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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
214.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17 и 18 Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број
39/14), Начелник општине доноси:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Санација мјесног гробља у Засавици и изградња јавне расвјете у мјесној заједници Горњи Хасић“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова „ Санација мјесног гробља у Засавици и
изградња јавне расвјете у мјесној заједници Горњи Хасић“ путем конкурентског захтјева са објавом
обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ. Предметна набавка је подијељена на два лота
(ЛОТ1 и ЛОТ2).
-ЛОТ1 обухвата извођење радова на санацији мјесног гробља у Засавици и
-ЛОТ2 обухвата извођење радова на изградњи јавне расвјете у мјесној заједници Горњи Хасић.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 31.623,94 КМ без ПДВ-а, односно до 37.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена су финансијским средствима по уговорима о реализацији пројекта
инфраструктуре у општини Шамац, број 01-122-368/16 вриједност 26.000,00 КМ и 01-122-369/17
вриједност од 11.000,00 КМ, закључених дана 29.12.2016. год. између Општине Шамац и Министарства за
избјеглице и расељена лица Републике Српске.
Уговорена укупна средства у износу од 37.000,00 КМ након реализације пројекта биће дозначена на
рачун Општине Шамац , општина Шамац је сагласна да ће обезбиједити разлику средстава потребних за
завршетак радова.
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: 01-022-172/2017
Датум: 02.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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215.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац д о
н о с и:
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку робе „Набавка униформи за потребе шалтерских радника и матичара
Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ А ' la mode“ д.о.о. из Модриче за набавку робе „ Набавка униформи
за потребе шалтерских радника и матичара Општинске управе Шамац“ те се именованом понуђачу
додјељује Уговор у износу од 3.390,00 КМ без ПДВ-а, односно 3.966,30 КМ са урачунатим ПДВ-ом,
путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке робе „ Набавка униформи за потребе шалтерских радника и матичара
Општинске управе Шамац“ путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
30.05.2017. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу:
1) „ А ' la mode““д.о.о. из Модриче
У року остављеном за достављање понуде, дана 02.06.2017. године достављена је понуда понуђача „
А ' la mode“ д.о.о. из Модриче са укупним износом понуде од 3.390,00 КМ без ПДВ-а, односно 3.966,30
КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-178/17
Датум: 05.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

216.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац, д о
носи
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку робе „Израда парковских корпи за смеће“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Е-МЕТАЛ“д.о.о. Шамац за набавку парковских корпи за смеће те се
именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од 1.200,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.404,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
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Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
01.06.2017. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу:
1) „Е-МЕТАЛ“д.о.о. Шамац
У року остављеном за достављање понуде, дана 02.06.2017. године достављена је понуда понуђача
„Е-МЕТАЛ“д.о.о. Шамац са укупним износом понуде од 1.200,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.404,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-177/17
Датум: 05.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

217.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ
" , број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
3/14), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку робе „Набавка материјала за одржавање чистоће за
потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Набавка материјала за одржавање чистоће за потребе
Општинске управе Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.982,91 КМ без ПДВ-а, односно до 7.000 КМ са ПДВом и утврђена је Одлуком о доношењу Плана јавних набавки за 2017. годину број 01-022-10/17 од дана
19.01.2017. год. и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу Плана јавних набавки Општине
Шамац број 01-022-176/17 од дана 05.06.2017. г. у оквиру позиција 0125, 0140 и 0200 , потребна средства
су планирана на конту бр. 412300 –Расходи за режијски материјал.
.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-183/2017
Датум: 06.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

218.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ
" , број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
3/14), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
„Набавка услуге колективног осигурања радника и имовине
Општинске управе Шамац“
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Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Набавка услуге колективног осигурања радника и имовине
Општинске управе Општине Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.709,42 КМ без ПДВ-а, односно до 2.000 КМ са ПДВом и утврђена је Планом јавних набавки за 2017. годину у оквиру позиције број 0140 Одјељења за
финансије , потребна средства су планирана на конту бр. 412700 –Расходи за стручне услуге.
.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-180/2017
Датум: 06.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

