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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
256.
На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 36. став 2. тачка 2) Статута општине Шамац („Службени гласник Општине
Шамац", број: 9/17), Скупштина ошштине Шамац је на XXI редовној сједници одржаној дана 29.06.2018.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о држању и заштити домаћих животиња и
кућних љубимаца на подручју oпштине Шамац
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин држања домаћих животиња и кућних љубимаца, боравак и
кретање на јавним површинама и у јавним објектима, начин поступања са изгубљеним и напуштеним
кућним љубимцима, контрола размножавања и означавања кућних љубимаца на подручју oпштине
Шамац.
Члан 2.
Поједини појмови у овој одлуци имају сљедеће значење:
1) Домаће животиње: припитомљене животиње, које човјек узгаја ради користи и разоноде и у које се
убрајају копитари (коњи,магарци,муле,мазге), папкари (говеда,овце,козе,свиње) и живина
(кокошке,ћурке,гуске,патке и друге птице које се узгајају или држе ради производње меса,приплодних
или конзумних јаја и других производа);
2) Кућни љубимци: пси, домаће мачке, домаће птице, мали глодари, тераријумске, акваријумске и друге
животиње које се узгајају или држе ради друштва, рекреације, заштите или помоћи човјеку;
3) Ималац животиње: физичко или правно лице које је власник животиње, или било које друго лице које
је стално или повремено власник животиње, или је одговорно или задужено за животињу и одговорно за
чување и контролу дјеце која имају мање од 16 година, а која посједују животињу, односно лице које се
бави узгајањем, заштитом, употребом, управљањем, обучавањем, превозом или продајом животиње;
4) Изгубљена животиња: она животиња која је напустила имаоца без његове воље и он је тражи;
5) Напуштена животиња: животиња коју је ималац свјесно напустио;
6) Еутаназија: безболан начин усмрћивања које има за циљ минимално физичко и психичко трпљење
животиње;
7) Дјелатност зоохигијене: обухвата хватање и збрињавање напуштених и угрожених домаћих животиња
(кућних љубимаца), превожење и смјештај у посебно изграђене објекте за те намјене (азил), исхрана и
ветеринарска заштита, еутаназију старих животиња и сигурно уклањање животињских лешева са јавних
површина и санацију терена, као и управљање објектима за смјештај животиња;
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8) Склоништа за животиње: простори у којима се смјештају пронађене (напуштене и изгубљене)
животиње на даљу бригу и могуће удомљавање под условима утврђеним Законом;
9) Електронски чип - транспондер: капсула која се код животиње имплантира под кожу и садржи
јединствени идентификацијски број (код) животиње који се очитава путем скенера (читача).
Члан 3.
Ималац животиње, у зависности од врсте, пасмине, старости и њених физиолошких потреба, дужан је
домаће животиње и кућне љубимце хранити и напајати, његовати и обезбједити им здравствену заштиту,
довољно простора, хигијену простора, свјетлости, топлоте, влаге, односно држати и узгајати их под
условима утврђеним законом и другим прописима донесеним на основу закона.
Члан 4.
(1) Забрањено је држање и слободно кретање домаћих животиња у насељеном мјесту Шамац, изузев
животиња из члана 2. тачка 2).
(2) У насељеном мјесту Шамац у зони пет у дијелу насеља Косово Поље (јужно од жељезничке пруге) и
на дијелу територије насељеног мјеста Шамац које није дефинисано као градско грађевинско земљиште,
дозвољено је држање домаћих животиња.
(3) На подручју Општине Шамац забрањено је слободно кретање домаћих животиња као и храњење и
напасање на јавним површинама.

II УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 5.
На подручју општине Шамац,изузев насељеног мјеста Шамац, могу се држати домаће животиње из члана
2. тачка 1) уз одговарајуће санитарно-хигијенске услове и на начин прописан овом одлуком.
Живина
Члан 6.
(1) Живина може да се држи у помоћним објектима или просторијама,као и у двориштима индивидуалне
стамбене изградње,у ограђеном простору или кавезу.
(2) Живина може да се држи на отвореном простору,у дворишту,под условом да је овај ограђен,на такав
начин да се спречава неконтролисан излазак живине,и уређен тако да се може хигијенски одржавати.
(3) Објекат,просторија,или кавез за држање живине мора бити изграђен у складу са Законом о уређењу
простора.
Папкари и копитари
Члан 7.
(1) На изграђеним парцелама индивидуалног становања дозвољено је држање папкара и копитара под
условима да имаоци посједују објекте од чврстог материјала, да су удаљени од других стамбених и
пословних објеката у складу са Законом о уређењу простора, укључујући објекат држаоца домаћих
животиња.
(2) Објекти за држање морају имати непропусне подове, одводне канале и непропусну покривену јаму за
осоку и ђубар која мора бити удаљена од стамбених и пословних објеката у складу са Законом о уређењу
простора и грађењу. Јама за осоку и ђубар мора се чистити чим се напуни, а након чишћења терен око ње,
као и сама јама морају се дезинфиковати кречним млијеком.
Члан 8.
(1) Одлагање и складиштење стајског ђубра врши се на површинама које су од првог стамбеног или
пословног објекта и јавног пута удаљене најмање 20 м. Ђубриште мора бити уређено на начин да из истог
не долази до пропуштања и отицања нечистоћа, загађења околине, земљишта, природних и изграђених
извора водоснабдјевања.
(2) У случајевима растресања ђубра на пољопривредну површину која се граничи са изграђеним
грађевинским земљиштем обавезно је заоравање нађубрене површине одмах по извршеном ђубрењу.

2

Страна 3 - Четвртак 05. јул 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 10

Члан 9.
Објекти за држање домаћих животиња могу се градити на основу грађевинске дозволе које издаје
надлежни орган управе.
Члан 10.
У случају да држалац животиње посумња да је животиња обољела од неке заразне болести, дужан је да о
томе одмах обавијести најближу ветеринарску станицу, или орган управе надлежан за послове
ветринарске инспекције и поступи по њиховом налогу.

III УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
Члан 11.
Држање кућних љубимаца на подручју општине Шамац дозвољено је уз одговарајуће санитарнохигијенске услове, на начин да се не ремети јавни ред и мир и под условима и на начин утврђеним
законом и овом одлуком.
Пси и мачке
Члан 12.
(1) Имаоци ових кућних љубимаца у згради колективног становања, у свом стану могу држати једног пса
или једну мачку, уз писмену сагласност више од половине етажних власника зграде овјереног од стране
надлежног органа заједнице етажних власника,осим у случају када се ради о држању пса лица са
посебним потребама.
(2) Имаоци који посједују индивидуалне стамбене објекте у насељеном мјесту Шамац, у свом дворишту
могу држати највише 2 пса, односно највише 2 мачке,а њихов подмладак најдуже до шест мјесеци
старости.
(3) У индивидуалном стамбеном објекту, на подручју општине Шамац,изузев насељеног мјеста
Шамац,ималац кућних љубимаца може држати више паса и мачака ако има затворено двориште или
други одређени простор за држање животиња.
(4) У сустанарском дијелу стана ималац кућних љубимаца паса и мачака исте може држати само уз
писмену сагласност другог сустанара, изузев ако се ради о држању пса лица са посебним потребама.
(5) Имаоци кућних љубимаца исте су дужни држати у складу са условима прописаним у Правилнику о
држању и заштити кућних љубимаца („Службени гласник Републике Српске“, бр. 117/14).
Члан 13.
(1) Имаоци паса и мачака дужни су да регистују псе и мачке у року од седам дана од стицања власништва
у ветеринарској организацји која води регистар за сваку поједину животињу.
(2) Ради идентификације све животиње треба трајно да буду означене, а имаоци паса и мачака дужни су
да изврше трајно означавање паса и мачака помоћу микрочипа.
(3) Регистроване одгајивачнице и лица која се баве узгојем кућних љубимаца дужна су извршити трајно
означавање животиње помоћу електронског чипа прије продаје, поклањања или другог начина отуђивања
кућних љубимаца.
Члан 14.
Ималац кућних љубимаца, паса и мачака, дужан је бринути да животиње лајањем, мјаукањем, завијањем
или на други начин не ометају мир других корисника и власника индивидуалних стамбених објеката и
станова, а посебно у времену од 15,00 до 17,00 часова и од 22,00 до 06,00 часова, у вријеме одмора.
Члан 15.
(1) Пас се може држати у ограђеном дворишту индивидуалног стамбеног објекта,под условом да му је
онемогућен излазак и угрожавање пролазника и других лица.
(2) Ако двориште није безбједно ограђено,пас се мора држати у посебно ограђеном простору (боксу),или
везан на ланцу,тако да не може угрозити пролазнике и друга лица.
(3) Пас мора имати објекат (бокс,кућицу)која га штити од временских непогода.
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(4) Ограђено двориште, индивидуалног стамбеног објекта,на којем борави пас мора бити ограђено
оградом која висином и чврстоћом осигурава сигурност пролазника и на улазним вратима означено
видним натписом која упозорава на пса.
Члан 16.
(1) Кућице за псе које се налазе у двориштима морају бити удаљене најмање 3 метра од сусједне парцеле
и од ограде према улици или чврстом непрозирном препреком одвојене од улице на мањем растојању.
(2) Пси чувари, овчари и ловачки пси се не могу држати у просторијама у којима бораве или их
употребљавају људи.
Члан 17.
Кућни љубимци-пси и пси за посебне намјене могу се држати у стамбеним просторијама на начин и под
условима да не представљају опасност за здравље људи и корисника стамбене просторије.
Члан 18.
Уколико ималац кућних љубимаца паса и мачака и поред упозорења надлежног органа не обезбједи
услове за држање утврђене овом одлуком из чланова 14.,15.,16. и 17., забраниће му се држање кућних
љубимаца и наредити да се исти смјесте у прихватилишту за животиње.
Члан 19.
Није дозвољено имаоцу животиња паса и мачака држање и извођење ради вршења нужде, шишање,
купање и сличних активности у стубиштима стамбених зграда, на балконима, терасама, подрумским
просторијама или лођама и уводити их у лифтове.

