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На основу члана 20. став 3. Закона о комуналним дјелатностима (''Службени гласник Републике Српске'',
број 124/11), члана 30. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. став 1. тачка б) Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на тридесетседмој редовној сједници
Скупштине општине одржаној дана 31.05.2016.године, донијела је
О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора
КП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац, број 288/16
од 21.04.2016. године
I
Скупштина општине даје сагласност на Одлуку о начину прикључења кућних прикључака на водоводну
мрежу у приградским насељима Писари, Шкарић, Доња и Горња Црквина број 288/16 од 21.04.2016.
године, коју је донио Надзорни одбор Комуналног предузећа ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац, на
тринаестој редовној сједници одржаној дана 21.04.2016. године, а којом се поред услова и начина на који
се врши прикључење на водоводну мрежу, прописује и новчана накнада за монтажне радове у износу од
390,00 КМ и прикључна такса у износу од 200,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
II
За реализацију ове одлуке задужују се органи КП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-132/16
Датум, 31.05.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30. алинеја друга и једанаеста Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац", број 3/14) и члана 5. Одлуке о условима и процедурама у поступку
прибављања и располагања имовином општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",бр.16/10 и
12/13), Скупштина општине Шамац, на тридесетседмој редовној сједници одржаној 31.05. 2016. године,
донијела је
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Одлуку
о давању сагласности на закључивање уговора о закупу пословног простора
Члан 1.
Скупштина општине Шамац даје сагласност на закључивање уговора о закупу пословног
простора у згради кина у Шамцу, изграђен на земљишту означеном као к.ч. 238/2 уписан у П.Л. 245 К.О.
Шамац, Ђенерала Д. Михајловића бб (бивша Иве Лоле Рибара), површине 78 м2 и обавезује закупца да
омогућити слободну комуникацију од улазних врата зграде до улазних врата сале и балкона, као и
несметан улаз и излаз кроз хол у вријеме када се у сали одржавају пробе, представе односно
манифестације, са Маринковић (Јована) Зораном из Шамца, Ђенерала Д. Михајловића 36/4, ЈМБ:
2107965121257, у циљу обављања регистроване дјелатности.
Пословни простор из става I овог члана даје се под сљедећим условима:
- период закупа 10 (десет) година,
- мјесечна закупнина 300 КМ,
- закупац уговором преузима обавезе припреме кино сале за кино-представе и све друге
званичне културно-умјетничке програме и манифестације и преузима обавезу
загријавања и климатизације сале за наведене догађаје и ситних поправки,
- закупац пословног простора се обавезује, да додијељеним простором и припадајућом
инфраструктуром управља као добар домаћин, врши текуће одржавање додијељеног
простора, плаћа трошкове електричне енергије, као и све друге трошкове проистекле
као посљедица коришћења пословног простора.
Члан 2.
Овлашћује се начелник општине Шамац да у складу са овом одлуком, са Маринковић (Јована)
Зораном, закључи уговор о закупу пословног простора, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе
међу потписницима, као и услови и начин коришћења пословних просторија из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за привреду општине Шамац.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 07-022-140/16
Датум, 31.05.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30. алинеја друга и једанаеста Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац", број 3/14) и члана 5. Одлуке о условима и процедурама у поступку
прибављања и располагања имовином општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",бр.16/10 и
12/13), Скупштина општине Шамац, на тридесетседмој редовној сједници одржаној 31.05. 2016. године,
донијела је
Одлуку
о давању сагласности на закључивање уговора о закупу земљишта и објекта
Члан 1.
Скупштина општине Шамац даје сагласност на закључивање уговора о закупу земљишта,
означено као к.ч. број: 1211/11 површине 5131 м2, к.ч. 1211/13 површине 2757 м2, објекат површине 672
м2 (зграда радионицe) koja се налази на к.ч.број 1211/13 ), све уписано у ПЛ број 1777/5 К.О. Тишина,
укупне површине 8560 м2, по захтјеву број 01-475/16 од 29.03.2016. године. које ће се користити за
одлагање материјала и готових производа, са D.O.O. „BADER“ Šamac, Његошева бб, ЈИБ:
4402033030008.Предметно земљиште и објекат се налази у кругу бившег „Хранапродукта“
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Закупац ће на име закупнине земљишта закуподавцу плаћати мјесечну закупнину у износу од 0,20
КМ/м2 за парцеле к.ч. 1211/11, површине 5131 м2, к.ч. 1211/13, површине 2757 м2 и мјесечну закупнину у
износу од 0,80 КМ/м2 а за објекатна к.ч. 1211/13 (зграда радионице), површине 672 м2.
Земљиште из става I овог члана даје се под сљедећим условима:
- период закупа 5 (пет) година,
- мјесечна закупнина износи 2115,20 КМ.
Члан 2.
Овлашћује се начелник општине Шамац да у складу са овом одлуком, са D.O.O. „BADER“,
закључи уговор о закупу земљишта, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе међу
потписницима, као и услови и начин коришћења пословних просторија из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за привреду општине Шамац.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 07-022-141/16
Датум, 31.05.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 2. став 1. и члана 7. Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике
Српске, број 4/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске, број
101/04, 42/05 и 98/13), а у складу са чланом 35. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац, број 3/14) , Скупштина општине Шамац на тридесетседмој редовној сједници одржаној дана
31.05.2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о комуналним таксама
Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама број 07-022-27/12 од 28.02.2012. године („Службени гласник општине
Шамац“, број 2/12, 12/13 и 5/15) , у тарифном броју 6. Тарифе комуналних такси, послије тачке 2. додајe
се новa тачка 3. којa гласи:
„3. За постављање (истицање) једностране рекламе на билборду у власништву Општине Шамац, плаћа се
комунална такса у мјесечном износу од 600,00 КМ.
У истом тарифном броју, у дијелу „Напомена“, послије тачке 2. додаје се тачка 3. која гласи :
„Таксени обвезник комуналну таксу из тачке 3. овог тарифног броја плаћа унапријед за одобрени период,
који не може бити краћи од 30 дана. Доказ о плаћеној комуналној такси доставља се приликом издавања
одобрења за постављање (истицање) рекламе од стране Одјељења за просторно уређење и стамбенокомуналне послове.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу (8) осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-139/16
Датум, 31.05.2016. 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 чл.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", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетседмој редовној сједници одржаној 31.05.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја општине
Шамац за 2015. годину
I
Скупштина општине Шамац усваја Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације
Стратегије развоја општине Шамац за 2015. 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: 07-022-142/16
Датум, 31.05.2016. 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 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
тридесетседмој редовној сједници одржаној 31.05.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о стању рјешавања управних предмета и аката пословања за период
01.01.2015. до 31.12.2015. године
I
Скупштина општине Шамац усваја Извјештај о стању рјешавања управних предмета и аката
пословања за период 01.01.2015. до 31.12.2015. године
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: 07-022-143/2016
Датум, 31.05.2016. 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 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
тридесетседмој редовној сједници одржаној 31.05.2016.године, донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању ЈУ Центар за социјални рад за 2015. годину са годишњим
обрачуном
I
Скупштина општине Шамац усваја Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад за 2015.
годину са годишњим обрачуном.
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: 07-022-145/16
Датум, 31.05.2016. 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 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
тридесетседмој редовној сједници одржаној 31.05.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Шамац за
2016. годину
I
Скупштина општине Шамац даје сагласност на Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за
социјални рад Шамац за 2016. 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: 07-022-146/16
Датум, 31.05.2016. 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 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