219.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац, д о
носи
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку радова „ Израда пет парковских клупа“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Метал-Холанд“д.о.о. Шамац за набавку радова „Израда пет
парковских клупа“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од 1.800,00 КМ без ПДВ-а,
односно 2.106,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
05.06.2017. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу:
1) „Метал-Холанд“ д.о.о. Шамац
У року остављеном за достављање понуде, дана 06.06.2017. године достављена је понуда понуђача
„Метал-Холанд“ д.о.о. Шамац са укупним износом понуде у износу од 1.800,00 КМ без ПДВ-а, односно
2.106,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-184/17
Датум: 07.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

220.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
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Шамац“ број 12/15) и члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
3/14), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке услуга
„ Израда саобраћајних знакова“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „ Израда саобраћајних знакова“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.846,15 КМ без ПДВ-а, односно до 4.500,00 КМ и
утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено
комуналне послове , потребна средства су планирана на конту бр.412500–Расходи за текуће одржавање
осталих грађ. објеката-ком. инфраструктура
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-185/2017
Датум: 08.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

221.
На основу члана 70. става 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14) , члана 59.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16) и Записника комисије о оцјени
понуда за „Вршење адултицидног третмана комараца на подручју Општине Шамац“ Начелник општине
Шамац д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку услуга „Вршење адултицидног третмана комараца на подручју
Општине Шамац“
Члан 1.
У поступку јавне набавке за набавку услуга „Вршење адултицидног третмана комараца на подручју
Општине Шамац“ путем конкурентског захтјева за доставу понуда објављеног дана 01.06.2017. године
под бројем 144-7-2-10-3-11/17 на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине. Предмет јавне
набавке је набавка услуга „Вршење адултицидног третмана комараца на подручју Општине Шамац путем
конкурентског захтјева за доставу понуда. Процијењена вриједност набавке износи 17.094,02 KM без
ПДВ-а.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигла је у року једна (1) понуда, сљедећег понуђача:
1) „ЕКО-БЕЛ“ доо Трн, Лакташи
Члан 3.
Комисија је констатовала да је горе наведени понуђач доставио 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.
Ранг листа пристиглих и оцијењених понуда:
Р. бр.
Назив понуђача
Цијена понуде у КМ
без ПДВ-а
1

„ЕКО-Бел“д.о.о.
Трн, Лакташи

17.010,00

Цијена понуде у КМ
са ПДВ-ом
19.901,70
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Оцијењено је да је најповољнији понуђач „ЕКО-Бел“ д.о.о. Трн, Лакташи чија је понуда најнижа
цијена технички задовољавајућа на основу критеријума најнижа цијена технички задовољавајуће понуде
у износу од 17.010,00 КМ без ПДВ-а, односно 19.901,70 КМ с урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-51/17 од 09.06.2017.године са препоруком саставни је дио
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или
овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана 45. став 2.
тачке од а) до д).
Члан 6.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке сваки понуђач који је учествовао у овом
поступку може ради заштите својих права у року од 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке, уложити жалбу
(најмање три примјерка) у писаној форми уговорном органу-Општини Шамац.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-190/17
Датум: 09.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

222.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15 , Начелник општине Шамац, д о н
оси
О Д Л У К У
o додјели уговора
Набавка услуге „Набавка услуге колективног осигурања радника и имовине Општинске управе
Општине Шамац “
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Триглав Осигурање“ а.д. Бања Лука за набавку услуга „Набавка
услуге колективног осигурања радника и имовине Општинске управе Општине Шамац“ те се именованом
понуђачу додјељује Уговор о набавци услуге колективног осигурања радника и имовине Општинске
управе Општине Шамац у износу од 1.470,24 КМ без ПДВ-а.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно условима
наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке „Набавка услуге колективног осигурања радника и имовине Општинске
управе Општине Шамац“ путем директног споразума покренутог донешењем одлуке број 01-022-180/17
од дана 06.06.2017. год. Општина Шамац је као уговорни орган дана 06.06.2017. године упутила позив за
достављање понуде сљедећим осигуравајућим друштвима:
1) „Дрина Осигурање“ а.д. Милићи,
2) „Дунав Осигурање“ а.д. Бања Лука и
3) „Триглав Осигурање“а.д. Бања Лука
-У року остављеном за пријем понуда достављене су три (3) понуде, сљедећих понуђача и то:
1) „Триглав Осигурање“а.д. Бања Лука укупна цијена понуде 1.470,24 КМ без ПДВ-а,
2) „Дунав Осигурање“ а.д. Бања Лука укупна цијена понуде 1.940,00 КМ без ПДВ-а и
3) „Дрина Осигурање“ а.д. Милићи укупна цијена понуде 2.324,61 КМ без ПДВ-а.
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Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-187/17
Датум: 09.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

