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На основу члана 30.став 1. алинеја 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“,бр101/04, 42/05 и 118/05,98/13),члана 8 и 10 став 4. Закона о боравишној такси (“Службени
гласник Републике Српске”, број 78/11 и 106/15) и члана 35.Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац”, број:3/14) и прибављеног Мишљења Привредне коморе Републике Српске број 04-0896-20/16 од дана 10.03.2016. године. Скупштина општине Шамац је на тридесетпетој редовној сједници
одржаној дана 31.03.2016. године, донијела
ОДЛУКУ
о висини паушалног износа боравишне таксе
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се паушални износ боравишне таксе за угоститеље који пружају услуге
смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање .
Угоститељи који пружају услуге смештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање
плаћају годишњи паушални износ боравишне таксе за сваки кревет (лежај) у угоститељском објекту,
односно објекту у којем се пружају услуге смјештаја у складу са овом Одлуком.
Паушални износ боравишне таксе одређује се у висини од 15,00 КМ за сваки кревет (лежај) на
годишњем нивоу.
Члан 2.
Изузеци и ослобађања од плаћања боравишне таксе, као и умањења висине боравишне таксе
уређени су Законом о боравишној такси.
Члан 3.
Општина Шамац у обавези је да цјелокупан износ расподијељених средстава боравишне таксе која
су уплаћена на рачун посебних намјена стави на располагање Туристичкој организацији општине Шамац.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац “.
Број: 07-022-76/16
Датум, 31.03.2016. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и чл. 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број
3/14) и члана 13. став 2. Одлуке о наградама и признањима општине Шамац (''Службени гласник општине
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Шамац'', број 2/10 и 4/15) Скупштина општине Шамац на тридесетпетој редовној сједници одржаној дана
31.03.2016.године, донијела је
О Д Л У К У
о додјели награда и признања за 2015. годину
Члан 1.
Поводом 15. априла - Дана општине Шамац, додјељују се награде и признања општине Шамац за 2015.
годину и то:
1. АПРИЛСКА НАГРАДА
- Сузана Јешић из Лугова – за залагање у остваривању људских права и исказану храброст у
борби за правду у поступку доказивања ратног злочина пред Судом БиХ
- Мирослав Нешић из Крушковог Поља - за изузетан допринос у хуманитарним и добротворним
акцијама и испољавањe солидарности
Уз Априлску награду додјељује се новчани износ за сваког носиоца у висини од 500 КМ.
2. ПОВЕЉА
- СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ЕПАРХИЈА ЗВОРНИЧКО-ТУЗЛАНСКА - за изузетан
допринос у очувању духовности и саборности српског народа и учињена дјела која заслужују опште
признање и поштовање у општини
3. ПЛАКЕТА
- КУД ''Посавина'' Црквина – за постигнуте резултате у области културе и допринос у његовању и
очувању културе и традиције на подручју општине Шамац
- Општинска организација Црвеног крста Шамац – за изузетан допринос у хуманитарним и
добротворним акцијама и друга дјела хуманитарног значаја за општину Шамац
- др Драган Илинчић из Шамца – за изузетне резултате постигнуте у области здравствене заштите и
допринос у развоју примарне здравствене заштите на подручју општине Шамац
4. ПОХВАЛА
- Славко Илишковић из Крушковог Поља – за допринос у очувању и развоју села, као и учињена
дјела која доприносе срећнијем и хуманијем живљењу
- Пољопривредна задруга ''Обудовац'' Обудовац – за допринос у развоју кооперативне производње
на подручју општине Шамац
- ''Саша Комерц'' д.о.о. Шамац – за изузетан допринос у помоћи и обнови општине Шамац, након
мајских поплава 2014. године
- Брано Гајић из Горњег Хасића – за изузетан допринос у очувању и развоју пољопривреде и села
на територији општине Шамац
- Мирослав Товирац из Шамца – за допринос у развоју културе на подручју општине Шамац
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-75/16
Датум, 31.03.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 22. и 348. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), 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“, бр. 20/12) и члана 35. и 78. Статута општине
Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, бр.3/14), Скупштина Општине Шамац на тридесетпетој
редовној сједници, одржаној дана 31.03.2016.године, доноси
О Д Л У К У
о стављању у промет неизграђеног грађевинског
земљишта у својини општине Шамац
Члан 1.
Ставља се у промет неизграђено грађевинско земљиште у својини општине Шамац (у даљем тексту:
грађевинско земљиште) означено као к.ч. бр. 1105/76, уписано у ПЛ бр. 245/214 КО Шамац , а што се по
старом катастарском операту односи на к.ч. бр. 245/68, из ЗК улошка бр. 58, КО Шамац, у површини од
349,00 м2.
Члан 2.
Стављање у промет грађевинског земљишта из члана 1. ове одлуке извршиће се усменим јавним
надметањем-лицитацијом (у даљем тексту: лицитација) у складу са Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
Лицитацију ће провести Комисија за продају неизграђеног грађевинског земљишта, коју ће
именовати Начелник општине.
Почетна цијена грађевинског земљишта утврђена је од стране вјештака грађевинске струке, у
износу од 19,80 КМ/ м2.
Члан 4.
Уколико земљиште наведено у члану 1. ове Одлуке не буде продато на најмање двије лицитације,
продаја се може извршити непосредном погодбом у складу са одредбама Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 3. ове Одлуке.
Члан 5.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва
Републике Српске закључиће се писмени купопродајни уговор.
У име Општине Шамац, уговор ће потписати Начелник општине Шамац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-85/16
Датум, 31.03.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“,бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 22. и 348. Закона о стварним правима („Службени
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гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/12) и члана 35. и 78. Статута општине Шамац („Службени
гласник Општине Шамац“, бр. 3/14), Скупштина Општине Шамац на тридесетпетој редовној сједници,
одржаној дана 31.03.2016.године, доноси
О Д Л У К У
о стављању у промет неизграђеног грађевинског
земљишта у својини општине Шамац
Члан 1.
Ставља се у промет неизграђено грађевинско земљиште у својини општине Шамац (у даљем тексту:
грађевинско земљиште) означено као к.ч. број 1211/12, уписано у ПЛ број 1777 КО Шамац , а што се по
старом катастарском операту односи на к.ч. број 1299/31, из ЗК улошка број 142, КО Тишина, у
површини од 789,00 м2.
Члан 2.
Стављање у промет грађевинског земљишта из члана 1. ове одлуке извршиће се усменим јавним
надметањем-лицитацијом (у даљем тексту: лицитација) у складу са Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
Лицитацију ће провести Комисија за продају неизграђеног грађевинског земљишта, коју ће
именовати Начелник општине.
Почетна цијена грађевинског земљишта утврђена је од стране вјештака грађевинске струке у
износу од 20,50 КМ/ м2.
Члан 4.
Уколико земљиште наведено у члану 1. ове Одлуке не буде продато 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 3. ове Одлуке.
Члан 5.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва
Републике Српске закључиће се писмени купопродајни уговор.
У име Општине Шамац уговор ће потписати Начелник општине Шамац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 07-022-84/16
Датум,31.03.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед
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На основу чл. 38 и 47. Закона о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник Републике Српске'', број
40/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04,
42/05, 118/08 и 98/13) и чл. 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број
3/14), Скупштина општине Шамац, на тридесетпетој редовној сједници, одржаној дана 31.03.2016.
године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о утврђивању Нацрта Просторног плана општине Шамац
1. Скупштина општине Шамац утврђује Нацрт Просторног плана општине Шамац у границама
насељених мјеста и катастарских општина које припадају територији општине Шамац.
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2.