IV КОНТРОЛА РАЗМНОЖАВАЊА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
Члан 20.
(1) Имаоци кућних љубимаца дужни су осигурати контролу размножавања и обезбједити размножавање
под њиховим надзором и сносе пуну одговорност за потомке својих љубимаца.
(2) Имаоци су дужни извршити пријаву и регистрацију окота, односно легла надлежној ветеринарској
служби, у року од петнаест (15) дана.
(3) Имаоци кућних љубимаца дужни су спријечити неконтролисано размножавање превентивним
дјеловањем, кастрацијом или стерилизацијом, ограничавањем кретања женки у вријеме тјерања.
V КРЕТАЊЕ ПАСА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА И ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЈЕНЕ
Члан 21.
(1) Забрањено је увођење паса и мачака у возила јавног саобраћаја, у продајне објекте, тржнице, дјечија
игралишта, просторије предузећа и установа (осим ветеринарске амбуланте), угоститељске објекте (осим
у хотеле и угоститељске објекте који имају одређене просторе за смјештај паса), спортске објекте, на
јавне скупове (осим службених изложби паса), изложбе, као и на друга јавна мјеста на којима се
одржавају јавне манифестације.
(2) Пси-водичи слијепих или инвалидних лица, који су регистровани за помоћ, службени пси,заједно са
имаоцем имају право приступа јавним мјестим и у средствима јавног превоза.
Члан 22.
(1) Ималац пса може пса водити по улици или другим јавним површинама на којима то изричито није
забрањено, на кратком повоцу и са заштитном корпом на њушци.
(2) Изузетно, из одредаба из предходног става, власник пса патуљастог раста или штенади до 3 мјесеца
старости и ловачког пса може их водити по улици и другим јавним површинама без заштитне корпе на
њушци.
(3) Без повоца и заштитне корпе на њушци могу се кретати ловачки пси за вријеме лова и овчарски пси
када се налазе уз стадо.
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(4) Имаоци кућних љубимаца морају са јавних површина одмах по вршењу нужде очистити измет и исти
однијети у најближи контејнер за смеће и за те потребе дужан је приликом извођења пса на јавну
површину обезбједити код себе довољан број пластичних врећица.
Члан 23.
(1) Ималац кућних љубимаца обавезан их је редовно вакцинисати и водити бригу о њиховом
здравственом стању.
(2) На јавне површине не смију се изводити кућни љубимци обољели од заразних болести.
(3) У случају да ималац кућног љубимца посумња да је животиња оболила од неке заразне болести, дужан
је одмах обавјестити најближу ветеринарску установу и орган управе надлежан за послове ветеринарске
инспекције.

VI ПОСТУПАЊЕ СА ИЗГУБЉЕНИМ И НАПУШТЕНИМ ЖИВОТИЊАМА И КУЋНИМ
ЉУБИМЦИМА
Члан 24.
Изгубљене и напуштене домаће животиње и кућне љубимце прикупљају и уклањају са јавних и других
површина запослени у хигијеничарској служби по пријави грађана, захтјеву комуналне полиције и
полицијских службеника Полицијске станице Шамац, на начин и условима утврђеним правилником којим
се регулише рад хигијеничарске службе.
Члан 25.
(1) Изгубљене и напуштене животиње и кућни љубимци, пси и мачке, смјештају се у посебно изграђене и
за то намјењене просторе и објекте, у којима је потребно обезбиједити адекватан смјештај и
ветеринарско-здравствену помоћ, као и друге услове утврђене законом.
(2) Забрањено је формирање прихватилишта за животиње без одобрења надлежног органа.
Члан 26.
(1) Хигијеничарска служба у оквиру рада прихватилишта за напуштене и изгубљене животиње води
бригу до њиховог проналаска од стране власника, проналаска власника или удомљавања, најдуже до 30
дана, након чега се врши еутаназија напуштене животиње.
(2) Еутаназија напуштених животиња врши се од стране стручног и овлашћеног лица са којим је
склопљен уговор о пословној сарадњи, уз присуство и надзор ветеринарске инспекције.
Члан 27.
(1) Ималац кућног љубимца дужан је да овлаштеној ветринарској организацији пријави губљење кућног
љубимца одмах по сазнању да је изгубљен, а најкасније у року од 8 дана, те да проводи активности на
проналаску истог.
(2) У случају проналаска кућног љубимца у прихватилишту за привремени смјештај, ималац је дужан
предочити доказ о власништву или на неки други начин доказати власништво над животињом ради
преузимања.
(3) Уколико кућни љубимац није означен-чипован, приликом поврата имаоцу врши се означавањечиповање и уводи се у регистар о трошку имаоца кућног љубимца.
Члан 28.
(1) Није дозвољено напуштање кућних љубимаца прибављених ради разоноде, друштва, рекреације,
заштите или помоћи човјеку и друге животиње држане под надзором имаоца.
(2) Ималац кућног љубимца дужан је истог понудити на удомљавање путем прихватилишта или на други
начин ријешити у случају када је за истом престао интерес и потреба.
(3) Еутаназија кућних љубимаца за које постоје законом утврђени разлози врши се путем овлашћене
ветеринарске установе, а преузимање, транспортовање и хигијенско одлагање лешева врши се путем
хигијеничарске службе.
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(4) Трошкове еутаназије сноси ималац кућног љубимца, а ако се ради о напуштеном и изгубљеном
кућном љубимцу за које није могуће утврдити власника, трошкови падају на терет буџета општине и
финсирају се из средстава намјењених за заједничку комуналну потрошњу.