223.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
3/14), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуга „Kошење десног насипа на ријеци Сави и Босни и банкина у мјесним
заједницама на подручју Општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Kошење десног насипа на ријеци Сави и Босни и
банкина у мјесним заједницама на подручју Општине Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове,
потребна средства су планирана на конту бр.412800–Расходи за услуге одржавања јавних површина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-188/2017
Датум: 09.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

224.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ
", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
3/14), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуга „ Израда приједлога рјешења за израду ојачања подне плоче за постављање
графичких машина у пословном простору СПО у Шамцу на к.ч. бр. 295 К.О. Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Израда приједлога рјешења за израду ојачања подне
плоче за постављање графичких машина у пословном простору СПО у Шамцу на к.ч. бр. 295 К.О.
Шамац“ путем директног споразума.
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Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.500,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове ,
потребна средства су планирана на конту бр. 412700–Расходи за стручне услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-189/2017
Датум: 09.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

225.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), члана 70. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку директног
споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуга „Kошење десног насипа на ријеци Сави и Босни и банкина у мјесним
заједницама на подручју Општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача В.Д. „Ушће Босне“а.д. Шамац за набавку услуга „Kошење десног
насипа на ријеци Сави и Босни и банкина у мјесним заједницама на подручју Општине Шамац“ те се
именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од 4.790,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.604,30 КМ са
урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
09.06.2017. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу:
1) В.Д. „Ушће Босне“а.д. Шамац
У року остављеном за достављање понуде, дана 12.06.2017. године достављена је понуда понуђача
В.Д. „Ушће Босне“а.д. Шамац са укупним износом понуде од 4.790,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.604,30
КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-192/17
Датум: 13.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

226.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац, д о
носи
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуга „Израда саобраћајних знакова“
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Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача ГТР „Екограф“ Жељко Бабић, с.п. Шамац за израду тридесетпет
саобраћајних знакова те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од 3.589,60 КМ без ПДВ-а,
односно 4.199,83 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
08.06.2017. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу:
1) ГТР „Екограф“ Жељко Бабић, с.п. Шамац
У року остављеном за достављање понуде, дана 12.06.2017. године достављена је понуда понуђача
ГТР „Екограф“ Жељко Бабић, с.п. Шамац са укупним износом понуде од 3.589,60 КМ без ПДВ-а,
односно 4.199,83 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-191/17
Датум: 13.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

227.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15 , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
Набавка робе „Набавка средстава за одржавање чистоће за потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Сара“ д.о.о. Брод за набавку робе „Набавка средстава за одржавање
чистоће за потребе Општинске управе Шамац“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор о набавци
средстава за одржавање чистоће за потребе Општинске управе Шамац у износу од 3.510,88 КМ без ПДВа, односно 4.107,73 са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно условима
наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне робе „Набавка средстава за одржавање чистоће за потребе Општинске управе
Шамац“ путем директног споразума покренутог донoшењем одлуке број 01-022-183/17 од дана
06.06.2017. год. Општина Шамац је као уговорни орган дана 06.06.2017. године упутила позив за
достављање понуде сљедећим понуђачима:
4) „Сара“ д.о.о. Брод,
5) „Fructa-Trade“ д.о.о. Дервента и
6) „Бинго“д.о.о. Тузла.
-У року остављеном за пријем понуда достављене су двије (2) понуде, сљедећих понуђача и то:
1)„Fructa-Trade“ д.о.о. Дервента у укупном износу од 3.892,85 без ПДВ-а, односно 4.554,63 КМ са ПДВом и
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2)„Сара“ д.о.о. Брод у износу од 3.510,88 КМ без ПДВ-а, односно 4.107,73 КМ са ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-193/17
Датум: 15.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