Нацрт Просторног плана општине Шамац ће бити изложен на јавни увид у просторијама
Општинске управе Општине Шамац у трајању од 30 дана, од дана ступања на снагу овог
закључка.

3.

О мјесту, времену и начину излагања Нацртa Просторног плана општине Шамац јавност ће бити
обавјештена у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.

4. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број: 07-022-74/16
Датум, 31.03.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 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",број 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесеттпетој редовној сједници, одржаној 31.03. 2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Начелника Општине Шамац и Општинске управе у 2015. години
I
Усваја се Извјештај о раду Начелника Општине Шамац и Општинске управе у 2015. 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“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-77/16
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.03.2016. год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 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
тридесетпетој редовној сједници одржаној 31.03. 2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у 2015.
години
I
Усваја се Извјештај о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у 2015.
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: 07-022-78/16
Датум, 31.03.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

50
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 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
тридесетпетој редовној сједници одржаној 31.03. 2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању
ванредне социјалне потребе у 2015. години
I
Усваја се Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању ванредне
социјалне потребе у 2015. 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“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-79/16
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.03.2016. год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

51
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 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
тридесетпетој редовној сједници одржаној 31.03. 2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду Правобранилаштва РС – Сједиште замјеника у Добоју за период
од 01.01.-31.12.2015. године
I
Прихвата се Информација о раду Правобранилаштва РС – Сједиште замјеника у Добоју за
период од 01.01.-31.12.2015. године.
II
Информација 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“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-80/16
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.03.2016.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