тридесетседмој редовној сједници одржаној 31.05.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду и пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац у 2015. години са
финансијским резултатима пословања
I
Скупштина општине Шамац усваја Извјештај о раду и пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац у
2015. години са финансијским резултатима пословања.
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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: 07-022-147/16
Датум, 31.05.2016. 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 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
тридесетседмој редовној сједници одржаној 31.05.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на План рада и пословања ЈЗУ Дом здравља Шамац у 2016. години са
финансијским планом
I
Скупштина општине Шамац даје сагласност на План рада и пословања ЈЗУ Дом здравља Шамац у
2016. години са финансијским планом.
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: 07-022-148/16
Датум, 31.05.2016. 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 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
тридесетседмој редовној сједници одржаној 31.05.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Финансијског извјештаја Јавне установе Дјечије обданиште »Радост» Шамац
период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
I
Скупштина општине Шамац усваја Финансијски извјештај Јавне установе Дјечије обданиште
»Радост» Шамац за период 01.01.2015. – 31.12.2015. године.
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: 07-022-144/16
Датум, 31.05.2016. 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 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
тридесетседмој редовној сједници одржаној 31.05.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Територијалне ватрогасне јединице Шамац за 2015. годину са планом
рада за 2016. годину
I
Скупштина општине Шамац усваја Извјештај о раду Територијалне ватрогасне јединице Шамац за
2015. годину са Планом рада за 2016. годину.
II
Извјештај са Планом рада 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: 07-022-149/2016
Датум, 31.05.2016. 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 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
тридесетседмој редовној сједници одржаној 31.05.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о успјеху и владању ученика Средње школе „Никола Тесла“ Шамац на
крају првог полугодишта за школску 2015/2016. годину
I
Скупштина општине Шамац усваја Извјештај о успјеху и владању ученика Средње школе
„Никола Тесла“ Шамац на крају првог полугодишта за школску 2015/2016. 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: 07-022-150/16
Датум, 31.05.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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122
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
тридесетседмој редовној сједници одржаној 31.05. 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 замјеник начелника Општине усмено поднио на тридесетседмој
редовној сједници Скупштине Општине Шамац, одржаној 31.05.2016. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-138/16
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.05.2016. 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 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
тридесетседмој редовној сједници одржаној 31.05.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са Тридесетшесте редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са Тридесетшесте редовне сједнице Скупштине општине Шамац,
одржане 28.04.2016. 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“.
Број: 07-022-137/16
Датум, 31.05.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
124
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
3/14) и члана 9. став 1. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2016. годину („Службени гласник
општине Шамац“, број 12/15), а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси
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ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру и између потрошачких јединица у буџету за 2016.
годину, на следећи начин:
0120- Начелник општине
~ са конта 416100- Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине, износ од 15.000 КМ,
~ на конто 416900- Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине, износ
од 15.000 КМ;
0140- Одјељење за финанисје
~ са конта 412200- Расходи по основу утрошка енергије, износ од 10.000 КМ,
~ на конто 412900-Остали непоменути расходи, износ од 10.000 КМ;
0160- Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
~ са конта 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- одржћавање путева,
износ од 10.000 КМ,
~ са конта 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- комунална
инфраструктура, износ од 7.800 КМ,
~ са конта 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- Депонија чврстог отпада,
износ од 4.000 КМ,
~ са конта 412800- Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ од 35.000 КМ,
~ са конта 511200- Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката,
износ од 5.000 КМ,
~ на конто 412700- Расходи за остале стручне услуге, износ од 5.000 КМ,
~ на конто 412900- Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа (накнаде комисијама), износ
од 39.000 КМ,
~ на конто 416900- Остале капиталне дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета, износ
од 15.000 КМ;
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0151-Служба за друштвене дјелатности:
~ на конто 412500- Остали капитални грантови непрофитним субјектима (основним школама), износ од
2.800 КМ;
0400- Дјечије обаниште „Радост“
~ са конта 412900- Остали непоменути расходи, износ од 1.320 КМ,
~ на конто 412200- Расходи за комуналне услуге, износ од 700 КМ,
~ на конто 412200- Расходи за комуникационе услуге, износ од 500 КМ,
~ на конто 511300- Издаци за набавку опреме, износ од 120 КМ;
0053- Средња школа „Никола Тесла“
~ са конта 412300- Расходи за режијски материјал, износ од 800 КМ,
~ на конто 516100- Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ од 800
КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2016. годину, прераспоредиће се у
оквиру и између потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0120- Начелник општине:
~ на броју рачуна 416100- Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине, износ „20.000“
замјењује се износом „5.000“,
~ на броју рачуна 416900- Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине,
износ „60.000“ замјењује се износом „75.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0140- Одјељење за финансије:
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~ на броју рачуна 412200-Расходи по основу утрошка енергије, износ „80.000“ замјењује се износом
„70.000“,
~ на броју рачуна 412900-Остали непоменути расходи, износ „55.000“ замјењује се износом „65.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0151- Служба за друштвене дјелатности:
~ на броју рачуна 412500- Остали капитални грантови непрофитним субјектима (основним школама),
износ „1.000“ замјењује се износом „3.800“.
У оквиру потрошачке јединице 0160- Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
~ на броју рачуна 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- одржћавање
путева, износ „76.000“ замјењује се износом „66.000“,
~ на броју рачуна 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- комунална
инфраструктура, износ „20.000“ замјењује се износом „12.200“,
~ на броју рачуна 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- Депонија чврстог
отпада, износ „5.000“ замјењује се износом „1.000“,
~ на броју рачуна 412700- Расходи за остале стручне услуге, износ „25.000“ замјењује се износом
„30.000“,
~ на броју рачуна 412800- Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ „105.000“ замјењује се
износом „70.000“,
~ на броју рачуна 412900- Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа (накнаде
комисијама), износ „20.000“ замјењује се износом „59.000“,
~ на броју рачуна 416900- Остале капиталне дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из
буџета, износ „45.000“ замјењује се износом „60.000“,
~ на броју 511200- Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката,
износ „33.000“ замјењује се износом „28.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0400- Дјечије обаниште „Радост“:
~ на броју рачуна 41220-Расходи за комуналне услуге, износ „1.000“ замјењује се износом „1.700“,
~ на броју рачуна 412200- Расходи за комуникационе услуге, износ „2.500“ замјењује се износом „3.000“,
~ на броју рачуна 412900- Остали непоменути расходи, износ „10.000“ замјењује се износом „8.680“,
~ на броју рачуна 511300- Издаци за набавку опреме, износ „0“ замјењује се износом „120“.
У оквиру потрошачке јединице 0053- Средња школа „Никола Тесла“:
~ на броју рачуна 412300- Расходи за режијски материјал, износ „9.000“ замјењује се износом „8.200“,
~ на броју рачуна 516100- Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ
„0“ замјењује се износом „800“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-131/16
Датум: 20.05.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