VII Н А Д З О Р
Члан 29.
(1) Надзор над спровођењем ове одлуке врши ветеринарска инспекција и комунална полиција.
(2) Надзор над здравственим стањем домаћих животиња и кућних љубимаца и провођење мјера
здравствене заштите, Одсјек за инспекцијске послове, а надзор над условима и начину држања, боравка и
кретања домаћих животиња и кућних љубимаца на јавним и другим површинама врши комунална
полиција општине Шамац.
Члан 30.
Орган надлежан за надзор над примјеном одредаба ове одлуке има право и дужност да рјешењем налаже
правним субјектима и физичким лицима отклањање одређених недостатака и предузимање других мјера
прописаних законом и овом одлуком, као и да у складу са одредбама Закона о прекршајима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 63/14, 110/16 и 100/17) изриче новчане казне
издавањем прекршајног налога, те подноси захтјеве за покретање прекршајног или кривичног поступка
код Основног суда.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Новчаном казном у износу од 500 до 3000 КМ казниће се за прекршај правно лице, односно новчаном
казном у износу од 100 до 900 КМ и одговорно лице у правном лицу и новчаном казном у износу од 300
до 1500 КМ физичко лице које је ималац животиње:
1. ако домаће животиње држи у насељеном мјесту Шамац из члана 4. став 1.ове Одлуке,
2. ако врши одлагање,складиштење и заоравање ђубра супротно члану 8. Одлуке,
3. ако дозволи слободно кретање домаћих животиња као и храњење-напасање на јавним
површинама, супротно члану 4.став 3. Одлуке,
4. ако држи кућне љубимце супротно члану 12. Одлуке,
5. ако не изврши регистрацију и означавање кућног љубимца у складу са чланом 13. Одлуке,
6. ако не води бригу о кућном љубимцу у складу са чланом 14. Одлуке,
7. ако држи пса супротно члану 15., 16., и 17. Одлуке,
8. ако врши радње супротно члану 19. Одлуке,
9. ако не води рачуна о контроли размножавања кућних љубимаца у складу са чланом 20. Одлуке,
10. ако врши радње супротно члану 21. и 22. Одлуке, у вези кретања кућних љубимаца на јавним
површинама и објектима јавне намјене,
11. ако не води рачуна о здравственом стању кућног љубимца у складу са чланом 23. Одлуке,
12. ако не пријави нестанак и не проводи активности на проналажењу кућног љубимца у складу са
чланом 27. Одлуке и
13. ако изврши напуштање животиње и поступа супротно члану 28. Одлуке.
Члан 32.
За прекршаје из члана 32. став 1. ове одлуке казниће се предузетник новчаном казном у износу од 300 до
3.000 КМ.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Ступањем на снагу ове oдлуке престаје да важи Одлука о заштити и држању животиња на територији
општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број: 11/10).
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Члан 34.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број:07-022- 217/18
Датум: 29.06.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

257.
На основу члана 109. Став (2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), те члана 88. став 2., а у вези са чланом 114. став 4. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број: 9/17), Скупштина општине Шамац, на XXI редовној сједници, одржаној
29.06.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о збору грађана и грађанској иницијативи
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин сазивања збора грађана и грађанске иницијативе као облика непосредног
учешћа грађана у локалној самоуправи, начин њиховог рада, и друга питања од значаја за збор грађана и
грађанску иницијативу.
I -Збор грађана
Члан 2.
Грађани на збору грађана расправљају и дају приједлоге о питањима из надлежности органа Општине
која су од непосредног и заједничког интереса за грађане одређеног подручја Општине, односно подручја
за које је збор грађана сазван, иницирају и предлажу начине рјешавања одређених питања, и доношење
аката из дјелокруга Скупштине општине, одлучују о одређеним питањима, у складу са законом, статутом
општине Шамац и актима Скупштине општине.
Збор грађана сазива се за насељено мјесто, мјесну заједницу или њихов дио (улица, кварт, насеље).
Члан 3.
Збор грађана чине грађани који имају опште бирачко право и уписани су у Извод из Централног бирачког
списка за конкретну мјесну заједницу, дио мјесне заједнице или насеље, у оквиру мјесне заједнице, на
подручју општине Шамац.
Збор грађана може пуноважно одлучивати, ако је Збору присутно:
а) у мјесној заједници до 500 регистрованих бирача - најмање 20 бирача,
б) за мјесне заједнице од 501 – 1000 регистрованих бирача - најмање 30 бирача,
в) за мјесне заједнице од 1001 – 3000 регистрованих бирача – најмање 40 бирача,
г) за мјесне заједнице које имају више од 3000 регистрованих бирача – најмање 65 бирача.
Када се Збор сазива за дио мјесне заједнице, или насеље у оквиру мјесне заједнице, за пуноважно
одлучивање Збора примјењује се став 2. овог члана, за дотични дио мјесне заједнице или насеље, као и за
мјесну заједницу.
Ако се Збор сазива за више мјесних заједница, морају бити испуњени услови из става 2. овог члана, за
сваку мјесну заједницу појединачно.
Члан 4.
Надлежности Збора грађана су:
а) бира чланове Савјета мјесне заједнице, који се бирају непосредним тајним гласањем, у складу са
изборним прописима,
б) покреће одређене иницијативе за унапређење квалитета живљења на подручју мјесне заједнице и града
у цјелини,
в) разматра годишње извјештаје о раду Савјета мјесне заједнице,
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г) разматра питања од заједничког интереса грађана мјесне заједнице
Члан 5.
Збор грађана мјесне заједнице одржава се према потреби, а најмање једном у току године, ради
разматрања Извјештаја о раду мјесне заједнице, сазива се јавним оглашавањем на подручју за које се Збор
сазива.
Обавјештење о сазивању збора грађана обавезно садржи: - назив мјесне заједнице у којој се збор одржава,
- вријеме и мјесто одржавања збора грађана, - адресу објекта у којој се збор одржава, - дневни ред збора
грађана, - потпис лица које заказује збор грађана.
У циљу благовременог обавјештавања грађана, обавјештење о сазивању збора грађана објављује се
најмање 7 (седам ) дана прије одржавања Збора, истицањем на јавним мјестима на подручју мјесне
заједнице, или обавјештавањем путем локалних средстава јавног информисања.
Члан 6.
Збор грађана може сазвати начелник општине, предсједник Скупштине општине и предсједник Савјета
мјесне заједнице.
Предсједник савјета мјесне заједнице дужан је да сазове збор грађана на писани захтјев најмање 5%
бирача који имају пребивалиште на подручју за које се предлаже сазивање збора грађана.
Члан 7.
Одлука, о којој се изјашњавају грађани на Збору, сматра се донесеном, ако се за исту изјасни
натполовична већина присутних.
Одлуке се доносе јавним гласањем, осим ако Збор грађана не донесе другачији закључак.
Избор за чланове Савјета мјесних заједница врши се тајним гласањем на Збору грађана.
О раду Збора води се записник који потписују предсједавајући Збора и записничар и два овјеривача
записника, које Збор изабере.
Члан 8.
Лице, које је сазвало Збор, односно његов представник, отвара Збор и предлаже предсједавајућег Збора
грађана.
Члан 9.
Предсједавајући Збора грађана предлаже, у Предсједништво Збора, два члана и записничара.
Изабрано тијело, из претходног става овог члана, чини Радно предсједништво Збора грађана, за подручје
за које је сазвано.
II – Грађанска иницијатива
Члан 10.
Грађани покрећу иницијативу за:
1) доношење или измјену статута,
2) доношење или измјену акта којим се уређује одређено питање из самосталног дјелокруга и
3) расписивање референдума.
Скупштина општине је дужна да у року од 60 дана од дана пријема иницијативе из става 1. овог члана
обави расправу и грађанима достави образложен одговор.
Члан 11.
Скупштина општине је дужна да размотри сваку грађанску иницијативу коју добије, под условом да је
испоштована сва процедера која је прописана Законом, Статутом општине и овом Одлуком.
Уколико су за реализацију грађанске иницијативе потребна средства, иницијатива мора садржавати
приједлог начина њиховог обезбјеђивања.
Грађанска иницијатива мора садржавати потписе грађана, а број потписа не може бити мањи од 5%
бирача уписаних у бирачки списак за подручје Општине.
Члан 12.
Предмет грађанске иницијативе може бити општи или конкретизован приједлог.
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Уколико је поднијет општи приједлог из надлежности Скупштине општине у смислу става 1.овог члана,
Начелник је обавезан да уз такав приједлог достави Скупштини општине своје мишљење, најкасније у
року од 30 дана од дана пријема иницијативе, након чега Скупштина општине по иницијативи доноси
одговарајућу одлуку.
Уколико Скупштина општине прихвати општи приједлог из става 2. овог члана, задужиће Начелника
општине да припреми нацрт прописа чије се доношење иницијативом тражи.
Представници организатора грађанске иницијативе имају право да Скупштини општине доставе
мишљење о нацрту тог прописа, а прије коначног одлучивања.
Ако је предмет грађанске иницијативе конкретизован приједлог, у смислу става 1. овог члана, такав
приједлог мора бити састављен у складу са овом Одлуком.
По приједлогу из става 5. овог члана спроводи се поступак сходном примјеном одредби ст. 2.до 4. овог
члана.
III- ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о збору грађана (“Службени гласник општине
Шамац“, број: 01/09).
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-218/18
Датум, 29.06.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