52
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
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Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр. 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетпетој редовној сједници одржаној 31.03. 2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду Општинске борачке организације Шамац за 2015. годину са
Програмом рада за 2016. годину
I
Прихвата се Информација о раду Општинске борачке организације Шамац за 2015. годину са
Програмом рада за 2016. годину.
II
Информација и Програм рада 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“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-81/16
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.03.2016. год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

53
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 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
тридесетпетој редовној сједници одржаној 31.03. 2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду и функционисању система заштите и спасавања на подручју
општине Шамац за 2015. годину
I
Прихвата се Информација о раду и функционисању система заштите и спасавања на подручју
општине Шамац за 2015. годину.
II
Информација 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“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-82/16
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.03.2016. год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

54
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 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
тридесетпетој редовној сједници одржаној 31.03. 2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о миграцији становништва са подручја општине Шамац за период од
2011. до 2015. године
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I
Прихвата се Информација о миграцији становништва са подручја општине Шамац за период од
2011. до 2015. године.
II
Информација 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“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-83/16
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.03.2016. год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

55
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 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
тридесетпетој редовној сједници одржаној 31.03. 2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Oпштине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на тридесетпетој редовној
сједници Скупштине Општине Шамац, одржаној 31.03.2016. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-73/16
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.03.2016. год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

56
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13),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", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на тридесетпетој
редовној сједници одржаној 31.03.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са Тридесетчетврте редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са Тридесетчетврте редовне сједнице Скупштине општине
Шамац, одржане 29.02.2016. 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“.
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Број: 07-022-72/2016
Датум, 31.03.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

57
На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број
68/07 и 109/12) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14)
Скупштина општине Шамац, на тридесетпетој редовној сједници одржаној 31.03.2016. године, донијела
је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности чланова Управног одобра
Јавне установе Туристичка организација Шамац
1. Разрјешавају се
вршиоци дужности чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка
организација Шамац, са даном 31.03.2016. године:
Бошњак Тода из Шамца
Тубаковић Татјана из Шамца
Шимовић Хрвоје из Шамца.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-111-27/16
Датум, 31.03.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

58
На основу члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 16. ст. 1. и 6. Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник Републике Српске'', број 68/07 и 109/12), и члана 35. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14) Скупштина општине Шамац, на тридесетпетој
редовној сједници одржаној 31.03.2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању три члана Управног одобра
Јавне установе Туристичка организација Шамац
1. За чланове Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Шамац, са даном
01.04.2016. године, именују се:
1. Велeмир Панић из Шамца
2. Љубица Шимовић из Шамца
3. Драгица Петровић из Шамца
2. Чланови Управног одбора из тачке 1. овог рјешења именују се на период од четири (4) године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац“.
Образложење
Скупштина општине Шамац, на тридесетдругој редовној сједници одржаној дана 29.12.2016.
године, донијела је Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Управног
одбора Јавне установе Туристичка организација Шамац број 07-111-120/15.
У складу са наведеном Одлуком, Јавни конкурс објављен је у дневном листу ''Пресс РС'' дана 10.02.2016.
године и у ''Службеном гласнику Републике Српске'', број 8/16 од 09.02.2016. године.
Поступак по јавном конкурсу за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе
Туристичка организација Шамац, у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима
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Републике Српске, спровела је Комисија коју је именовао Начелник општине рјешењем број 01-111-15/16
од 15.02.2016. године.
Након спроведеног поступка јавне конкуренције, Начелник општине је, сходно члану 16. став 6.
Закона о систему јавних служби и Извјештају комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу број
07-111-120/15 од 25.03.2016. године, упутио Комисији за избор и именовање приједлог за именовање три
члана Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Шамац, како слиједи: 1. Велeмир Панић,
2. Љубица Шимовић и 3. Драгица Петровић.
Комисија за избор и именовање, на сједници одржаној дана 29.03.2016. године, размотрила је
приједлог Начелника општине за именовање чланова Управног одбора и сходно истом утврдила
Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација
Шамац и предложила Скупштини доношење рјешења као у Приједлогу.
На основу напријед изнесеног, Скупштина општине Шамац је на тридесетпетој сједници одржаној
31.03.2016. године донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-28/16
Датум, 31.03.2016.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
59
На основу члана 188. и 195. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 92/09 и
121/12), Плана одбране од поплава у Републици Српској у 2016. години, те примјене члана 10. став 1.
тачке б., Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), у складу са одредбама
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, број 3/14), а у циљу заштите
становништва и материјалних добара од високих вода, а у вези са функционисањем црпних станица
„Рудине“ и „Дуга“ у Шамцу у 2016. години, Начелник општине Шамац доноси
ОДЛУКУ
о прихватању понуде Комуналног предузећа „Водовод и Канализација“ а.д. Шамац
Члан 1.
Прихвата се понуда број 146/16 од 02.03.2016. године која се односи на Предмјер и предрачун
радова текућег одржавања и функционисања основних водопривредних објеката у 2016. години- црпне
станице „Рудине „ и „Дуга“ у Општини Шамац, достављена од стране Комуналног предузеће „Водовод и
канализација“ а. д. Шамац.
Члан 2.
У циљу реализације ове Одлуке закључиће се трипартитни уговор између Општине Шамац, ЈУ
„Воде Српске“ Бијељина - с једне стране, и Комуналног предузећа „Водовод и канализација“ а.д. Шамац с друге стране.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке, задужује се Одјељење за привреду општине Шамац, док ће се средства
за финансирање обезбједити из буџета Општине Шамац, о чему се задужује Одјељење за финансије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“
Број: 01-022-53/16
Датум: 03.03.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић
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60
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српксе“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 60. Статута општине Шамац, „Службени гласник Општине Шамац“ број
3/14) , Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исправци техничке грешке
у Одлуци о избору најповољније понуде
Члан 1.
У Одлуци о избору најповољније понуде по пројекту “Санација штета од поплава на водоводном и
канализационом систему Општине Шамац “учињена је грешка техничке природе, тако да умјесто ознаке :
а) „Број:01-052-54/2016“ треба да стоји „Број: 01-052-54/2015“
б) „Датум:16.02.2015. год. треба да стоји „ Датум: 16.02.2016. год.“
Члан 2.
Одлука о избору најповољније понуде по пројекту „Санација штета од поплава на водоводном и
канализационом систему Општине Шамац “ у свим осталим члановима остаје непромијењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-052-54/2015
Датум: 08.03.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

