послови на којима се захтјева стручност која се стиче средњим образовањем у
трајању од четири године (IV степен) 5,20
- четврта платна група-послови на којима се захтјева стручност која се стиче специјализацијом на основу
стручности средњег образовања (ВКВ радник-V степен) 5,40
- пета платна група-послови на којима се захтјева стручност која се стиче са вишим образовањем (VI
степен) .6,30
- шеста платна група-послови на којима се захтјева стручност која се стиче високим образовањем (VII
степен) или првим циклусом високог образовања са 240 ECTS 8,00.
Члан 5.
Коефицијенти за обрачун плате за руководиоце организационих јединица и радна мјеста са сложенијим
пословима, у Општинској управи утврђују се на сљедећи начин:
- Секретар Скупштине, начелник одјељења, начелник службе за друштвене дјелатности
..........................................................................................................................................12,00
- Стручни савјетник за правне послове .......................................................................10,00
- Начелник службе за локално економски развој, пољопривреду и село .................9,00
- Шеф Одсјека у одјељењу .............................................................................................8,20
Члан 6.
(1) Плата запослених се може увећати за стимулативни дио, зависно од остварених посебних резултата у
раду.
(2) Висина стимулативног дијела одређује се у складу са Правилником о платама и накнадама запослених
у Општинској управи Општине Шамац.
Члан 7.
Плата запослених који немају положен стручни испит или други одговарајући стручни испит, који су по
закону дужни положити, умањује се за 20%.
Члан 8.
Када запослени врши замјену другог лица у трајању дужем од три радна дана, узастопно, обрачун плате за
период у којем врши замјену ће се извршити према коефицијенту за обрачун плате лица које замјењује.
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Члан 9.
На терет материјалних трошкова запослених се исплаћује дневница за службено путовање у Републици
Српској, Федерацији Босне и Херцеговине и у иностранство у висини која је одређена Уредбом о
накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у јавном сектору Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10);
- накнада трошкова превоза код доласка на посао и повратка са посла уколико превоз није организован од
стране послодавца – у висини до пуне цијене мјесечне карте у јавном превозу ;
- накнада за повећане трошкове боравка за вријеме рада на терену – у висини 10% дневно од цијене рада
утврђене посебним колективним уговором;
- трошкови једног топлог оброка за вријеме једног радног дана, као и у случају обављања прековременог
рада дужег од три часа дневно у висини од 1% просјечне нето плате у Републици Српској за претходну
годину, за сваки радни дан радника, уколико код послодавца није организована исхрана радника;
- отпремнина приликом одласка у пензију – у висини три просјечне нето плате радника обрачунате у
складу са колективним уговором;
- накнада трошкова за кориштење сопственог аутомобила код обављања службеног посла, по налогу
послодавца у висини до 20% цијене горива по једном литру за сваки пређени километар.
Члан 10.
(1) На терет материјалних трошкова запосленим се исплаћује регрес за кориштење годишњег одмора у
висини три цијене рада запослених у Општинској управи.
(2) На терет материјалних трошкова запосленим се могу исплатитити средства за обезбјеђење зимнице и
огријева, у висини три цијене рада запослених у Општинској управи.
Члан 11.
Запосленом ће се исплатити јубиларна награда за остварени стаж у Органу управи за:
а) 20 година радног стажа – у висини једне просјечне плате остварене у претходној години у Општинској
управи Општине Шамац, а што је и уједно основ за утврђивање плата функционера.
б) 30 година радног стажа – у висини двије просјечне плате остварене у претходној години у Општинској
управи Општине Шамац, а што је и уједно основ за утврђивање плата функционера.
Члан 12.
(1) У случају смрти запосленог породици припада новчана помоћ у висини три просјечне плате остварене
у претходној години у Општинској управи Општине Шамац, а што је и уједно основ за утврђивање плата
функционера.
(2) У случају смрти члана уже породице (родитељи, брачни друг, дјеца) запосленом ће се исплатити
накнада у висини 400,00КМ.
Члан 13.
На питања која нису регулисана на другачији начин овим колективним уговором примјењују се одредбе
Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске.
Члан 14.
Овај колективни уговор се смaтра закљученим, када га у истовјетном тексту потпишу његови учесници у
преговарању.
Члан 15.
Овај колективни уговор могу споразумно измјенити уговорене стране на начин и у поступку којим је
закључен.
Члан 16.
Учесници овог колективног уговора сагласни су да се овај колективни уговор закључи на период од три
године.
Члан 17.
Ступањем на снагу овог колективног уговора престаје да важи Појединачни колективни уговор за
запослене у Административној служби Општине Шамац (Службени гласник Општине Шамац, број: 9/10).
Члан 18.
Послодавац је дужан у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог колективног уговора ускладити све
акте, са одредбама овог уговора.
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На све што није у сагласности или није предвиђено важећим рјешењима и уговорима о раду запослених у
Општинској управи Шамац, а регулисано је овим уговором, директно ће се до доношења нових рјешења и
уговора о раду, примјењивати одредбе овог уговора.
Члан 19.
Овај Појединачни колективни уговор ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику Општине Шамац.
Број: 01-122-280/16
ЗА ПОСЛОДАВЦА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

ЗА СИНДИКАТ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Боро Богдановић

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
205. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Асфалтирање
улице Дуга V у Шамцу“
206. Одлука о додјели уговора за набавку услуге „Услуге смјештаја, набавке хране и
пића за учеснице завршног одбојкашког турнира у Шамцу и Обудовцу“
207. Одлука о додјели уговора „Извођење додатних радова на доградњи фискултурне
сале у Основној школи Шамац у Шамцу“
208. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга из Анекса II дио Б
Закона о јавним набавкама БиХ „Израда шумскопривредне основе за шуме у приватној
својини на подручју општине Шамац“
209. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку консултантских услуга
„Израда процјене вриједности реконструисаних објеката у власништву Општине Шамац“
210. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Асфалтирање улице
Дуга V у Шамцу“
211. Закључак о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова и радних задатака у ЈП „Слободна зона“ д.о.о.
Шамац
212. Закључак
213. Рјешење
214. Рјешење
215. Колективни уговор за запослене у Општинској управи Општине Шамац
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