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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 21. Закона о комуналним дјелатностима («Службени гласник Републике Српске» број
124/11), члана 2. и 3. Одлуке о комуналним дјелатностима и комуналном реду («Службени гласник
општине Шамац» број 9/13) и члана 16.Статута општине Шамац («Сл. гласник Општине Шамац», број
3/14),Скупштина општине Шамац на XVI редовној сједници одржаној дана 30.01.2018. године, донијела
је
П Р О Г Р А М
обављања и финансирања заједничке комуналне
потрошње на подручју општине Шамац за 2018. годину
Овим Програмом исказују се финансијска средства потребна за остваривање Програма те утврћује опис и
обим послова одржавања са процјенама појединих трошкова по дјелатностима. Реализација наведених
послова вршиће се у складу са оперативним плановима.
Дјелатности заједничке комуналне потрошње утврђене Законом о комуналним дјелатностима су:
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Редни
број

1.1.

Чишћење јавних површина у насељеним мјестима (Табела 1),
Одржавање,уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина (Табела 2),
Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина (Табела 3),
Одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима (Табела 4).
Јавна расвјета у насељеним мјестима (Табела 5).
ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА

АКТИВНОСТ

Ручно чишћење јавних саобраћајних површина
(градске улице, тротоари, тргови, пјешачке
стазе, мостови, јавна паркиралишта и др.).
Ручно чишћење обухвата прикупљање отпада и
метење са саобраћајних површина, пражњење
корпи, скидање плаката и одржавање јавних
површина у мјесним заједницама

Табела 1
НАЧИН
ФИНАНСИРАЊА
УКУПНО
ОСТАЛИ
БУЏЕТ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

68.098,20

0,00

68.098,20
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1.2.

Прикупљање отпада са уређених и неуређених
зелених површина
УКУПНО
ПОВРШИНА
МЈЕСТИМА:

ЧИШЋЕЊЕ
ЈАВНИХ
У
НАСЕЉЕНИМ

26.028,08

0,00

26.028,08

94.126,28

0,00

94.126,28

2. ОДРЖАВАЊЕ,УРЕЂИВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА
Редни
број

2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.2.

Табела 2
НАЧИН
ФИНАНСИРАЊА
УКУПНО
ОСТАЛИ
БУЏЕТ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

АКТИВНОСТ

Одржавање и санација дрвећа у дрворедима,
парковима и насељима
Одржавање дрвећа у дрворедима, парковима,
насељима и другим просторима (орезивање
јачег интензитета уз употребу специјалног
возила, орезивање ''у главу'',сјеча,уклањање
изданака, вађење пањева, откопавање, одвоз на
депонију)
Набавка и садња нових садница
УКУПНО 2.1.
Кошење зелених површина и одвоз траве

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00
10.000,00

0,00
0,00

5.000,00
10.000,00

46.199,97
46.199,97

0,00
0,00

46.199,97
46.199,97

Одржавање
и
залијевање
украсног
шибља,ружичњака и сезонског цвијећа и
шишање живе ограде
Одржавање
и
залијевање
украсног
грмља,ружичњака и сезонског цвијећа.
Шишање живе ограде

1.800,00
10.000,00

0,00
0,00

1.800,00
10.000,00

УКУПНО 2.3.

11.800,00

0,00

11.800,00

4.241,25

0,00

4.241,25

2.632,50

0,00

2.632,50

1.000,00

0,00

1.000,00

УКУПНО 2.4.

7.873,75

0,00

7.873,75

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ
И ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА:

75.873,72

0,00

75.873,72

УКУПНО 2.2.
2.3.

2.3.1.
2.3.2.

2.4.1.
2.4.2.

Набавка и уградња 15 парковских клупа
санација постојећих
Набавка 40 корпи за отпатке

2.4.3.

Одржавање реквизита дјечије забаве

и
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3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
Табела 3
Редни
НАЧИН
број
АКТИВНОСТ
ФИНАНСИРАЊА
УКУПНО
ОСТАЛИ
БУЏЕТ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.
3.1.
Уклањање кишнице,снијега и леда са јавних
30.000,00
0,00
30.000,00
површина
УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕ.
ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ
ПОВРШИНА:

30.000,00

0,00

30.000,00

4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ
МЈЕСТИМА
Табела 4
Редни
НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
број
АКТИВНОСТ
УКУПНО
ОСТАЛИ
БУЏЕТ
4.1.
4.1.1.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

ИЗВОРИ
ФИНАНС.