61
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
„Набавка пелета за огрев за потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за доставу понуда „Набавка пелета за
огрев за потребе Општинске управе Шамац“ , објављеног дана 16.02.2016. год. на порталу Агенције за
јавне набавке Босне и Херцеговине 144-7-1-1-3-1/2016.
Предмет јавне набавке је роба „Набавка пелета за огрев за потребе Општинске управе Шамац“
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигле су у року двије (2) понуде сљедећих понуђача, како слиједи:
1. „ЕУРО СТИЛ“ д.о.о. Добој
2. „ЗЕНИТ“ д.о.о. Шамац
Члан 3.
Комисија је констатовала да су оба понуђача доставила комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ.
Понуђач „ЗЕНИТ“ д.о.о. Шамац у својој понуди, запримљена код овог органа под бројем 01-0525/16 од 03.03.2016. године под редним бројем 2 доставио је Изјаву о обавезној примјени
преференцијалног третмана домаћег, која је на основу Одлуке о обавезној примјени преференцијалног
третмана домаћег, уговорни орган обавезан да приликом обрачуна цијена понуда, у сврху упоређивања
понуда, умањи цијене домаћих понуда за преференцијални фактор од 15% за уговоре који се додјељују у
2015 и 2016. години.
Понуда понуђача „ЗЕНИТ“ д.о.о. Шамац због примјене преференцијалног третмана а у складу са
условима тендерске документације и Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег
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има се умањити за 15% , искључиво у сврху упоређивања понуда те након умањења њихова понуда
умјесто 12.799,80 КМ са ПДВ-ом износи 10.623,83 КМ са ПДВ-ом.
На основу критеријума најниже цијене технички задовољавајуће понуде и примјене
преференцијалног третмана домаћег извршено је вредновање и утврђена сљедећа ранг листа.
Ранг листа пристиглих и оцијењених понуда:

Ред.
број

Назив
понуђача

Цијена
понуде у
КМ без
ПДВ-а

Укупна
цијена
понуде са
ПДВ-ом

Преференц.
третман
домаћи-15%
(ПТД)

да

1.

„ЗЕНИТ“д.о.о.
Шамац

10.940,00
КМ

12.799,80
КМ

2.