125
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
„Одржавање, заштиту, реконструкцију локалних макадамских путева и улица у насељеним
мјестима општине Шамац за 2016. годину“
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Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за извођење радова „Одржавање,
заштиту, реконструкцију локалних макадамских путева и улица у насељеним мјестима општине Шамац за
2016. годину“ објављеног дана 14.04.2016. год. на порталу Агенције за јавне набавке Босне и
Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-3-8-3-8/16. Предмет јавне набавке су извођење радова
„Одржавање, заштиту, реконструкцију локалних макадамских путева и улица у насељеним мјестима
општине Шамац за 2016. годину“. Процијењена укупна вриједност предметне набавке износи 47.240 КМ
са ПДВ-ом, односно: за ЛОТ 1-23.000,00 КМ, а за ЛОТ 2-24.240,00 КМ.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигле су двије (2) понуде сљедећих понуђача:
За предметну јавну набавку пристигле су двије (2) понуде сљедећих понуђача:
1. „Дуле“ д.о.о. Писари
2. „Galax - Niskogradnja“д.д. Брчко
Члан 3.
Комисија је констатовала да је понуђач „Дуле“ д.о.о. Писари доставио комплетну документацију у
складу са условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ.
•
Понуђач „Galax - Niskogradnja“д.д. Брчко“ није доставио комплетну документацију у складу са
условима из тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ:
- у понуди број 01-052-19/16 запримљена дана 27.04.2016. године под редним бројем 2, утврђено је да
приједлог уговора није попуњен и овјерен од стране понуђача „Galax - Niskogradnja“д.д. Брчко“
- укупна цијена понуде знатно је већа од планираних средстава за ову предметну набавку.
На основу критеријума најниже цијене технички задовољавајуће понуде извршено је вредновање
и утврђена сљедећа ранг листа.
РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ ПОНУДА
Ранг листа прихватљивих и оцијењених понуда за ЛОТ 1 и ЛОТ2:
Цијена
Понуђени
Назив понуђача
понуде у КМ
попуст
Р.
без ПДВ-а
број
ЛОТ1
ЛОТ1
ЛОТ2
ЛОТ2