Одржавање асфалтних путева
Санација ударних рупа на територији Општине
(исијецање,одвоз отпада,
премазивање и асфалтирање) у укупној
површини од 790 m2
УКУПНО 4.1.

21.330,00

0,00

21.330,00

21.330,00

0,00

21.330,00

3.762,00

0,00

3.762,00

80.486,00

0,00

80.486,00

84.248,00

0,00

84.248,00

Одржавање макадамских путева
Одржавање макадамских путева у насељеном
мјесту Шамац (гредерисање,
насипање каменим агрегатом и планирањем) уз
утрошак 270 m3 насипног материјала
Одржавање макадамских путева у мјесним
заједницама (гредерисање,насипање са каменим
агрегатом и планирање) уз утрошак 5810 m3
насипног материјала
УКУПНО 4.2.

4. 3.

Модернизација улица и локалних путева

4.3.1.

Санација водоводних и канализационих шахтова
по улицама 30 комада

4.500,00

0,00

4.500,00

4.3.2.

Санација - пресвлачење дијела асфалтног пута у
Доњој Црквини „Чанчари“, Горња - Доња
Слатина „Босићи“

50.000,00

0,00

50.000,00

УКУПНО 4.3.

54.500,00

0,00

54.500,00

11.000,00

0,00

11.000,00

4.4.
4.4.1.

Одржавање вертикалне и хоризонталне
саобраћајне сигнализације
Обиљежавање уздужних, попречних и осталих
ознака на саобраћајним површинама
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4.4.2.

Одржавање вертикалне сигнализације (знакова,
свјетлећих знакова и путоказних
ознака)
УКУПНО 4.4.

4.5.

Одржавање и развој објеката за јавну
расвјету
УКУПНО 4.5.
УКУПНО
ЈАВНЕ
ПОВРШИНЕ

12.000,00

0,00

12.000,00

23.000,00

0,00

23.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

208.078,00

0,00

277.362,00

САОБРАЋАЈНЕ

5.ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉУ – ТРОШКОВИ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
Редни
број

5.1.

АКТИВНОСТ

Освјетљавање саобраћајних и других јавних
површина
УКУПНО ЈАВНА РАСВЈЕТА:

Табела 5
НАЧИН
ФИНАНСИРАЊА
УКУПНО
БУЏЕТ ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.
110.000,00
0,00
110.000,00
110.000,00

0,00

110.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Табела 6
НАЧИН
ФИНАНСИРАЊА

Ред.
Број

АКТИВНОСТ
БУЏЕТ

1.

ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У
НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА

94.126,28

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

УКУПНО

0,00
170.000,00

2.

3.

4.

5.

ОДРЖАВАЊЕ ,УРЕЂИВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ
ПОВРШИНА
ОДВОЂЕЊЕ
АТМОСФЕРСКИХ
ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА

75.873,72

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

208.078,00

0,00

208.078,00

ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉУ

110.000,00

0,00

110.000,00

У К У П Н О:

518.078,00

0,00

518.078,00

Као што је из Табеле 6 видљиво планирана средства за заједничку комуналну потрошњу у 2018. години
износе 518.078,00 КМ од чега је укупан износ планиран из буџета општине.
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Број: 07-022-17/18
Датум, 30.01.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