„ЕУРО
СТИЛ“д.о.о
Добој

10.120,00
КМ

11.840,00
КМ

-

Цијена
понуде у КМ
без ПДВ-а са
примјеном
ПТД

Укупна цијена
понуде са ПДВ-ом
са примјеном ПТД

9.299,00 КМ

10.623,83 КМ

-

-

Члан 4.
На основу примјене преференцијалног третмана домаћег и критеријума најниже цијене технички
задовољавајуће понуде, оцијењено је да је најповољнији понуђач „ЗЕНИТ“ доо Шамац чија је понуда
у износу од 10.623,83 КМ, односно 12.799,80 КМ је износ на коме ће се закључити уговор о набавци робе.
Члан 5.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-5/16 од 04.03.2016.године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 6.
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал
или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона
о јавним набавкама БиХ и Потврду о преференцијалном третману домаћег.
Уколико изабрани понуђач у горе наведеном року не достави тражену документацију уговорни
орган у складу са чланом 72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља предлог уговора оном
понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача.
Члан 7.
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 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 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01- 022-56/16
Датум: 14.03.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

62
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
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О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
набавка услуга
„Услуге одржавања копир апарата и пуњење тонера“
Члан 1.
У поступку јавне набавке услуга путем конкурентског захтјева „Услуге одржавања копир апарата и
пуњење тонера “ објављеном дана 25.02.2016. год. на порталу Агенције за јавне набавке Босне и
Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-2-2-3-2/16.
За предметну јавну набавку пристигле су двије (2) понуде сљедећих понуђача, како слиједи:
1. „COPITRADE“ д.о.о. Бијељина
2. „BIRO COMMERCE“ д.о.о. Оџак
Члан 2.
Након разматрања пристиглих понуда установљено је да су исте у потпуности испуниле услове
предвиђене тендерском документацијом те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде извршено вредновање и утврђена ранг листа оцијењених понуда.
РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ ПОНУДА

Р. број

Назив понуђача

COMMERCE“

Укупна цијена
понуде без ПДВ-а

Укупна цијена
понуде са ПДВ-ом

1.

„BIRO
Оџак

д.о.о.

2.691,41

3.148,94 КМ

2.

„COPITRADE“ д.о.о. Бијељина

3.420,47

4.001,95 КМ

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „BIRO COMMERCE“ д.о.о. Оџак
чија је понуда најнижа цијена технички задовољавајућа са износом од 3.148,94 КМ са урачунатим ПДВом.
Члан 3.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-7/16 од 15.03.2016.године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 4.
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал
или овјерену копију докумената којима потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана 45.
Закона о јавним набавкама БиХ.
Уколико изабрани понуђач у горе наведеном року не достави тражену документацију уговорни
орган у складу са чланом 72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља предлог уговора оном
понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача.
Члан 5.
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.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-63/16
Датум: 18.03.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

63
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 01-022-31/16 од дана 23.02.2016. год. Процијењена вриједност
предметних радова износи 16.713,00 КМ без ПДВ-а, односно 19.554,21 КМ са ПДВ-ом.
Комисија именована рјешењем Начелник општине 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 „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 18.572,30 КМ са ПДВ-ом, на укупан износ од 17.196,57 КМ са ПДВ-ом.
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 15.03.2016. 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
17.196,57 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- 65/16
Датум: 22.03.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

64
На основу члана члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
101/04, 42/05, и 98/13), члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ " , број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
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Шамац“ број 12/15) и члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
3/14), Начелник општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
„Вршење услуге ларвицидног третмана комараца
на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Вршење услуге ларвицидног третмана комараца на подручју
општине Шамац “ у току 2016. године путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000 КМ и утврђена је Планом јавних набавки за 2016.
годину у оквиру позиције број 0150 Одјељења за привреду , потребна средства су планирана на конту
бр.412200 - Расходи за ком. услуге (дератизација и дезинсекција).
.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022- 68 /2016
Датум:25.03.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

65
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
пружање банкарских услуга
„Услуге вођења и одржавања трансакционих рачуна“
Члан 1.
У поступку јавне набавке пружање банкарских услуга „Услуге вођења и одржавања трансакционих
рачуна“ путем конкурентског захтјева за доставу понуде објављеног на порталу Агенције за јавне
набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-2-3-3-3-/16 од 07.03.2016.године, дана
22.03.2016. године, са почетком у 12:00 часова, извршено је јавно отварање пристиглих понуда које су
стигле у року утврђеном у тендерској документацији.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигло је у року четири (4) понуде, сљедећих понуђача:
1. „Pavlovic International Bank“ а.д. Слобомир, Бијељина
2. „Raiffeisen Bank“ д.д. Сарајево
3. „UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука
4. „NLB Razvojna banka“ а.д. Бања Лука
Члан 3.
На основу достављених понуда, сва четири понуђача доставили су комплетну документацију у
складу са условима из тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ . Такође сви понуђачи
су се изјаснили да уживају преференцијални третман домаћег. На основу критеријума најниже цијене
технички задовољавајуће понуде и примјене преференцијалног третмана домаћег извршено је вредновање
и утврђена сљедећа ранг листа.
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Ранг листа пристиглих и оцијењених понуда:

Ред.
број

Укупна цијена
понуде
Назив понуђача

Преференц.
третман
домаћи

1.

„NLB Razvojna banka“а.д. Бања Лука“

5.606,00 КМ

Да

2.

„UniCredit Bank“а.д. Бања Лука

5.898,00 КМ

Да

3.

„Pavlovic International Bank“а.д.
Слобомир,Бијељина

5.991,00 КМ

Да

4.

„Raiffeisen Bank“ д.д. Сарајево

11.095,00 КМ

Да

Комисија на основу критеријума „најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“ једногласно даје
препоруку да се уговор додијели најповољнијем понуђачу „NLB Razvojna banka“ а.д. Бања Лука са
укупном цијеном понуде у износу 5.606.00 KM на годишњем нивоу те да се понуди уговор и осталим
понуђачима – банкама које су доставиле прихватљиве понуде, по цијени најповољнијег понуђача.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-10/15 од 22.03.2016.године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал
или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност из члана 45. Закона о јавним набавкама
БиХ и Потврду о преференцијалном третману домаћег.
Члан 6.
Након избора најповољнијег понуђача, уговорни орган ће понудити закључење уговора и осталим
понуђачима-банкама под истим условима и цијеном коју је је понудио најповољнији понуђач.
Члан 7.
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 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 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022- 69 /16
Датум: 28.03.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

66
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 100. 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:
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О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ
Одлуке о избору најповољнијег понуђача
„Услуге одржавања копир апарата и пуњење тонера“
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о избору најповољнијег понуђача „Услуге одржавања копир апарата и
пуњење тонера“ број 01-022-63/16 од 18.03.2016. године, те се предмет враћа на поновни поступак у
дијелу Оцјењивање понуда.
Члан 2.
Поступајућу по жалби друштва „Copitrade“ д.о.о. из Бијељине, запримљена код овог органа број
01-022-63/16 од дана 25.03.2016. године уговорни орган је утврдио да је жалба благовремена, допуштена,
изјављена од овлаштеног лица и основана у дијелу који се односи на пропуштање уговорног органа да
упути писмени захтјев „Biro Commerce“д.о.о. из Оџака за појашњење понуђене цијене.
Задатак Комисије за провођење поступка јавне набавке „Услуге одржавања копир апарата и пуњење
тонера“ именована рјешењем број 01-111-21/16 од 10.03.2016. године је да изврши поновно вредновање
достављених понуда и да на основу чл. 66.(Неприродно ниска понуђена цијена) Закона о јавним
набавкама БиХ и члана 18. Упутства о начину припреме тендерске документације затражи објашњење
понуђача „Biro Commerce“д.о.о. из Оџака за достављену понуду број 01-052-7/16 од дана 15.03.2016.
године.
Члан 3.
Ако понуђач уговорном органу не понуди основано образложење, које може између осталог
садржавати и поређење са цијенама на тржишту, уговорни орган ће одбацити понуду.
Понуђач је дужан да писмено достави детаљне информације о релевантним саставним елементима
понуде, укључујући елементе цијене, односно разлоге понуђене цијене и то и у року од 5 (пет) дана од
дана пријема ове одлуке.
Члан 4.
Против ове Одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити Канцеларији за разматрање жалби,
посредством уговорног органа, у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке.
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 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-71/16
Датум: 29.03.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

67
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ, број 39/14), члана 60.
Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 3/14) а у складу са буџетским
планираним средствима Општине Шамац за 2016. годину, Начелник општине д о н о с и
Одлуку о измјенама и допунама
Одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2016. годину
Члан 1.
Овом одлуком на основу указаних потреба Општине Шамац врше се измјене и допуне Одлуке о
доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2016. годину, број 01-022-18/16 од 27.01.2016.
године.
План јавних набавки може бити измјењен или/и допуњен, доношењем Одлуке о
измјенама/допунама Плана набавки.
Члан 2.
Сви подаци који су обухваћени измјенама и допунама Плана јавних набавки садржани су у таблици
која чини саставни дио ове одлуке.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВ
(без ПДВ-а)

Шифра ЈРЈН

Предмет
набавке

Р. бр.

Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2016. годину

К

15.04.

01.06.

Оквирни датум
Закључења
уговора

20.000
(17.094,02)

50232100-1
РАДОВИ
Одржавање,
заштита,
реконструкција
локалних
макадамсих
путева и улица у
насељеним
мјестима на
подручју
Општине Шамац

47.240,00
(40.376,07)

К

15.04.

01.06.

Буџет
Општине
позиција 0160
конто бр.
412500 –Расх.
за тек. одрж.
осталих
грађевинских
објек.одржавање
путева

Напомене

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВ
(без ПДВ-а)

Шифра ЈРЈН

331.000,00
(282.906,03)

45233141-9

1.

Предмет набавке

Р. бр.

УКУПНО:

Буџет
Општине
позиција 0160
конто
бр.511100Издаци за
изградњу и
прибављање
саобраћајних
објеката-Јавна
расвјета

Извор
финансирања

9.

Редовно
одржавање јавне
расвјете на
подручју
Општине Шамац

Оквирни датум
покретања
поступка

УСЛУГЕ

Набавка
подијељена
на:
Лот1 и
Лот2
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53.468,50
(45.699,58)

К

15.04.

45233141-9

2.

Одржавање,
заштита,
реконструкција
и изградња
(крпажа и
санација
тротоара)
асфалтних улица
и путева у
насељеним
мјестима на
подручју
Општине Шамац
УКУПНО:

УКУПНО
(РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ):

01.06.

Буџет
Општине
позиција 0160
конто бр.
511200 –
Издаци за
инвест.одрж.
реконстр. и
адапт. зграда и
објеката

231.708,50
(198.041,49)
са ПДВ-ом: 652.908,50 KM
без ПДВ-а :558.041,55 KM

Врста поступка : О-отворени поступак, К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни
споразум;
Позиције: 0130- Одјељење за општу управу, 0140- Одјељење за финансије,
0150- Одјељење за привреду, 0160- Одјељење за просторно уређ. стамб.комуналне послове и
0200 – Мјесне заједнице
Број: 01-022-86/2016
Датум: 04.04.2016.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

68
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), те одредбама Одлуке о извршењу
буџета општине Шамац за 2016. годину («Службени гласник општине Шамац», број: 12/15), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
I
– Одобрава се исплата средстава буџетске резерве у укупном износу од 2.600,00 KМ
(словима:двијехиљадешестстотина конвертибилних марака).
II - За износ средстава из члана I овог закључка извршиће се прерасподјела средстава са
буџетске резерве и то на сљедећи начин:
 На потрошачку јединицу 0040-Народна библиотека Шамац, позиција 511300 –Издаци за
набавку опреме у износу од 2.600,00 КМ (словима: двијехиљадешестстотина конвертибилних марака).
Средства су неопходна за реализацију извођења унутрашњих радова на објекту ЈУ „Народне библиотеке“
Шамац, као посљедице мајске поплаве 2014. године.
III - За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-62/16
Шамац, 17.03.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

69
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:
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РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за провођење поступка за избор службеника Општинске управе Општине
Шамац- Самосталног стручног сарадника за планирање и управљање развојем Општине Шамац у
слиједећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Ђокић Велибор- Предсједник Комисије,
Илић Ивана- члан Комисије,
Смиљанић Срђан- члан Комисије,
Братић Паво- члан Комисије и
Гаврић Саја- 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: 01-111-7/2016.
Шамац, 28.01.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

70
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 у Стручној служби Скупштине
општине Шамац- Стручног сарадника - администратор информационих система Општине Шамац у
слиједећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Роквић Стојанка- Предсједник Комисије,
Маслић Велимир- члан Комисије,
Смиљанић Срђан- члан Комисије,
Крајиновић Јуро- 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.
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Број: 01-111-8/2016.
Шамац, 28.01.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

71
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 два радника у Територијалној ватрогасној
јединици Шамац – Ватрогасац - у слиједећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Јефремовић Даринко- Предсједник Комисије,
Аџић Малден- члан Комисије,
Смиљанић Срђан- члан Комисије,
Товирац Стево- члан Комисије и
Новаковић Никола- 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: 01-111-9/2016.
Шамац, 28.01.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