Укупна
цијена
понуде у КМ
с ПДВ-ом
ЛОТ1
ЛОТ2

1.

„Дуле“ д.о.о. Писари

16.620,00

-

19.445,40

17.610,00

-

20.603,00

Понуда која је неприхватљива за ЛОТ1 и ЛОТ2:
Назив понуђача
Р.
број

Цијена понуде
у КМ без ПДВа
ЛОТ1
ЛОТ2

1.

„Galax - Niskogradnja“д.д. Брчко

Понуђени
попуст
ЛОТ1
ЛОТ2

Укупна цијена
понуде у КМ с
ПДВ-ом
ЛОТ1
ЛОТ2

21.136,75

-

24.730,40

22.405,99

-

26.215,00

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „Дуле“ д.о.о. Писари чија је понуда најнижа цијена
технички задовољавајућа понуда за:
ЛОТ1:19.445,40 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
ЛОТ 2:20.603,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
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Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-19/16 од 27.04.2016. 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 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: 01-022-121/16
Датум: 10.05.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

126
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
„Одржавање, заштита, реконструкција и изградња (крпажа и санација тротоара) асфалтних улица
и путева у насељеним мјестима на подручју Општине Шамац“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за извођење радова
„Одржавање, заштита, реконструкција и изградња (крпажа и санација тротоара) асфалтних улица и путева
у насељеним мјестима на подручју Општине Шамац“ објављеног дана 14.04.2016. год. на порталу
Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-3-9-3-9/16. Предмет
јавне набавке су извођење радова „Одржавање, заштита, реконструкција и изградња (крпажа и санација
тротоара) асфалтних улица и путева у насељеним мјестима на подручју Општине Шамац“ . Процијењена
вриједност набавке је 45.699,58 КМ без урачунатог ПДВ-а, односно до 53.468,50 КМ са урачунатим ПДВом.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигле су двије (2) понуде сљедећих понуђача:
1. „Добојпутеви“ д.д. Добој Југ
2. „Балегем“д.о.о. Градачац
Члан 3.
Комисија је констатовала да су сви понуђачи доставили комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ као и испуњавању услова за
примјену преференцијалног третмана домаћег.
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РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ ПОНУДА

Р.
број

Цијена понуде у
КМ без ПДВ-а

Понуђени
попуст

Назив понуђача

Укупна
цијена
понуде с
ПДВ-ом

Преференц.
третман
домаћи-15%
(ПТД)

1.

„Балегем“д.о.о. Градачац

36.281,50 КМ

-

42.449,35 КМ

Да

2.

„Добојпутеви“ д.д. Добој Југ

41.830,15 КМ

-

48.941,39 КМ

Да

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „Балегем“д.о.о. Градачац чија је понуда најнижа
цијена технички задовољавајућа са износом од 42.449,53 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-20/16 од 26.04.2016. 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 достављених изјава из члана 45. Закона
о јавним набавкама БиХ као и Потврду о преференцијалном третману домаћег.
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- 120/16
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 10.05.2016. год.
мр Саво Минић
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 101/04,
42/05, и 98/13), чланa 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ",
број 39/14), 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 робе
„Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке „Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“ путем
отвореног поступка са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 29.914,53 КМ без урачунатог ПДВ-а односно до
35.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2016. годину („Службени
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гласник Општине Шамац“ број 02/16, 04/16 и 05/16) у оквиру позиција 0125,0140 и 0200, на конту
бр.412600-Расходи по основу утрошка горива
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- 124/2016
Датум:13.05.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