228.
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 горива за потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за набавку робе „Набавка горива за потребе
Општинске управе Шамац“ објављеног дана 12.05.2017. године под бројем 144-7-1-9-3-10/17 на порталу
Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине. Предмет јавне набавке је набавка горива за потребе
Општинске управе Шамац , са процијењеном вриједности 29.914,53 КМ без ПДВ-а, која се односи за
набавку 12000 литара еуро дизела и 5000 литара безоловног бензина.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигла је једна (1) понудa сљедећег понуђача:
1. „Нестро Петрол“ад Бања Лука
Члан 3.
Комисија је констатовала да је горе наведени понуђач доставио комплетну документацију у
складу са условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ као и доказ о обавезној
примјени преференцијалног третмана домаћег, која је на основу Одлуке о обавезној примјени
преференцијалног третмана домаћег, уговорни орган обавезан је да приликом обрачуна цијена понуда, у
сврху упоређивања понуда, умањи цијене домаћих понуда за преференцијални фактор од 10% за уговоре
који се додјељују у 2017.години.
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 прихватљивих и оцијењених понуда:
Р. бр. Назив понуђача Цијена понуде Понуђени
у КМ
попуст
(без ПДВ-а)

-Еуро 4 дизел
-Безооловни
бензин

19.384,80 КМ
1

„Нестро
Петрол“а.д.
Бања Лука

- Еуро 4 дизел
-Безооловни
бензин

5%

Цијена понуде у Укупна
Свеукупно
КМ
цијена понуде у са ПДВ-ом
са укљ. попустом КМ
у КМ
без ПДВ-а
са ПДВ-ом

- Еуро 4дизел
-Безооловни
бензин

18.415,56 КМ

- Еуро 4дизел
-Безооловни
бензин

21.546,20
30.714,33

8.162,50 КМ

4%

7.836,00 КМ

9.168,12

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука чија је понуда
најнижа цијена технички задовољавајућа на основу критеријума најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде и примјене преференцијалног третмана домаћег у износу од 26.251,56 КМ без ПДВ-а, односно
30.714,33 КМ с урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-45/17 од 25.05.2017. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђач у својој понуди доставио је све потребне доказе којима је потврдио
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: 01-022-194/17
Датум: 15.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

229.
На основу члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ "број39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), сагласно одредбама члана 60. Статута општине Шамац, Начелник општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке услуга
„Поправка ватрогасних возила (FAP MB2226, TAM 150 и Лада Нива) Територијалне ватрогасне
јединице Шамац“
путем директног споразума
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Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке набавка услуга „Поправка ватрогасних возила (FAP MB2226,
TAM 150 и Лада Нива) Територијалне ватрогасне јединице Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 KM без ПДВ-а, односно до 7.020,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 0125 Територијалне ватрогасне јединице Шамац. Потребна
средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412500 и 511300 –Расходи за текуће
одржавање и издаци за набавку опреме.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-198/2017
Датум, 15.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

230.
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 2017. годину, Начелник општине Шамац д о н о с и:
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2017. 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 2017. годину, број 01-022-10/17 од 19.01.2017.
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.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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15.06.

ОКВИРНИ ДАТУМ
ЗАКЉУЧЕЊА
УГОВОРА

УКУПНО:
УКУПНО:

50313200-4
30125110-5

7.000,00

Д

01.06.

15.06.

НАПОМЕНЕ
НАПОМЕНЕ

ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРСТА ПОСТУПКА

УСЛУГЕ
Одржавање
копир апарата и
пуњење тонера
10.

ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ОКВИРНИ ДАТУМ
ЗАКЉУЧЕЊА
УГОВОРА

01.06.

ОКВИРНИ ДАТУМ
ПОКРЕТАЊА
ПОСТУПКА

ОКВИРНИ ДАТУМ
ПОКРЕТАЊА
ПОСТУПКА

ВРСТА ПОСТУПКА
Д

Буџет
Општине
позиција
0125, 0140 и
0200, конта
бр.412300Расходи за
режијски
материјал

99.700,00

ШИФРА ЈРЈН

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

УКУПНО:

РЕДНИ БРОЈ

ПРОЦИЈЕЊЕНА
ВРИЈЕДНОСТ (са
укљученим ПДВ-ом)

ШИФРА ЈРЈН

7.000

ПРОЦИЈЕЊЕНА
ВРИЈЕДНОСТ (са
укљученим ПДВ-ом)

4.