258.
На основу чл. 33. и 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске, број: 97/16),
, те члана 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број: 9/17),
Скупштина општине Шамац, на XXI редовној сједници, одржаној 29.06. 2018. године, донијела је:
ОДЛУКУ
О ИЗДАВАЊУ БИЛТЕНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Члан 1.
Билтен Општине Шамац издаје се у штампаној и електронској форми као један од начина остваривања
јавног обавјештавања о питањима од значаја за живот и рад грађана општине Шамац.
Члан 2.
Оснивач и издавач Билтена је Општинска управа општине Шамац.
Издавање ''Билтена Општине Шамац'' у цјелини се финансира из средстава буџета општине Шамац.
Билтен штампа Општинска управа општине Шамац.
Штампање Билтена може се повјерити другом правном лицу или предузетнику, регистрованом за
обављање штампарске дјелатности.
Члан 3.
Билтен Општине Шамац објављује се по потреби.
Члан 4.
Програмски садржај билтена састоји се од обрађивања актуелних тема и информација:
-

из рада Скупштине општине, начелника општине, радних тијела (сталних и повремених) СО
Шамац,
из рада корисника буџета у дијелу који се тиче финансирања програма и пројеката,
из рада администрације Општинске управе,
о раду јавних предузећа, јавних служби и других организација чији је оснивач општина Шамац
или у којима Општина има оснивачког удјела,
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-

о питањима из области привреде, просвјете, здравства, културе и спорта,
изјаве, односно интервјуи носилаца јавних функција и одговорних лица општине Шамац о
питањима из њиховог дјелокруга рада,
друге информације од значаја за грађане општине Шамац.
Члан 5.
Билтен Општине Шамац је бесплатна публикација и доставља се обавезно:
-

органима општине Шамац,
савјетима мјесних заједница на подручју општине Шамац,
и другим заинтересованим правним и физичким лицима са пoдручја општине Шамац.
Билтен мора бити доступан и на инфо пулту општинске Управе.

Члан 6.
Билтен има главног и одговорног уредника и Редакцију.
Главног и одговорног уредника, те чланове редакције Билтена, рјешењем именује начелник општине.
Главни и одговорни уредник одређује садржину и датум излажења сваког броја Билтена, врши контролу
садржине и квалитета текстова сваког одштампаног броја.
Редакција врши техничку обраду Билтена, коректуру и лектуру.
Члан 7.
Билтен се штампа у формату који одреди начелник на приједлог главног и одговорног уредника.
Билтен се објављује на интернет презентацији општине Шамац, а може се и послати на е – mail адресу
заинтересованим лицима.
Члан 8.
Предња (насловна) страна Билтена сарджи грб општине Шамац, назив, годину издавања, број Билтена,
назив оснивача, мјесто и датум издавања, ознаку да је примјерак бесплатан.
Члан 9.
На посљедњој страни Билтена налази се садржај, а испод у дну стране налазе се основни подаци и то:
назив и сједиште издавача, лично име главног и одговорног уредника, чланова редакције и телефон
редакције.
Испод у маргини наводи се назив и сједиште штампарије, уколико се Билтен штампа у штампарији.
Члан 10.
Билтен се штампа у тиражу од најмање 200 примјерака, а може се повећати или смањити у зависности од
потребе, односно захтјева за појединим примјерцима Билтена уз сагласност начелника општине.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о издавању билтена Општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, број: 1/09).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Општине Шамац.
Број: 07-022-219/18
Датум, 29.06.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

259.
На основу члана 39. став 2 тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16), а у складу са чланом 36. став 2 тачка 2) Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац, на XXI редовној сједници одржаној дана
29.06.2018. године, донијела је
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ОДЛУКУ
О ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се представљање општине Шамац, њених органа, Општинске управе, јавних
служби и других организација на интернету, одређује садржина интернет презентације, надлежност за
ажурирање и начин финансирања.
Интернет презентација
www.eregistarsamac.com

општине

Шамац

налази

се

на

адреси:

www.opstinasamac.org

и

Члан 2.
Интернет презентација садржи информације од значаја за локалну самоуправу и живот грађана, а
нарочито:
− историјат општине Шамац са географским, статистичким и демографским карактеристикама;
− надлежност и дјелатност општине као јединице локалне самоуправе;
− организација и рад органа Општинске управе, јавних предузећа и установа чији је оснивач
Скупштина општине Шамац или у којима Општина Шамац има удјела, као и других органа,
организација и удружења грађана од интереса за јединицу локалне самоуправе;
− састав органа Општине (Начелник општине, замјеник начелника општине, начелници
одјељења/служби; Предсједник, Потпредсједник и Секретар Скупштине општине и одборници
Скупштине општине);
− Општинска управа, њена организација и дјелокруг рада;
− услови и поступак коришћења услуга Општинске управе са потребним обрасцима;
− издања службеног гласила Општине Шамац и Билтена општине Шамац;
− привреда и занатско-предузетничка дјелатност;
− просвјета, здравство, култура, спорт и физичка култура на територији Општине;
− културне, спортске и друге манифестације на подручју општине;
− информације о политичким странкама, удружењима грађана и хуманитарним организацијама;
− и друге информације од значаја за грађане општине Шамац.
Члан 3.
Интернет презентација општине Шамац омогућава:
-

комуникацију грађана са функционерима и руководећим службеницима Општинске управе путем
електронске поште (e-mail);
подношење приједлога и сугестија грађана за бољи рад органа Општине, Општинске управе, јавних
предузећа и установа.

Члан 4.
Интернет презентација треба да обезбиједи:
-

аутоматску евиденцију захтјева грађана (Е-писарница) и достављање предмета у рад
подношење захтјева странака и могућност да странка у поступку прати стање предмета по
поднесеном захтјеву и издавање одређених докумената по захтјеву (изводи из матичних књига,
увјерења и других докумената).

Члан 5.
У циљу обавјештавања јавности о раду органа Општине, на интернет презентацији се објављују:
-

обавјештење о времену и мјесту одржавања сједнице Скупштине општине и њених радних тијела са
приједлогом дневног реда,
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-

одлуке и други акти донесени на сједници Скупштине, као и значајнији информативни и
документациони материјали везани за рад органа Општине и њихових радних тијела,
нацрти одлука и других аката о којима се спроводи јавна расправа са обавјештењем о мјесту и
датуму одржавања јавне расправе,
приједлози одлука и других аката, за које је јавност посебно заинтересована.

О објављивању аката из става 1. овог члана стара се Главни и одговорни уредник интернет презентације.
Члан 6.
Интернет презентација има Главног и одговорног уредника и Уређивачки савјет.
Главни и одговорни уредник организује припрему и израду садржаја интернет презентације, води
састанке и координише рад Уређивачког савјета, распоређује рад чланова Савјета по областима и
одговоран је за уредно ажурирање свих података на презентацији.
Уређивачки савјет има три члана.
Скупштина општина даје овлашћење Начелнику општине да именује Главног и одговорног уредника и
Уређивачки савјет.
Члан 7.
Финансирање интернет презентације обухвата закуп домена и израду и одржавање интернет презентације.
Средства за финансирање Интернет презентације обезбјеђују се у буџету општине Шамац, из средстава
предвиђених за информисање.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о интернет презентацији Општине Шамац (
Службени гласник Општине Шамац, број: 2 / 09 ).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 07-022-220/18
Датум, 29.06.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

260.
На основу чл. 39. став (2) алинеја 2 и 125. став (2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), чл. 36. став (2) тачка 2) и 133. став (2) Статута општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XXI редовној сједници,
одржаној дана 29.06.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о успостављању сарадње за обављање инспекцијских послова на подручју општина Шамац,
Пелагићево и Доњи Жабар
Члан 1.
Овом одлуком успоставља се сарадња између општина Шамац, Пелагићево и Доњи Жабар ради
ефикаснијег и економичнијег вршења инспкецијских послова и остваривања заједничких интереса.
Члан 2.
Споразум о обављању инспекцијских послова од заједничког интереса представља саставни дио ове
одлуке.
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Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник општине Шамац.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-221/18
Датум, 29.06.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