128
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), Закључка фонда солидарности за обнову Републике Српске број 04.ФС/414-99/16 од
01.04.2016. године и члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 3/14),
Начелник општине д о н о с и
ПОСЕБНУ ОДЛУК У
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Реконструкција дијела улице Доситеја Обрадовића и паркинг простора као приступне
саобраћајнице испред Дома здравља на дионици
од улице Цара Душана до улице Јована Цвијића у Шамцу“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке „Реконструкција дијела улице Доситеја Обрадовића и паркинг
простора као приступне саобраћајнице испред Дома здравља на дионици од улице Цара Душана до ул.
Јована Цвијића у Шамцу“ путем отвореног поступка са објавом обавјештења на порталу Агенције за
јавне набавке Босне и Херцеговине.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 255.790,16 КМ без урачунатог ПДВ-а и утврђена
је донацијским средствима Фонда солидарности за обнову Републике Српске –донација руске
„Вњешеконом банке“.
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: 01-022-122 /2016
Датум:11.05.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић
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На основу члана члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
101/04, 42/05, и 98/13), члана 18 и 88. став 2. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ " , број 39/14), 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 за набавку робе
„Набавка клима уређаја у просторије Општинске управе општине Шамац “
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „Набавка клима уређаја у просторије Општинске управе
општине Шамац “путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу
Агенције за јавне набавке БиХ.
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Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 20.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, односно
17.094,02 КМ без урачунатог ПДВ-а и утврђена је Планом јавних набавки за 2016. годину („Службени
гласник Општине Шамац“ број 02/16, 04/16 и 5/16 ). Потребна средства су планирана Буџетом општине у
оквиру позиције број 0130, конто бр.511300-Издаци за набавку опреме.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022- 125 /2016
Датум: 17.05.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

130
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 набавку робе „Набавка клима уређаја у просторије
Општинске управе Општине Шамац“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за набавку робе „Набавка клима уређаја у
просторије Општинске управе Општине Шамац“ објављеног дана 17.05.2016. год. на порталу Агенције
за јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-1-13-3-13/16 . Предмет јавне
набавке је набавка робе „Набавка клима уређаја у просторије Општинске управе Општине Шамац“.
Процијењена вриједност набавке је 17.094,02 КМ без ПДВ-а.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигле су шест (6) понуда сљедећих понуђача и то како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

„ Royal Company” д.о.о. Бијељина
„ S Kom“ с.п. Предраг Стојичић, Крушково Поље
„Слобода“с.п. Ненад Бојанић, Бања Лука
„Copitrade“ д.о.о. Бијељина
„Тelix“ д.о.о. Тузла
„Inter Com“ д.о.о. Зеница
Члан 3.
Комисија је констатовала да су сви наведени понуђачи из члана 3. ове Одлуке доставили
комплетну документацију у складу са условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама
БиХ:
На основу критеријума најниже цијене технички задовољавајуће понуде извршено је вредновање
и утврђена сљедећа ранг листа:
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Ранг листа прихватљивих и оцијењених понуда:
Цијена
понуде у КМ
Р.
Назив понуђача
без ПДВ-а
број

Понуђени
попуст

Цијена
понуде без
ПДВ-а са
укљ.
попустом

Укупна
цијена
понуде с
ПДВ-ом

1.

„Тelix“ д.о.о. Тузла

12.140,00

-

12.140,00

14.203,80

2.

„Copitrade“ д.о.о. Бијељина

14.697,40

-

14.697,40

17.195,96

3.

„Inter Com“ д.о.о. Зеница

15.768,00

-

15.768,00

18.448,56

4.

„S Kom“ с.п. Предраг Стојичић,
16.299,46
Крушково Поље

16.299,46

19.070.37

„Слобода“с.п. Ненад Бојанић,
Бања Лука
16.470,00

16.470,00

19.269,90

„Royal Company” д.о.о.
Бијељина

16.659,56

19.491,57

5.
6.

16.659,56

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „Тelix“ д.о.о. Тузла чија је понуда најнижа цијена
технички задовољавајућа са износом од 12.140,00 КМ без ПДВ-а, односно 14.203,80 КМ са урачунатим
ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-26/16 од 24.05.2016.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 да достави
оригинал или овјерене копије 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 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- 133/16
Датум: 26.05.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић
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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), Закључка фонда солидарности за обнову Републике Српске број 04.ФС/414-99/16 од
01.04.2016. године и члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 3/14),
Начелник општине д о н о с и
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ПОСЕБНУ ОДЛУК У
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Гараже за смјештај возила ЈЗУ Дома здравља Шамац
у улици Доситеја Обрадовића“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке „ Гараже за смјештај возила ЈЗУ Дома здравља ШАМАЦ у ул.
Доситеја Обрадовића“ 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 45.293,36 КМ без урачунатог ПДВ-а и утврђена
је донацијским средствима Фонда солидарности за обнову Републике Српске –донација руске
„Вњешеконом банке“.
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- 136 /2016
Датум: 30.05.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић
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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 , Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за
2016. годину број 01-022-86/16 од 04.04.2016. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о
доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2016. годину број 01-022-100/16 од 26.04.2016.
План јавних набавки може бити измијењен 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.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

17

Страна 18 - Четвртак, 02. јун 2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 6

Напомене

Извор
финансирањ
а

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

УСЛУГЕ

35.000
(29.914,54)

К

01.06.