РОБЕ
Набавка
материјала за
одржавање
чистоће за
потребе
Општинске
управе Шамац

33191000-5
39830000-9

РЕДНИ БРОЈ

ПРЕДМЕ НАБАВКЕ

Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2017. годину

Буџет
Општине
позиција
0140,
конто бр.
412500 –
Расходи за
текуће
одржавање

314.000,00
413.700,00

Врста поступка : О-отворени поступак, К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни
споразум; Позиције: 0125-Територијална ватрогасна јединица, 0130- Одјељење за општу управу, 0140Одјељење за финансије,0150- Одјељење за привреду, 0160- Одјељење за просторно уређ. стамб.
комуналне послове и 0200 – Мјесне заједнице
Број: 01-022-176/2017
Датум: 05.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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231.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 17. ст.1 и члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ " , број 39/14), Начелник општине Шамац д о н о с и
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„ Изградња артершког бунара у избјегличком насељу Лугови“(поновљени поступак) путем конкурентског захтјева за доставу понуда
Члан 1.
Приступа се поновљеном поступку јавне набавке за изођење радова „Изградња артершког бунара
у избјегличком насељу Лугови“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења на порталу
Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 62.441,47 КМ КМ без ПДВ-а, односно
73.056,52 КМ са ПДВ-ом, уз суфинансирање Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања
Лука у процентуалном износу од 75 % тј. до 54.792,38 КМ са урачунатим ПДВ-ом, а преостали дио у
износу до 18.264,13 КМ са ПДВ-ом са буџетске позиције 0124 Служба за ЛЕР (локално економски развој)
пољопривреду и село Општинске управе општине Шамац, са конта бр.511700- Издаци за нематеријалну
произведену имовину (учешче у пројектима).
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: 01-022-199/2017
Датум: 20.06.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

232.
На основу члана 59. став 1 тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 19. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07 и 109/12), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 3/14), Начелник општине Шамац доноси:
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Правилник о измјенама Правилника о организацији
и систематизацији радних мјеста Јавне установе
Туристичка организација „Шамац“ Шамац
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Јавне установе Туристичка организација „Шамац“ Шамац број 78/17, коју је на сједници одржаној
дана 24.05.2017. године донио Управни одбор Јавне установе Туристичка организација „Шамац“ Шамац.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику Општине Шамац.
Број: 01-023-18/2017
Датум, 02.06.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

233.
На основу члана 59. став 1 тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), сагласно одредбама члана 66. став 1 тачка 13) и члана 88. став 3 Статута општине
Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац доноси:
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ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Одлуку о колективном годишњем одмору,
годишњем чишћењу и дезинфекцији ЈПУ „Радост“ Шамац
I
Даје се сагласност на Одлуку о колективном годишњем одмору, годишњем чишћењу и дезинфекцији
установе број 01-168/17, коју је на сједници одржаној дана 09.06.2017. године донио Управни одбор Јавне
предшколске установе „Радост“ Шамац.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 01-023-19/2017
Датум, 12.06.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

234.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 60. и 79. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број: 3/14) и чланa 12.
Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника у производним,
занатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке машина и опреме за
предузетнике и правна лица („Службени гласник општине Шамац“, број: 8/17), Начелник Општине
Шамац расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
за остваривање субвенција за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним
дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна
лица
I Предмет
Предмет јавног позива је остваривање субвенција за запошљавање нових радника у производним,
занатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за
предузетнике и правна лица.
Укупна средства за остваривање субвенција по овом јавном позиву износе 60.000,00 КМ, а извор
средстава је буџет општине Шамац.
Додјела средстава извршиће се на основу Правилника о условима и начину остваривања
субвенција за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима и
субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица („Службени
гласник општине Шамац“, број 8/17) и Уговора између Начелника Општине и корисника субвенција и
рјешења Одјељења за привреду.
Средства се додјељују према сљедећим критеријумима:
-

Подстицај 1 (производна дјеладност):
1а - субвенција у износу од 1.500,00 КМ за запошљавање незапосленог лица са ВСС/ВШС у
производним дјелатностима;
1б - субвенција у износу од 1.000.00 КМ за запошљавање незапосленог лица са
ССС/ВКВ/КВ/ПК/НК у производним дјелатностима;

-

Подстицај 2 (занатска дјелатност):
2а – субвенција у износу од 1.000,00 КМ за запошљавање незапосленог лица са ВСС/ВШС у
занатским дјелатностима;
2б - субвенција у износу од 800.00 КМ
ССС/ВКВ/КВ/ПК/НК у занатским дјелатностима;