261.
На основу члана 16.став 6. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број:89/13),
члана 39.став 2.тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:97/16), и члана 36.Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17),
Скуштина општине Шамац на XXI редовној сједници одржаној дана 29.06.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени и допуни одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних
и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на њима
Члан 1.
У Одлуци о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних
путева, улица у насељу и путних објеката на њима („Службени гласник општине Шамац“ број 8/18) у
члану 7. став 2. тачка 7. послије ријечи „ванредан превоз“ додају се ријечи које гласе:“превоз
дислокализованог и депонованог материјала из ријечног корита“.
Члан 2.
У члану 19. иза става 1. додаје се став 2. који гласи:
„(2) На локалним и некатегорисаним путевима ограничава се највећа допуштена маса ( укупна маса )
возила до 10 тона“.
Члан 3.
У члану 20. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Дозвола за ванредни превоз може се издати за превоз недјељивог терета или када се тај превоз не
може обавити другим превозним средством “.
Члан 4.
Члан 21. мијења се и гласи:
„ Дозвола за ванредни превоз није потребна за ванредни превоз који се врши уз сагласност управљача
пута за:
1) Отклањање посљедица елементарних непогода или других ванредних догађаја,
2) успостављање проходности јавних путева у зимској служби (чишћење снијега плугом и
посипање путева за спречавање поледице и слично)
3) специјална возила комуналног предузећа која врше превоз комуналног отпада,
4) редовно одржавање некатегорисаних макадамских путева и санацију ударних рупа“
Члан 5.
Члан 23. мијења се и гласи:
„(1) Свако правно лице које врши превоз дислокализованог и депонованог материјала из ријечног корита
на локалним или некатегорисаним путевима на подручју општине Шамац, а чија маса прелази допуштену,
дужно је прибавити Дозволу за превоз дислокализованог и депонованог материјала из ријечног корита од
Надлежног органа.
(2) Дозвола из претходног става може се издати само оном правном лицу које има Дозволу за уређење
ријечног корита на подручју општине Шамац или друге доказе који доказују раније депоновање
дислокализованог материјала.
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(3) Уколико правно лице - продавац посједује сагласност за превоз дислокализованог и депонованог
материјала, купци истог нису дужни прибављати сагласност.
(4)Дозвола за превоз дислокализованог и депонованог материјала из ријечног корита може се издати
најдуже до годину дана.“
Члан 6.
Члан 24. мијења се и гласи:
„Саобраћајни инспектор или полицијски службеник искључиће возило из саобраћаја ако се контролом
утврди да превозник обавља превоз без дозволе за ванредан превоз или дозволе за превоз
дислокализованог и депонованог материјала из ријечног корита а укупна маса возила или осовинско
оптерећење прелази допуштене величине.“
Члан 7.
Члан 36. мијења се и гласи:
„ (1) Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 7.500,00 КМ казниће се за прекршај правно лице,
предузетник, инвеститор и извођа радова ако:
а) поступи супротно одредбама члана 7. став (2), тачка 7,
б) поступи супротно одредбама члана 18.,
в) поступи супротно одредбама члана 19.,
г) поступи супротно одредбама члана 20. став (2),
д) поступи супротно одредбама члана 23. став (1), и
ђ) поступи супротно одредбама члана 29..
(2) За прекршаје из претходног става казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко лице у износу
од 500,00КМ до 1.500,00КМ“.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац".
Број: 07-022-223/18
Datum, 29.06.2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

262.
На основу члана 16. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број 68/07,
109/12 и 44/16), члана 6. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 39 Закона о локалној самоуправи Републике
Српске (Сл. гласник РС бр. 97/16) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац на XXI редовној сједници одржаној дана
29.06.2018.године, донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова управних одбора
јавних установа чији је оснивач Општина Шамац
Члан 1.
Скупштина општине Шамац расписује Јавни конкурс за избор и именовање чланова управних одбора
јавних установа чији је оснивач Општина Шамац (у даљем тексту: Јавни конкурс) и то:
1. Три члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Шамац,
2. Три члана Управног одбора ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац,
3. Три члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Шамац,
4. Три члана Управног одбора ЈУ „Центар за културу“ Шамац.
Члан 2.
Сви кандидати за именовање на упражњена мјеста из претходног члана морају испуњавати сљедеће
опште услове:
1. да је држављанин Републке Српске или БиХ,
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2. да је старији од 18 година,
3. да није отпуштен из државне службе, на било којем нивоу власти у Босни и
Херцеговини (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на
било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана
објављивања упражњеног мјеста,
4. да није осуђивани за кривично дјело, на безусловну казну затвораод најмање шест
мјесеци или за кажњива дјела која их чине неподобним за обављање послова на
упражњеном мјесту, односно да се против њега не води кривични поступак,
5. да се на њега не односи члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине,
6. да није на функцији у политичкој странци у смислу члана 5. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске,
7. да нема приватни интерес у регулисаном органу у који се предлаже да буде именован.
Члан 3.
Посебни услови које морају испуњавати кандидати за именовање на упражњена мјеста из члана 1. ове
Одлуке су:
1. за чланове Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Шамац:
- висока или виша стручна спрема (VII или VI степен),
- познавање проблематике и дјелатности којом се бави правни субјект,
- познавање садржаја и начина рада органа управљања,
- доказани резултати рада на ранијим пословима,
- најмање три године радног искуства.
Изузетно, за члана Управног одбора поред испуњавања осталих услова, може се именовати кандидат који
има најмање средњу стручну спему (IV степен), ако нема других кандидата, с тим што исти мора имати
најмање пет година радног искуства.
2. за чланове Управног одбора ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац – представника
оснивача,
- висока или виша стручна спрема (VII или VI степен) или средња стручна спрема (IV
степен),
- најмање једну годину радног искуства,
- познавање дјелатности којом се бави ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' и
- познавање дјелокруга рада и одговорности управног одбора.
3. за чланове Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Шамац,
- висока стручна спрема медицинског, економског, правног или другог друштвеног
смјера,
- најмање једна година радног искуства,
- познавање дјелатности којом се бави ЈЗУ Дом здрављаШамац и
- познавање дјелокруга рада и одговорности управног одбора.
4. за чланове Управног одбора ЈУ „Центар за културу“ Шамац- да имају ВСС, ВШС или ССС,
- познавање дјелатности јавне установе и дјелокруга рада и одговорности Управног
одбора,
- да имају радно искуство најмање 1 (једну) годину у траженом степену образовања.
Запослени у установи не могу бити чланови њеног управног одбора.
Члан 4.
Јавни конкурс за избор и именовање чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина
Шамац, чини саставни дио ове Одлуке, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске'' и
дневном листу ''ЕУРОБЛИЦ''.
Рок за подношење пријава на Конкурс из члана 1. ове одлуке је 15 дана од дана посљедњег објављивања
Јавног конкурса у једном од јавних гласила из става 1. овог члана.
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Члан 5.
Поступак спровођења Јавног конкурса, укључујући преглед приспјелих пријава, интервју и предлагање
кандидата, у складу са Законом о министарским владиним и другим именовањима Републике Српске
извршиће комисија за избор коју ће именовати Начелник општине Шамац посебним рјешењем.
Члан 6.
Стручне и административно техничке послове на провођењу ове одлуке обавиће Стручна служба
начелника општине Шамац.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-222/18
Датум: 29.06.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

263.
На основу члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16), члана 33. и 88. Статута општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",
број 9/17) и члана 9. 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
XXI редовној сједници одржаној 29.06. 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о додјели покретне имовине на коришћење ЈУ „Центар за културу“ Шамац
Члан 1.
Јавној установи „Центар за културу“ Шамац, Ђенерала Драже Михајловића бб, ЈИБ:
4403150470007, додјељује се на коришћење, без накнаде, покретна имовина- 7 (седам) монтажних
дрвених кућица, димензија 2,5 x 2 m, кров 3 x 2 m са олуцима.
Члан 2.
Покретна имовина, из члана 1. ове одлуке, додјељује се на коришћење Јавној установи „Центар за
културу“ Шамац за потребе обављања регистроване дјелатности.
Члан 3.
Корисник покретне имовине се обавезује, да додијељенoм имовином управља као добар домаћин,
врши текуће одржавање и чува додијељену имовину, те да ће по престанку уговорног односа исту
предати даваоцу у исправном стању.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Шамац да са Јавном установом „Центар за културу“ Шамац,
закључи уговор, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе међу потписницима, као и услови и
начин коришћења покретне имовине из члана 1. ове oдлуке.
Члан 5.
За реализацију ове одлуке, задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове општине
Шамац.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 07-022-233/18
Датум, 29.06.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста
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264.
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 5. Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања
имовином Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 16/10 и 12/13) и члана 36. и 66.
Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац
на XXI редовној сједници, одржаној дана 29.06.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о додјели на кориштење и одржавање непокретности у својини Општине Шамац
Члан 1.
Ловачком удружењу „Фазан“ Шамац, даје се на кориштење и одржавање непокретност у својини
Општине Шамац, и то дио парцеле означене као к.ч. број 919, уписано у П.Л. број 106/17 К.о. Црквина, у
површини од 2500 m2 како је приказано на скици снимања из маја 2018. године, израђеној од стране
„ГЕО-МИТ“ Шамац.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке може се искључиво користити за постављање ловачке
кућице и пратећих објеката за потребе лова.
Члан 3.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке даје се на кориштење и одржавање Ловачком удружењу
„Фазан“ Шамац, без накнаде, на период од 10 година.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Шамац да са Ловачким удружењем „Фазан“ Шамац, закључи
уговор којим ће се детаљно регулисати права и обавезе уговорних страна.
Члан 5.
Право кориштења непокретности из члана 1. ове Одлуке се неће евидентирати у јавним
евиденцијама непокретности које се воде код Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове Бања Лука, Подручна јединица Шамац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 07-022-232/18
Датум, 29.06.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