72
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 јавне набавке Општине Шамац у слиједећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Максимовић Блаженка- Предсједник Комисије,
Аранђић Стеван- члан Комисије,
Смиљанић Срђан- члан Комисије,
Маринковић Јасна- члан Комисије и
Ђурђевић Ведран- 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.
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IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине
Шамац.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

Број: 01-111-10/2016.
Шамац, 28.01.2016. године

73
ОГЛАС
Општинска управа Шамац Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове на основу
рјешења број: 06-372- 4/16 од 18.03.2016. године, извршило је у Регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу број број 06-01 упис промјене лица овлашћеног за заступање
Заједнице за управљање зградом ул. Јована Цвијића 17, са сједиштем у Ул. Јована Цвијића17, ,са
сљедећим подацима:___________________________________________________________________
Лице овлашћено за заступање је Фуад Капетановић, предсједник скуштине заједнице, који заступа
заједницу самостално и без ограничења. Ранији заступник Стево Стевић , предсједник брише се из
регистра.
Број: 06-372-4/16
Дана: 18.03.2016. године

Службено лице органа
Ђуро Ћосић, дипл. инг. маш.

74
ОГЛАС
Општинска управа Шамац Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове на основу
рјешења број: 06-372-7/16 од 28.03.2016. године, извршило је у Регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу број број 06- 05 упис промјене лица овлашћеног за заступање
Заједнице за управљање зградом П+3 Шамац, са сједиштем у ул. Кнеза Милоша 3 са сљедећим подацима:
_Лице овлашћено за заступање је Бабић (Бошко) Жељко, предсједник Скупштине заједнице за управљање
зградом, који заступа заједницу самостално и без ограничења и Крстановић (Живко) Перица замјеник
предсједника скупштине заједнице етажних власника. Ранији заступници Крстановић Перица ,
предсједник и Бабић Жељко замјеник предсједника бришу се из регистра.
Број: 06-372-7/2016
Дана: 28.03.2016. године

Службено лице органа
Ђуро Ћосић, дипл. инг. маш.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
43. Одлука о висини паушалног износа боравишне таксе
44. Одлука о додјели награда и признања за 2015. годину
45. Одлука о стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта у својини
општине Шамац
46. Одлука о стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта у својини
општине Шамац
47. Закључак о утврђивању Нацрта Просторног плана општине Шамац
48. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Начелника Општине Шамац и Општинске
управе у 2015. години
49. Закључак о усвајању Извјештаја о расподјели и утрошку средстава за развој
пољопривреде и села у 2015. години
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50. Закључак о усвајању Извјештаја о додјели једнократне новчане помоћи лицима која
се налазе у стању ванредне социјалне потребе у 2015. години
51. Закључак о прихватању Информације о раду Правобранилаштва РС – Сједиште
замјеника у Добоју за период од 01.01. - 31.12.2015. године
52. Закључак о прихватању Информације о раду Општинске борачке организације
Шамац за 2015. годину са Програмом рада за 2016. годину
53. Закључак о прихватању Информације о раду и функционисању система заштите и
спасавања на подручју општине Шамац за 2015. годину
54. Закључак о прихватању Информације о миграцији становништва са подручја
општине Шамац за период од 2011. до 2015. године
55. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између
двије сједнице Скупштине општине Шамац
56. Закључак о усвајању Извода из Записника са Тридесетчетврте редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
57. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности чланова Управног одобра Јавне установе
Туристичка организација Шамац
58. Рјешење о именовању три члана Управног одобра Јавне установе Туристичка
организација Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
59. Одлука о прихватању понуде Комуналног предузећа „Водовод и Канализација“ а.д.
Шамац
60. Одлука о исправци техничке грешке у Одлуци о избору најповољније понуде
61. Одлука о избору најповољнијег понуђача „Набавка пелета за огрев за потребе
Општинске управе Шамац“
62. Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка услуга „Услуге одржавања копир
апарата и пуњење тонера“
63. Одлука o додјели уговора „Извођење додатних радова на доградњи фискултурне
сале у Основној школи ШАМАЦ у Шамцу“
64. Одлука о покретању поступка јавне набавке „Вршење услуге ларвицидног третмана
комараца на подручју општине Шамац“
65. Одлука о избору најповољнијег понуђача пружање банкарских услуга „Услуге вођења
и одржавања трансакционих рачуна“
66. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о избору најповољнијег понуђача „Услуге
одржавања копир апарата и пуњење тонера“
67. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки Општине
Шамац за 2016. годину
68. Закључак
69. Рјешење
70. Рјешење
71. Рјешење
72. Рјешење
73. Оглас
74. Оглас
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