за

запошљавање

незапосленог

лица

са
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-

Подстицај 3 (услужна дјелатност)
3а – субвенција у износу од 1.000,00 КМ за запошљавање незапосленог лица са ВСС/ВШС у
услужним дјелатностима;

3б – субвенција у износу од 800,00 КМ за запошљавање незапосленог лица са
ССС/ВКВ/КВ/ПК/НК у услужним дјелатностима;
Субвенционисање трошкова набавке машина или опреме:
- рефундације дијела трошкова набавке машина или опреме која је купљена у текућој
години.
Рефундирани износ се одобрава у висини до максимално 5.000,00 КМ, на основу рачуна и
извода рачуна из пословне банке о плаћању истог.
Одобрена средства дозначавају се по закључењу уговора.
II Намјена
Субвенције које се додјељују намијењене су послодавцима за запошљавање нових радника и
појединцима у сврху запошљавања, уз суфинансирање дијела трошкова радног мјеста и субвенционисање
трошкова набавке машина или опреме у сврху развоја привреде и предузетништва на подручју општине
Шамац.
Послодавци (правна лица и предузетници), који испуњавају услове за додјелу субвенција, могу
остварити право за једну од сљедећих намјена:
За ново запошљавање:
- Подстицај 1 - за послодавце који обављају производну дјелатност
- Подстицај 2 - за послодавце који обављају занатску дјелатност
- Подстицај 3 - за послодавце који обављају услужну дјелатност
За субвенционисање трошкова набавке машина или опреме:
- Рефундације дијела трошкова набавке машина или опреме намијењене у производне сврхе.
III Услови
Корисници субвенција правна лица и предузетници морају да испуњавају сљедеће услове:
- да има регистровано сједиште, пословну јединицу или предузетничку дјелатност на подручју
општине Шамац, прије објаве јавног позива за додјелу субвенције (доказују рјешењем о
регистрацији),
- да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса, у складу са законом,
- да имају најмање једног запосленог радника на неодређено вријеме, укључујући и власника,
- да је лице, за које се тражи субвенција, на евиденцији Завода за запошљавање - Биро Шамац,
- да у претходна три мјесеца нису смањили број запослених, осим у случају нормалне флуктуације
запослених,
- да над њима није покренут или отворен стечајни, односно ликвидациони поступак,
- да у финансијском извјештају немају исказан губитак изнад висине капитала,
- да не запошљавају лица којима је код истог послодавца радни однос престао у посљедњих годину
дана.
Право на субвенцију за отварање нових радних мјеста не могу остварити: удружења грађана,
дјелатности из области игара на срећу, државни органи, организације и други корисници буџетских
средстава.
Право на субвенције не могу остварити ни субјекти који су користили средства по неком другом
програму запошљавања или самозапошљавања, а нису реализовали уговорну обавезу по неком од
претходних програма.
IV Потребни документи
(1) Привредна друштва и предузетници за запошљавање нових радника, уз прописани образац
захтјева, прилажу сљедећа документа:
- рјешење о регистрацији привредног друштва или предузетника (фотокопија),
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обавјештење о разврставању по дјелатностима (за правна лица) - из АПИФ-а,
доказ о измиреним пореским обавезама, из Пореске управе Републике Српске, и доказ о
измиреним обавезама ПДВ-а, из УИО БиХ;
доказ о броју запослених радника и измиреним обавезама према истим, из Пореске управе
Републике Српске,
увјерење о незапослености од Завода за запошљавање – Биро Шамац, за лица за која се тражи
субвенција,
овјерену и потписану изјаву да не запошљава лица код којих је радни однос код истог послодавца
престао у посљедњих годину дана,
доказ да над њима није покренут или отворен стечајни, односно ликвидациони поступак,
комисија задржава право да, поред наведених, накнадно затражи и додатне документе и доказе,
релевантне за одлучивање о поднијетој пријави.