265.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17), чланом 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXI редовнoj сједници одржаној 29.06.2018.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац, коју је поднио Начелник општине на XXI редовној сједници
Скупштине општине Шамац, одржаној 29.06.2018. године.
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II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022- 216 /18
Датум, 29.06.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

266.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXI редовнoj сједници одржаноj
29.06.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Начелника у органима КП Водовод и канализација а.д. Шамац
I
Усваја се Извјештај о раду Начелника у органима КП Водовод и канализација а.д. Шамац.
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: 07-022-224/18
Датум,29.06.2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

267.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXI редовнoj сједници одржаноj
29.06.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине Шамац у
2017.години са планом расподјеле средстава за превоз ученика у 2018. години
I
Усваја се Извјештај о утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине Шамац у
2017.години са планом расподјеле средстава за превоз ученика у 2018.години.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
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Број: 07-022-225/18
Датум,29.06.2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

268.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXI редовнoj сједници одржаноj
29.06.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у
школској 2017/2018. години
I
Усваја се Извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у школској
2017/2018.години.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-226/18
Датум,29.06.2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

269.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXI редовнoj сједници одржаноj
29.06.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја o раду и пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац за 2017. годину са
финансијским резултатима пословања за 2017. годину
I
Усваја се Извјештај о раду и пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац за 2017.годину са финансијским
резултатима пословања за 2017.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: 07-022-227/18
Датум,29.06.2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста
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270.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXI редовнoj сједници одржаноj
29.06.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на План рада и пословања ЈЗУ Дом здравља Шамац у 2018. години и
Финансијски план за 2018. годину
I
Скупштина општине даје сагласност на План рада и пословања
2018.години и Финансијски план за 2018.годину.

ЈЗУ Дом здравља Шамац у

II
План рада и пословања и Финансијски план из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог
закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-228/18
Датум, 29.06.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

271.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXI редовнoj сједници одржаноj
29.06.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима и техничкој опремљености Територијалне ватрогасне
јединице Шамац за 2017. годину са планом рада за 2018. годину
I
Прихвата се Информација о активностима и техничкој опремљености Територијалне ватрогасне
јединице Шамац за 2017.годину са планом рада за 2018.годину.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-231/18
Датум,29.06.2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

272.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
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општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXI редовнoj сједници одржаноj
29.06.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о
броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2017. години
I
Прихвата се Информација о демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о броју
умрлих,рођених и вјенчаних у 2017.години.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-230/18
Датум,29.06.2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

273.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXI редовнoj сједници одржаноj
29.06.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању безбједности у области јавног реда и мира,криминалитета и
безбједности саобраћаја на подручју општине Шамац у 2017. години са упоредним показатељима из
2016. године
I
Прихвата се Информација о стању безбједности у области јавног реда и мира,криминалитета и
безбједности саобраћаја на подручју општине Шамац у 2017.години са упоредним показатељима из
2016.године.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-229/18
Датум,29.06.2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

274.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXI редовнoj сједници одржаноj
29.06.2018.године, донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XX редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са XX редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
31.05.2018. 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- 215/18
Датум, 29.06.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИK
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
275.
На основу члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број
97/16), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
број 9/17), Начелник општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке услуга
„Кошење десног насипа на ријеци Сави и Босни у МЗ-и Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке набавке услуга „Кошење десног насипа на ријеци Сави и Босни
у МЗ-и Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.564,10 KM без ПДВ-а, односно до 3.000,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 150 Одјељења за привреду и инспекцијске послове.
Потребна средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412500 - Расходи за текуће
одржавање (одржавање водопривредних објеката и водотокова).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-209/2018
Датум, 20.06.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

276.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
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ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуга „Стручни надзор над извођењем радова изградње артешког бунара у
избјегличком насељу Ново Село“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Стручни надзор над извођењем радова изградње артешког
бунара у избјегличком насељу Ново Село“ „путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.340,00 КМ са ПДВом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 0124 Служба за локални економски
развој пољопривреду и село, потребна средства су планирана на конту број 412700-Расходи за остале
стручне услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-208/18
Датум: 20.06.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

277.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
набавка услуге „Стручни надзор над извођењем радова изградње артешког бунара у избјегличком
насељу Ново Село“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ИБИС ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. из Бања Луке за набавку услуга „
Стручни надзор над извођењем радова изградње артешког бунара у избјегличком насељу Ново Село“ и
именованом понуђачу додјељује Уговор о набавци услуге у износу од 2.000 КМ без ПДВ-а, односно
2.340,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно условима и
законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке „Стручни надзор над извођењем радова изградње артешког бунара у
избјегличком насељу Ново Село“ путем директног споразума. Општина Шамац је као уговорни орган
дана 20.06.2018. године упутила захтјев за достављање понуде број 01-022-208/18 понуђачу „ИБИС
ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. из Бања Луке.
У року остављеном за пријем понуда достављена је понуда понуђача „ИБИС ИНЖЕЊЕРИНГ“
д.о.о. из Бања Луке у укупном износу понуде од 2.340,00 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“.
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Број: 01-022-208/18
Датум: 22.06.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

278.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16),
члана 70. става 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно одредбама
члана 66. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 9/17) , Начелник
општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
„ Извођење додатних радова на изградњи Дома културе Гребнице-Шамац,
завршни радови“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-199/18 од 25.06.2018. године и уговор за
јавну набавку радова „Извођење додатних радова на изградњи Дома културе Гребнице-Шамац, завршни
радови“ додјељује се понуђачу „Винковић“д.о.о. Оштра Лука за понуђену цијену у износу од 2.915,00
КМ без ПДВ-а, односно 3.410,55 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Изабрани понуђач у својој понуди доставио је све потребне доказе којима је потврдио вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ као и доказ о испуњавању услова за
примјену Преференцијалног третмана домаћег.
Члан 3.
Записник о о преговорима са понуђачем о правним, економским и техничким аспектима понуде
број:01-022-199/18 од 21.06.2018. године је саставни дио ове Одлуке о додјели уговора.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“
и на веб сајту Општине Шамац www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачем који је су
учествовао у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Образложење
У поступку јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења покренутог
доношењем посебне одлуке број 01-022-199/2018 од дана 13.06.2018. год. процијењена вриједност
предметних радова износи до 3.500,00 КМ без ПДВ-а, односно 4.095,00 KM са урачунатим ПДВ-ом,
Комисија именована рјешењем Начелникa општине број 01-111-71/2018 од дана 19.06.2018. год. за
провођење преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци радова „ Извођење додатних
радова на изградњи Дома културе Гребнице-Шамац, завршни радови“ који нису укључени у првобитно
закључени уговор број 01-122-85/18 од 27.03.2018. године вршила је преговоре са понуђачем „Винковић“
д.о.о. Оштра Лука, Орашје о правним, економским и техничким аспектима понуде и донешени су сљедећи
заједнички закључци:
а) Правни и технички аспекти иницијалне понуде остају непромијењени.
б) Када је ријеч о економском аспекту Комисија је предложила а понуђач прихватио да умањи цијену
иницијалне понуде са 3.497,00 КМ без ПДВ-а, на укупан и коначан износ од 2.915,00 КМ без урачунатог
ПДВ-а.
Након обављених преговора затражено је од понуђача да у складу са Записником о преговорима
достави своју коначну понуду , што је понуђач и учинио. Након испуњења свих правних, техничких и
економских услова Комисија је дана 25.06.2018. године доставила Начелнику општине Шамац препоруку
за закључење уговора.
Одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби Закона или
подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у роковима прописаним
чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама БиХ.
Број: 01-022-199 /18
Датум: 26.06.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