90670000-4

5.

Вршење услуга
адултицидног
третмана
комараца

УКУПНО:

15.06.

Буџет
Општине
позиција
0150,
конто
бр.412200 –
Расходи за
ком.услуге
(дератизација
и дезинсекција

125.200,00
(107.008,57)

УКУПНО
(РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ):

са ПДВ-ом: 687.908,00 KM
без ПДВ-а :587.955,66 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: 01-022-152/2016
Датум: 01.06.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

133
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), Начелник општине Шамац доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Статут Јавне предшколске
установе „Радост“ Шамац
I
Даје се сагласност на Статут Јавне предшколске установе „Радост“ Шамац број 01-133/2016, који је донио
Управни одбор наведене установе на сједници одржаној дана 19.05.2016. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику Општине Шамац.
Број: 01-023-7/2016
Датум, 23.05.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић
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134
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), Начелник општине Шамац доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Одлуку о колективном годишњем одмору,
годишњем чишћењу и дезинфекцији ЈУ Дјечије обданиште „Радост“ Шамац
I
Даје се сагласност на Одлуку о колективном годишњем одмору, годишњем чишћењу и дезинфекцији
установе број 01-131/2016, коју је на сједници одржаној дана 19.05.2016. године донио Управни одбор ЈУ
Дјечије обданиште „Радост“ Шамац.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику Општине Шамац.
Број: 01-023-6/2016
Датум, 23.05.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић
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На основу члана 7. и 11. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“,
број:124/11), Oдлуке Скупштине општине Шамац о давању сагласности за покретање пројекта увођења
система LED расвјете („Службени гласник општине Шамац“, број:5/16 ) и члана 60. Статута општине
Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 3/14), Начелник општине Шамац, расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писаних понуда за повјеравање обављања комуналне дјелатности реконструкције,
управљања и одржавања јавне расвјете на подручју општине Шамац у LED технологији
I ПРЕДМЕТ
Позивају се сва правна лица која су регистрована код надлежаног суда да доставе понуду за обављање
комуналне дјелатности реконструкције, управљања и одржавања вањске расвјете на подручју општине
Шамац у LED технологији.
II ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ДАЈЕ НА УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Комунална дјелатност, односно реконструкција, управљање и одржавање јавне расвјете повјерава се на
период од 12 (дванаест) година.
Давалац услуге дужан је да комуналне објекте из тачке 1. овог позива експлоатише рационално и
економично, одржавајући их у исправном стању.
Послије истека рока на који је уговор закључен, Давалац услуга је дужан да Општини преда вањску
расвјету у функционалном и исправаном стању.
Уколико у току уговорног односа кривицом Даваоца услуга дође до раскида уговора или протекне рок на
који је уговор закључен, Давалац услуга нема право на поврат средстава уложених у објекте, опрему и
уређаје.
III ЦИЈЕНА
Обављање комуналне услуге – реконструкције, управљања и одржавања јавне расвјете у LED технологији
Општина Шамац повјерава изабраном понуђачу.
Општина ће даваоцу услуга плаћати, до износа уштеде у потрошњи електричне енергије, упоређујући
потрошњу са садашњом опремом и са новоурађеном опремом.
- Трошкове реконструкције јавне расвјете на подручју цијеле општине, постављањем нових
расвјетних тијела у ЛЕД технологији биће регулисано уговором
- Трошкове одржавања јавне расвјете на годишњем нивоу биће регулисано уговором.
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IV МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, УПРАВЉАЊЕ И
ОДРЖАВАЊЕ ВАЊСКЕ РАСВЈЕТЕ
Давалац услуга је дужан да замијени сва расвјетна тијела, укупно 1387 расвјетних тијела на подручју
општине Шамац са новим расвјетним тијелима у LED технологији одговарајуће снаге и јачине свјетлости.
Давалац услуга је дужан да одржава сва расвјетна тијела тако да отклони све кварове или замијени
неисправна расвјетна тијела у року од 48 часова од настанка квара, у противном општина имa право на
обрачун казне за сваки дан кашњења чије висина ће бити регулисана уговором.
Давалац услуга је дужан обезбиједити програм за праћење рада свих расвјетних тијела на подручју
општине, који ће омогућити контролу рада и јачине свих расвјетних тијела.
Давалац услуга је дужан да обезбиједи рад јавне расвјете континуирано у складу са временским
условима.
Давалац услуга је дужан да врши текуће одржавање расвјетних тијела.
Лампе морају исупњавати стандарде:
- EMC стандард (Еlectromagnetic compatibility) или једнаковриједан
- IP 66 или једнаковриједан
- IK 08 или једнаковриједан
- CE сертификат
- ROHS директива или изјава да производи не садрже штетне елементе (Hg, Cd, Pb, Cr VI) и
запаљиве материје које прописује ROHS директива
- WEEE директива или изјава да су производи у потпуности у складу са прописима о заштити
животне средине
V БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Давалац услуга обавезно доставља оригинално писмо о намјерама пословне банке за издавање мјеница
као гаранцију за добро извршење посла у износу од 5% од укупне понуђене цијене без ПДВ-а
Мјеницу у износу од 5% од укупне понуђене цијене без ПДВ-а са роком важења 30 дана дужим од
дужине трајања понуђеног рока извршења радова
Мјеницу у износу од 3% од укупне понуђене цијене без ПДВ-а са роком важења понуде
VI ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Сви заинтересовани учесници требају доставити слиједећа документа:
- Понуду, потписану од стране овлаштене особе и овјерену печатом понуђача,
- Актуелни извод из судског регистра о регистрацији правног лица не старије од три (3) мјесеца од
дана подношења пријаве,
- Идентификациони број пореског обвезника,
- Овјерен потпис лица овлаштеног за заступање (образац ОП)
- Оригинал или овјерeна копија доказа о уплати депозита у висини од 1.000,00 КМ накнаде за
повјеравање послова комуналне дјелатности и накнаде за кориштење објеката и уређаја на
Јединствени рачун трезора општине Шамац број: 562-011-0000-2845-54 НЛБ Развојна банкадепозит по јавном позиву за повјеравање обављања комуналне дјелатности-ЛЕД расвјета
- Доказ о измиреним обавезама,
- Потврда о ликвидности трансакционих рачуна понуђача у пословним банкама,
- Извод из судског регистра или ако није онда еквивалентни документ који издаје надлежни судски
или орган управе у РС, БиХ или земљи поријекла из које понуђач долази у циљу доказивања да
није под стечајем или пред ликвидацијом (не старије од 3 мјесеца)
- Извод из судског регистра или ако није могуће еквивалентни документ који издаје надлежни
судски орган управе РС, БиХ или земљи поријекла из које понуђач долази да у циљу доказивања
да није осуђен судском пресудом за кршење закона у смислу његовог пословног понашања у
периоду од пет (5) година прије достаљања понуде у РС, БиХ или у земљи у којој је регистрован
(не старије од 3 мјесеца)
- Увјерење издано од овлаштеног органа у РС, БиХ, или у земљи поријекла у циљу доказивања да је
измирио све обавезе у вези са плаћањем доприноса (не старије од 3 мјесеца)
- Увјерење издано од овлаштеног органа у РС, БиХ или у земљи поријекла у циљу доказивања да је
измирио све обавезе у вези са плаћањем пореза, а које обухвата директне и индиректне порезе у
складу са релевантним законским одредбама у РС, БиХ или земљи поријекла (не старије од 3
мјесеца)
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Овјерана фотокопија завршног рачуна правног лица за 2015. годину, као доказ о њиховом
економском стању које гарантује успјешну реализацију уговора
Сертификати о траженим стандардима