(2) Привредна друштва и предузетници за субвенционисање трошкова набавке машина или опреме,
уз прописани образац захтјева, прилажу сљедећа документа:
- рјешење о регистрацији привредног друштва или предузетника(фотокопија),
- обавјештење о разврставању по дјелатностима (за правна лица) - из АПИФ-а,
- доказ о измиреним пореским обавезама, из Пореске управе Републике Српске, и доказ о
измиреним обавезама ПДВ-а, из УИО БиХ;
- рачун за купљену машину или опрему и извод рачуна из банке о плаћању истог.
Пријаве са одговарајућом документацијом достављају се поштом или лично, у запечаћеним ковертама, на
адресу Општинске управе општине Шамац.
V Провођење поступка
Начелник именује Комисију за оцјењивање захтјева за додјелу субвенција (у даљем тексту:
Комисија), која ће анализирати пристигле захтјеве, те за оне који испуњавају услове, утврђене овим
Правилником, унутар сваког појединачног подстицаја, доставити приједлог начелнику након анализе.
VI Обавезе
На приједлог Комисије, начелник доноси Одлуку о додјели субвенција, а са сваким корисником
субвенције, појединачно, закључује се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу
којег се врши исплата субвенције.
Уговор закључује начелник или лице које он овласти за потписивање.
При потписивању уговора, корисник субвенције дужан је да достави доказ о заснивању радног
односа за лица која се запошљавају (образац 3100 из Пореске управе о пријави радника), те гаранцију
банке или заложно право, као инструмент обезбјеђења.
Корисник субвенције дужан је да најмање 18 мјесеци редовно измирује обавезе по основу пореза и
доприноса у складу са законом за запослене раднике по овом основу, те да на полугодишњем нивоу,
Општини Шамац – Одјељењу за привреду, доставља доказ о уплати наведених пореза и доприноса.
Уколико послодавац (правно лице или предузетник) корисник субвенције за запошљавање, на
захтјев лица које је запослио, раскине радни однос са истим, дужан је да заснује радни однос са другим
незапосленим лицем са евиденције Завода за запошљавање, за преостало вријеме, утврђено уговором.
Ако послодавац (правно лице или предузетник) корисник субвенције, престане са обављањем
дјелатности, прије истека рока утврђеног уговором, или не измирује обавезе према Пореској управи
Републике Српске, дужан је да врати цјелокупан износ субвенције, уз прописану законску камату за број
радника корисника субвенције.
Након одобравања субвенција за ново запошљавање, корисници субвенција не могу вршити
смањивање укупног броја радника, изузев радника којима је радни однос престао, по основу права на
пензију.
Укупан број радника чине радници који су већ били у радном односу код послодавца и радници које је
послодавац запослио, по основу одобрене субвенције.
Корисник, код којег се утврди ненамјенско коришћење одобрене субвенције, у наредних 5 година
неће моћи остварити право на субвенције које додјељује општина.
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VII Рокови
Захтјеви по овом јавном позиву се могу подносити до 31.12.2017. године а одобравање и додјела
подстицајних средстава ће тећи динамиком, сходно расположивим средствима.
Додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду на тел: 054/611‐800 и 054/611‐217
Захтјеви са потребном документацијом се достављају у шалтер салу (соба број 1) или путем поште
на адресу:
Општина Шамац ул. Краља Александра Карађорђевића број 4.
Број: 01-022-195/17
У Шамацу, 15.06.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

235.
Након сравњавања изворног текста Одлуке о доношењу просторног плана општине Шамац 2013-2033
(''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17), стручна служба Скупштине општине Шамац, утврдила
је да се објављени текст Одлуке не слаже са изворником у дијелу ''ТЕКСТУАЛНИ ДИО Просторног
плана садржи сљедеће цјелине:'', односно означавања римским бројевима садржаја, и на основу члана 160.
став (2) Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15
и 9/15), даје се
ИСПРАВКА
Одлуке о доношењу просторног плана општине Шамац
1. У члану 3. став (2) у дијелу ''ТЕКСТУАЛНИ ДИО Просторног плана садржи сљедеће цјелине:'' под
тачком Б., В.и Г., умјесто ријечи:
''Б. ОРГАНИЗАЦИОНА И СТРУЧНА ПРИПРЕМА ПЛАНА;
И ОРГАНИЗАЦИОНА ПРИПРЕМА ПЛАНА;
ИИ. СТРУЧНА ПРИПРЕМА ПЛАНА;
ИИИ. АНАЛИЗА СТАЊА;
В. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА;
И. ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО;
ИИ РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ;
ИИИ. ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОСТОРА;
ИВ. ПОСЕБНА ПОДРУЧЈА;
Г. ПРОГРАМ ПЛАНА И КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА;
И ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО;
ИИ. СИСТЕМ НАСЕЉА (МРЕЖЕ, ФУНКЦИЈЕ И ХИЈЕРАРХИЈА);
ИИИ. ИЗГРЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОСТОРА;
ИВ. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ;
В. ОДРЕЂИВАЊЕ НАМЈЕНЕ ПРОДУКТИВНИХ ЗЕМЉИШТА;
ВИ. УНАПРЕЂИВАЊЕ ДЕВАСТИРАНИХ И УГРОЖЕНИХ ЗЕМЉИШТА;
ВИИ. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОИСТРОИЈСКОГ НАСЉЕЂА''
треба да стоје ријечи:
''Б. ОРГАНИЗАЦИОНА И СТРУЧНА ПРИПРЕМА ПЛАНА;
I. ОРГАНИЗАЦИОНА ПРИПРЕМА ПЛАНА;
II. СТРУЧНА ПРИПРЕМА ПЛАНА;
III. АНАЛИЗА СТАЊА;
В. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА;
I. ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО;
II. РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ;
III. ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОСТОРА;
IV. ПОСЕБНА ПОДРУЧЈА;
Г. ПРОГРАМ ПЛАНА И КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА;