279.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16),
члана 70. става 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно одредбама
члана 66. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 9/17) , Начелник
општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
„Набавка додатних радова на реконструкцији и адаптацији
Дома културе у МЗ-и Гајеви“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-200/18 од 25.06.2018. године и уговор за
јавну набавку радова „ Набавка додатних радова на реконструкцији и адаптацији
Дома културе у МЗ-и Гајеви“ додјељује се понуђачу „Винковић“д.о.о. Оштра Лука, Oрашје за понуђену
цијену у износу од 2.100,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.457,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Изабрани понуђач у својој понуди доставио је све потребне доказе којима је потврдио вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ као и доказ о испуњавању услова за
примјену Преференцијалног третмана домаћег.
Члан 3.
Записник о о преговорима са понуђачем о правним, економским и техничким аспектима понуде
број:01-022-200/18 од 21.06.2018. године је саставни дио ове Одлуке о додјели уговора.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“
и на веб сајту Општине Шамац www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачем који је су
учествовао у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Образложење
У поступку јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења покренутог
доношењем посебне одлуке број 01-022-200/2018 од дана 13.06.2018. год. процијењена вриједност
предметних радова износи до 2.600,00 КМ без ПДВ-а, односно 3.042,00 KM са урачунатим ПДВ-ом,
Комисија именована рјешењем Начелникa општине број 01-111-72/2018 од дана 19.06.2018. год. за
провођење преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци радова „Набавка додатних радова
на реконструкцији и адаптацији
Дома културе у МЗ-и Гајеви“ који нису укључени у првобитно закључени уговор број 01-122-122/18 од
20.04.2018. године вршила је преговоре са понуђачем „Винковић“ д.о.о. Оштра Лука, Орашје о правним,
економским и техничким аспектима понуде и донешени су сљедећи заједнички закључци:
а) Правни и технички аспекти иницијалне понуде остају непромијењени.
б) Када је ријеч о економском аспекту Комисија је предложила а понуђач прихватио да умањи
цијену иницијалне понуде са 2.590,00 КМ без ПДВ-а, на укупан и коначан износ од 2.100,00 КМ без
урачунатог ПДВ-а.

25

Страна 26 - Четвртак 05. јул 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 10

Након обављених преговора затражено је од понуђача да у складу са Записником о преговорима
достави своју коначну понуду , што је понуђач и учинио. Након испуњења свих правних, техничких и
економских услова Комисија је дана 25.06.2018. године доставила Начелнику општине Шамац препоруку
за закључење уговора.
Одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби Закона или
подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у роковима прописаним
чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама БиХ.
Број: 01-022-200/18
Датум: 26.06.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

280.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), члана 70. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о поступку директног
споразума („Службени 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 „Кошење десног насипа на ријеци Сави и Босни у МЗ-и Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац, за набавку услуга „Кошење десног
насипа на ријеци Сави и Босни у МЗ-и Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од
2.500,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.925,00 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
20.06.2018. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу
ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац.
У року остављеном за достављање понуде, дана 25.06.2018. године достављена је понуда понуђача
ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац , са укупним износом понуде од 2.500,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.925,00
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: 01-022-209/18
Датум: 26.06.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

281.
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 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку робе
„Набавка материјала за израду спортских реквизита
на игралишту у Доњој Слатини“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „Набавка материјала за израду спортских реквизита на
игралишту у Доњој Слатини“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.100,00 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. 412500–Расходи за текуће одржавање осталих грађ.
објеката-ком. инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-212/2018
Датум: 29.06.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

282.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку робе „Набавка материјала за израду спортских реквизита
на игралишту у Доњој Слатини“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „CEDIX“д.о.о. Градачац за за набавку робе „Набавка материјала за
израду спортских реквизита на игралишту у Доњој Слатини“ и именованом се понуђачу додјељује Уговор
у износу од 1.934,49 КМ без ПДВ-а, односно 2.263,35 КМ са урачунатим ПДВ-ом путем директног
споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
29.06.2018. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „CEDIX“ д.о.о. Градачац.
У року остављеном за достављање понуде, дана 29.06.2018. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са укупним износом понуде од 1.934,49 КМ без ПДВ-а, односно 2.263,35 КМ са
урачунатим ПДВ-ом путем директног споразума.
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.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-212/18
Датум: 02.07.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

283.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку радова
„ Равнање и чишћење платоа на градском кеју у Шамцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова путем „Равнање и чишћење платоа на градском кеју у
Шамцу“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а , односно 7.020,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 160 Одјељења за
просторно уређење стамбено комуналне послове , потребна средства су планирана на конту бр. 412500–
Расходи за текуће одржавање осталих грађ. објеката-ком. инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-234/2018
Датум: 04.07.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

284.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуга „Израда саобраћајних знакова“

Покреће
споразума.

се поступак

Члан 1.
јавне набавке услуга „Израда саобраћајних знакова“ путем директног

Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.452,99 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове,
потребна средства су планирана на конту бр. 511100–Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката-вертикална сигнализација.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-235/2018
Датум: 04.07.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

285.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине
Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
I
Ослобађају се плаћања свих накнада и такси лица која су према утврђеној ранг листи за изградњу нових
стамбених објеката на подручју општине Шамац одабрани као корисници у оквиру Пројекта за опоравак
од поплава који финансира Европска унија, а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP)
у Босни и Херцеговини, и то сљедећа лица:
-

Воћкић (Јово) Петар из Новог Села кбр. 21,
Воћкић (Гојко) Милица из Новог Села кбр. 2 и
Крстановић (Перо) Драган из Новог Села кбр. 33

II
Општина Шамац ће лицима из тачке I овог закључка издати све потребне дозволе, одобрења и
сагласности у законом прописаном облику како би се извођачу омогућио почетак и завршетак изградње
стамбених јединица на предвиђеним локацијама, а у складу са Протоколом о сарадњи закљученим између
Општине Шамац и Програм за опоравак од поплава – Стамбено збрињавање којег проводи Развојни
програм Уједињених нација БиХ
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за општу управу, Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове и Служба за локaлни економски развој.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-206/2018
Датум, 19.06.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

286.
На основу члана 59. став 1 тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 37. став 3 Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени
гласник Републике Српске“, број 79/15), сагласно одредбама члана 66. и 88 став 3. Статута општине
Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац доноси:
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Правилник о начину пријема дјеце
у ЈПУ „Радост“ Шамац
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I
Издаје се сагласност Јавној предшколској установи „Радост“ Шамац на Правилник о начину пријема дјеце
у ЈПУ „Радост“ Шамац број 01-163/18 од 14.06.2018. године, који је донио Управни одбор Јавне
предшколске установе „Радост“ Шамац на сједници одржаној дана 14.06.2018. године.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“ .
Број: 01-023-15/2018
Датум, 20.06.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

287.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске, број: 97/16), а
у вези са чланом 98. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске, број: 97/16), те члана 66. Статута Општине Шамац („Службени
гласник Општине Шамац, број 9/17), начелник општине Шамац доноси :
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за провођење поступка за избор приправника Општинске управе Општине
Шамац у слиједећем саставу:
1. Смиљанић Срђан - предсједник Комисије
2. Јефремовић Даринко- члан Комисије
3. Шмитран Тамара - члан Комисије
II
Задатак Комисије је да поступи у складу са Правилником о поступку запошљавања приправника у
Општинску управу Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац, број: 7/17).
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику“ општине
Шамац.
Број: 01-111-74 /2018.
Шамац, 29. 06. 2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

288.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник Општине
Шамац“, број 9/17), Начелник Општине Шамац доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за праћење реализације Пројекта „Локални интегрисани развој“ (ЛИР)
I
Именује се Комисија за праћење реализације Пројекта „Локални интегрисани развој“ (ЛИР) по уговору о
додјели садног материјала и опреме за подизање засада љешњака, у саставу:
1. Милан Николић – предсједник Комисије,
2. Ненад Максимовић – члан Комисије,
3. Велибор Ђокић – члан Комисије.
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II
Задатак Комисија из тачке I овог Рјешења је да на основу извјештаја од стране UNDP изврши контролу
намјенских утрошених средстава, сходно члану 2. Уговора о додјели садног материјала и опреме за
подизање засада љешњака.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-111-75/2018
Датум: 02.07.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