VII КРИТЕРИЈИ ЗА ИЗБОР ПОНУЂАЧА
Разматраће се све благовремено приспјеле понуде које садрже прихватљиво рјешење у погледу стандарда
енергетске ефикасности и квалитете расвјетних тијела у ЛЕД технологији.
Најповoљнија понуда ће се дефинисати на слиједећи начин:
- Најмањи мјесечни износ одржавања
- Гарантни рок за расвјетна тијела даљинско управљање
- Бескаматно финансирање пројекта (отплата кроз годишњу уштеду)
- Појединачна wi fi контрола сваког расвјетног тијела
- Заштита од удара грома
- Гаранција на цијелу лампу
- Референс листа
- Грејс период
- Гаранција да ће јачина свјетлости бити константна у периоду трајања уговора
Јавно надметање ће се одржати уколико буде благoврeмено достављена најмање једна понуда.
VIII НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА
Поступак се спроводи прикупљањем писаних понуда које се достављају лично у Општинску управу
општине Шамац или путем поште на адресу: Краља Александра I Карађорђевића бр. 4, 76230 Шамац
Писане понуде се достављају у затвореној коверти са обавезном назнаком „Пријава на јавни позив за
прикупљање писаних понуда за обављање комуналне дјелатности реконструкције и одржавања jaвне
расвјете у на подручју општине Шамац “.
Јавни позив је објављен на огласној табли општине Шамац, веб страници општине Шамац, „Службеном
гласнику општине Шамац“ и у дневном листу „Еуро Блиц“.
Јавни позив остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Понуда треба да садржи слиједеће:
1. Образац бр. 1
- елаборат о понуди
- основне податке о понуђачу: назив, адреса, број телефона, име и презиме контакт особе,
- понуђену висину инвестиционог улагања (у КМ)
- гарантни рок за расвјетна тијела
- референс листу
- годишње трошкове одржавња
- модел техничког рјешења.
2. План инвестиционог улагања и динамику релизације.
3. Сертификате о стандардима:
-