18

Страна 19 - Уторак 20. јун 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 11
I. ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО;
II. СИСТЕМ НАСЕЉА (МРЕЖЕ, ФУНКЦИЈЕ И ХИЈЕРАРХИЈА);
III. ИЗГРЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОСТОРА;
IV. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ;
V. ОДРЕЂИВАЊЕ НАМЈЕНЕ ПРОДУКТИВНИХ ЗЕМЉИШТА;
VI. УНАПРЕЂИВАЊЕ ДЕВАСТИРАНИХ И УГРОЖЕНИХ ЗЕМЉИШТА;
VII. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОИСТРОИЈСКОГ НАСЉЕЂА''
Број: 07-022-156/17
Датум, 19.06.2017.

Секретар Скупштине општине
Блаженка Максимовић, дипл. правник

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
214. Посебвна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Санација мјесног гробља у Засавици и изградња јавне расвјете у мјесној заједници
Горњи Хасић“
215. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка униформи за потребе
шалтерских радника и матичара Општинске управе Шамац“
216. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Израда парковских корпи за смеће“
217. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка материјала
за одржавање чистоће за потребе Општинске управе Шамац“
218. Одлука о покретању поступка јавне набавке „Набавка услуге колективног осигурања
радника и имовине Општинске управе Шамац“
219. Одлука o додјели уговора за набавку радова „Израда пет парковских клупа“
220. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Израда саобраћајних
знакова“
221. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Вршење адултицидног
третмана комараца на подручју Општине Шамац“
222. Одлука o додјели уговора Набавка услуге „Набавка услуге колективног осигурања
радника и имовине Општинске управе Општине Шамац“
223. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Kошење
десног насипа на ријеци Сави и Босни и банкина у мјесним заједницама на подручју
Општине Шамац“
224. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Израда
приједлога рјешења за израду ојачања подне плоче за постављање графичких машина у
пословном простору СПО у Шамцу на к.ч. бр. 295 К.О. Шамац“
225. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Kошење десног насипа на ријеци Сави
и Босни и банкина у мјесним заједницама на подручју Општине Шамац“
226. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Израда саобраћајних знакова“
227. Одлука o додјели уговора Набавка робе „Набавка средстава за одржавање чистоће
за потребе Општинске управе Шамац“
228. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе „Набавка горива за
потребе Општинске управе Шамац“
229. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Поправка ватрогасних
возила (FAP MB2226, TAM 150 и Лада Нива) Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
путем директног споразума
230. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2017. годину
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231. Посебна одлука о поккретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Изградња артершког бунара у избјегличком насељу Лугови“ – (поновљени поступак)
путем конкурентског захтјева за доставу понуда
232. Закључак о давању сагласности на Правилник о измјенама Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста Јавне установе Туристичка организација
„Шамац“ Шамац
233. Закључак о давању сагласности на Одлуку о колективном годишњем одмору,
годишњем чишћењу и дезинфекцији ЈПУ „Радост“ Шамац
234. Јавни позив за остваривање субвенција за запошљавање нових радника у
производним, занатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова
набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица
235. Исправка Одлуке о доношењу просторног плана општине Шамац

Уторак, 20. јун 2017. године - Службени гласник општине Шамац - Број 11/17
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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