289.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 66. и 88. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број: 9/17) и чланa 12.
Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника у производним,
занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина и опреме и
субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна лица у 2018.
години („Службени гласник општине Шамац“, број: 9/18), Начелник Општине Шамац расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
за остваривање субвенција за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним
дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина или опреме и субвенционисање
трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна лица у 2018. години
I Предмет
Предмет јавног позива је остваривање субвенција за запошљавање нових радника у производним,
занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина и опреме и
субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна лица у 2018.
години.
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,
субвенционисање трошкова набавке машина и опреме и субвенционисање трошкова стандардизације
квалитета пословања за предузетнике и правна лица у 2018. години („Службени гласник општине
Шамац“, број 9/18) и Уговора између Начелника Општине и корисника субвенција и рјешења Одјељења
за привреду и инспекцијске послове.
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;

31

Страна 32 - Четвртак 05. јул 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 10

2б - субвенција у износу од 800.00 КМ
ССС/ВКВ/КВ/ПК/НК у занатским дјелатностима;
-

за

запошљавање

незапосленог

лица

са

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;
- За ново запошљавање незапосленог инвалидног лица до 8. категорије, у складу са његовом
стручном спремом и достављеним доказом о степену инвалидности, износ подстицаја из
претходног става се увећава до 50%.
- 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 фактуре са
фискалним рачуном или извода рачуна из пословне банке о плаћању истог.
- Субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања (ISO стандарди и сл.):
- Рефундација дијела трошкова стандардизације квалитета пословања за послодавце без обзира
на дјелатност коју обављају одобрава се у износу до 2.000 КМ, након достављања доказа о
посједовању квалитета пословања (ISO стандари и сл.) прибављеног у текућој години.
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, субвенционисање
трошкова набавке машина или опреме и субвенционисање стандардизације квалитета пословања 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 или више 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.
За субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања (ISO стандарди и сл.):
- Рефундација дијела трошкова стандардизације квалитета пословања за послодавце без обзира коју
дјелатност обављају.
III Услови
Корисници субвенција, правна лица и предузетници морају да испуњавају сљедеће услове:
- да имају 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,

32

Страна 33 - Четвртак 05. јул 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 10

-

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.
- да је стандардизација квалитета пословања извршена у текућој години (за послодавце који
подносе захтјев за ову врсту подстицаја).
Право на субвенцију за запошљавање нових радника 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),
- 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,
- доказ о степену инвалидности (за запошљавање инвалидног лица до 8. категорије),
- 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;
- фактура са фискалним рачуном за купљену машину или опрему или извод рачуна из банке о
плаћању истог.
(3) Привредна друштва и предузетници за субвенционисање дијела трошкова стандардизације
квалитета пословања (ISO стандари и сл.), 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;
- доказ о прибављеном стандарду квалитета пословања (ISO стандари и сл.),
- уговор или фактура са фискалним рачуном или извод из банке као доказ о извршеном плаћању
сертификације овлашћеној институцији.
Пријаве са одговарајућом документацијом достављају се поштом или лично, у запечаћеним ковертама, на
адресу Општинске управе општине Шамац.
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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 мјеницу, 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 и инспекцијске послове, 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.
VII Рокови
Захтјеви по овом јавном позиву се могу подносити до 31.10.2018. године до 15:00 часова.
Предузетници и правна лица која поднесу пријаву на јавни позив након истека рока неће моћи
остварити право на субвенција у 2018. години, с тим да њихов захтјев неће бити одбачен као
неблаговремен, него ће се узети у разматрање приликом обраде захтјева за субвенције у 2019. години.
Комисија ће по затварању јавног позива подносиоцима захтјева резултате доставити писменим
путем.
Додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду и инспекцијске послове на тел:
054/611‐800 или 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 I Карађорђевића број 4.
Број: 01-022-214/18
У Шамацу, 02.07.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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290.
Молимо да на трошак странке објавите
ОГЛАС
Општинска управа Општине Шамац Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове на
основу рјешења број 06-372-10/18 од 21.06.2018. године, извршиo је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број 06-35 упис оснивања Заједница етажних власника
„Црвена Звезда“ ул. Његошева 3, Шамац са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника „Црвена Звезда“ ул. Његошева 3, Шамац. Оснивачи: 3
етажна власника станова стамбене зграде. Дјелатност: 8110-помоћне дјелатности управљања зградама.
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имовином,
док чланови одговарају супсидијарно до висине свог удјела у плаћању трошкова инвестиционог и текућег
одржавања и хитних интервенција на заједничким дијеловима зграде. Заједницу заступа Перица Мићић
предсједник Скуштине заједнице етажних власника без ограничења.
Број:06-372-10/18
Дана: 21.06.2018. године

Службено лице органа
Ведрана Михаљчић

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
256. Одлука о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца на подручју oпштине
Шамац
257. Одлука о збору грађана и грађанској иницијативи
258. Одлука о издавању Билтена Општине Шамац
259. Одлуку о интернет презентацији општине Шамац
260. Одлука о успостављању сарадње за обављање инспекцијских послова на подручју општина
Шамац, Пелагићево и Доњи Жабар
261. Одлука о измјени и допуни одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и
заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на њима
262. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова управних одбора
јавних установа чији је оснивач Општина Шамац
263. Одлука о додјели покретне имовине на коришћење ЈУ „Центар за културу“ Шамац
264. Одлука о додјели на кориштење и одржавање непокретности у својини Општине Шамац
265. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду
између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
266. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Начелника у органима КП Водовод и канализација
а.д. Шамац
267. Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку средстава за превоз ученика на подручју
општине Шамац у 2017.години са планом расподјеле средстава за превоз ученика у 2018.
години
268. Закључак о усвајању Извјештаја о стипендирању студената и ученика на подручју општине
Шамац у школској 2017/2018. години
269. Закључак о усвајању Извјештаја o раду и пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац за 2017.
годину са финансијским резултатима пословања за 2017. годину
270. Закључак о давању сагласности на План рада и пословања ЈЗУ Дом здравља Шамац у
2018. години и Финансијски план за 2018. годину
271. Закључак о прихватању Информације о активностима и техничкој опремљености
Територијалне ватрогасне јединице Шамац за 2017. годину са планом рада за 2018. годину
272. Закључак о прихватању Информације о демографском стању на подручју општине Шамац
са подацима о броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2017. години
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273. Закључак о прихватању Информације о стању безбједности у области јавног реда и
мира,криминалитета и безбједности саобраћаја на подручју општине Шамац у 2017. години са
упоредним показатељима из 2016. године
274. Закључак о усвајању Извода из Записника са XX редовне сједнице Скупштине општине
Шамац
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
275. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Кошење десног насипа на
ријеци Сави и Босни у МЗ-и Шамац“
276. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Стручни надзор над
извођењем радова изградње артешког бунара у избјегличком насељу Ново Село“
277. Одлука o додјели уговора набавка услуге „Стручни надзор над извођењем радова изградње
артешког бунара у избјегличком насељу Ново Село“
278. Одлука o додјели уговора „Извођење додатних радова на изградњи Дома културе
Гребнице-Шамац, завршни радови“
279. Одлука o додјели уговора „Набавка додатних радова на реконструкцији и адаптацији Дома
културе у МЗ-и Гајеви“
280. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Кошење десног насипа на ријеци Сави и Босни
у МЗ-и Шамац“
281. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка материјала
за израду спортских реквизита на игралишту у Доњој Слатини“
282. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка материјала за израду спортских
реквизита на игралишту у Доњој Слатини“
283. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Равнање и
чишћење платоа на градском кеју у Шамцу“
284. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Израда
саобраћајних знакова“
285. Закључак
286. Закључак о давању сагласности на Правилник о начину пријема дјеце у ЈПУ „Радост“
Шамац
287. Рјешење
288. Рјешење о именовању Комисије за праћење реализације Пројекта „Локални интегрисани
развој“ (ЛИР)
289. Јавни позив за остваривање субвенција за запошљавање нових радника у производним,
занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина или опреме
и субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна
лица у 2018. години
290. Оглас
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