EMC стандард (Еlectromagnetic compatibility) или једнаковриједан
IP 66 или једнаковриједан
IK 08 или једнаковриједан
CE сертификат
ROHS директива или изјава да производи не садрже штетне елементе (Hg, Cd, Pb, Cr VI) и
запаљиве материје које прописује ROHS директива
WEEE директива или изјава да су производи у потпуности у складу са прописима о заштити
животне средине

Понуда и сви документи морају бити са понудом написани на једном од службених језика у Босни и
Херцеговини.
На захтјев заинтересовних лица контакт особа испред општине ће доставити образац понуде.
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IX ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда достављених на јавни позив ће обавити Комисија за избор најповољнијег понуђача, а
одржаће се у просторијама општине Шамац (мала сала) дана 14.06.2016. године у 12,00 часова.
X НАЧИН И РОК ОБЈАВЉИВАЊА РЕЗУЛТАТА
Након отварања достављених понуда Комисија за избор најповољнијег понуђача ће утврдити резултате
спроведеног поступка и донијети Одлуку о избору најповољнијег понуђача, коју ће објавити на огласној
табли општине Шамац у року од 7 дана од дана отварања понуде.
XI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Са учесником чија понуда буде најповољнија, а на основу Одлуке о избору најповољнијег понуђача,
закључиће се уговор у року од петнаест (15) дана од дана достављања обавјештења о резултатима
предметног поступка јавног надметања.
Уговор се закључује на период од дванаест година.
XII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Инсталације и расвјетнa тијела јавне расвјете се могу погледати сваки радни дан од 07.00 до 15.00 часова.
За све додатне информације, сви заинтересовани учесници могу добити у општинској управи општине
Шамац , телефон: 054-611-800 (локал 104) канц. бр.29 контакт особа: Душан Јовановић.
Број:01-052 -27/16
Датум: 30.05.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
109. Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора КП „Водовод и
Канализација“ а.д. Шамац, број 288/16 од 21.04.2016. године
110. Одлука о давању сагласности на закључивање уговора о закупу пословног
простора
111. Одлука о давању сагласности на закључивање уговора о закупу земљишта и
објекта
112. Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама
113. Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације
Стратегије развоја општине Шамац за 2015. годину
114. Закључак о усвајању Извјештаја о стању рјешавања управних предмета и аката
пословања за период 01.01.2015. до 31.12.2015. године
115. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈУ Центар за социјални рад за 2015.
годину са годишњим обрачуном
116. Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за
социјални рад Шамац за 2016. годину
117. Закључак о усвајању Извјештаја о раду и пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац у
2015. години са финансијским резултатима пословања
118. Закључак о давању сагласности на План рада и пословања ЈЗУ Дом здравља
Шамац у 2016. години са финансијским планом
119. Закључак о усвајању Финансијског извјештаја Јавне установе Дјечије обданиште
„Радост“ Шамац период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
120. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Територијалне ватрогасне јединице Шамац
за 2015. годину са планом рада за 2016. годину
121. Закључак о усвајању Извјештаја о успјеху и владању ученика Средње школе
„Никола Тесла“ Шамац на крају првог полугодишта за школску 2015/2016. годину
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122. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између
двије сједнице Скупштине општине Шамац
123. Закључак о усвајању Извода из Записника са Тридесетшесте редовне сједнице
Скупштине општине Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
124. Одлука о прерасподјели средстава
125. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Одржавање,
заштиту, реконструкцију локалних макадамских путева и улица у насељеним мјестима
општине Шамац за 2016. годину“
126. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Одржавање,
заштита, реконструкција и изградња (крпажа и санација тротоара) асфалтних улица и
путева у насељеним мјестима на подручју Општине Шамац“
127. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка горива за
потребе Општинске управе Шамац“
128. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Реконструкција дијела улице Доситеја Обрадовића и паркинг простора као приступне
саобраћајнице испред Дома здравља на дионици од улице Цара Душана до улице
Јована Цвијића у Шамцу“
129. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка клима
уређаја у просторије Општинске управе општине Шамац“
130. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе „Набавка клима уређаја у
просторије Општинске управе Општине Шамац“
131. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Гараже за смјештај возила ЈЗУ Дома здравља Шамац у улици Доситеја Обрадовића“
132. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2016. годину
133. Закључак о давању сагласности на Статут Јавне предшколске установе „Радост“
Шамац
134. Закључак о давању сагласности на Одлуку о колективном годишњем одмору,
годишњем чишћењу и дезинфекцији ЈУ Дјечије обданиште „Радост“ Шамац
135. Јавни позив за прикупљање писаних понуда за повјеравање обављања комуналне
дјелатности реконструкције, управљања и одржавања јавне расвјете на подручју
општине Шамац у LED технологији

Четвртак, 02. јун 2016. године - Службени гласник општине Шамац - Број 6/16
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића број 4.
Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац. Телефон: 054/611-229, 611-237;
централа: 054/611-800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник општине Шамац" излази по
потреби. Жиро рачун: Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.
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