2.
На основу члана 40. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број:40/13, 106/15 и 3/16), члана 39.став (2) тачка 2. и 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:97/16) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број: 9/17), Скупштина општине Шамац на XVI редовној сједници одржаној
дана 30.01. 2018.године, донијела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Урбанистичког плана Шамац 2018-2033
I
Овом Одлуком приступа се изради Урбанистичког плана Шамац 2018-2033.
II
Граница обухвата Урбанистичког плана Шамац 2018-2033.
На сјеверу од запада према истоку од моста на регионалном путу Р-464 – Пруђански мост (к.ч.број1085)
прати границу слива ријеке Саве до граничног прелаза са Републиком Хрватском на истоку. Даље од
истока ка југу прати границе између К.о. Шамац и К.о. Тишина све до канала Жандрак. На југу прати
канал Жандрак све до корита баре Толиса, а што представља јужну границу између К.o. Шамац и К.о.
Тишина. Даље од југа према западу границу чине јужне стране следећих к.ч. бројева: 1479, 1439/2, 1439/1,
1440/2, 1440/1, 1441/1, 1441/2, 1442, 1443, 1444/2, 1445/2, 1445/1, 1446/2, 1506 и 1451 (Ови к.ч.
представљају границу између К.о. Шамац и К.о. Доњи Хасић. На мјесту код к.ч. 1451 граница обухвата
излази и пресијеца магистрални пут М-17. Границу обухвата од магистралног пута М-17 према западу
чине рубни дијелови парцела: 1460/4, 1460/2, 1459/1, 1459/2, 1477/2, 1477/1, 1477/5, 1477/3, 1477/4, 1464/2,
1464/1, 1476/1, 1472, 1478, 1007 и 1492/1. Од парцеле 1492/1 граница обухвата наставља се одбрамбеним
насипом имеђу насељеног мјеста Шамац и ријеке Босне и завршава се код моста на регионалном путу Р464 – Пруђански мост (к.ч.број 1085).
Обухват Урбанистичког плана насељеног мјеста Шамац има укупну површину од 4,27km2
(четриквдратнакилометраидвадестседамквадратнихметара).
Саставни дио ове Одлуке је графички прилог на коме су приказане границе обухвата.
III
Плански параметри се утврђују на период од 2018-2033 године.
IV
План је неопходно израдити у свему према одредбама Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник РС“, број 40/13, 106/15 и 3/16), подзаконским актима донесеним на основу овог
закона, те другим прописима релевантним за планирање и уређење простора (који се односе на:саобраћај,
снабдијевање енергијом, снабдијевање водом, телекомуникације, заштиту од природних непогода,
заштиту природе, заштиту воде, ваздуха, пољопривредног и шумског земљишта, природних вриједности,
културних добара и сл.)
Носилац израде дужан је обезбиједити усаглашеност Урбанистичког плана са одговарајућим
планом вишег реда.
V
Рок за израду планског документа је 12 мјесеци од дана потписивања уговора са носиоцем израде
Урбанистичког плана насељеног мјеста Шамац.
VI
Урбанистички план насељеног мјеста Шамац мора садржавати све елементе прописане чланом 33.
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник РС“, број 40/13, 106/15 и 3/16), другим
законима као и Правилником о начину израде, садржају и формирању документа просторног уређења
(„Службени гласникј РС“, број 69/13).
VII
Скупштина општине Шамац на приједлог носиоца припреме утврђује нацрт Урбанистичког плана
насељеног мјеста Шамац, као и мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на јавни увид.

5

Страна 6 - Петак 02. фебруар 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 1
Нацрт Урбанистичког плана насељеног мјеста Шамац, излаже се на јавни увид у складу са
одредбама члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу у трајању од 30 дана.
О мјесту, времену и начину излагања нацрта плана на јавни увид, јавност и власници
непокретности на подручју за које се доноси овај план, биће обавијештени путем огласа, који се објављује
у најмање два средства јавног информисања, осам дана прије почетка јавног увида и 15 дана од почетка
излагања нацрта на јавни увид. Оглас мора садржавати све елементе прописане чланом 47 став 4 Закона о
уређењу простора и грађењу.
Носилац израде дужан је да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења, који су достављени
током јавног увида, и да о њима заузме став прије утврђивања приједлога плана, те да носиоцу припреме
и лицима која су доставила приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт достави образложен став у
писаној форми.
Став носиоца израде плана о примједбама, приједлозима и мишљењима на нацрт, разматра се на
јавној расправи , на коју се позивају представници носиоца припреме плана, носиоца израде плана,
представници органа и правних лица из члана 42. Став (3) Закона о уређењу простора и грађењу.
Јавна расправа из претходног става мора се организовати у року од 30 дана од дана затварања
јавног увида. Јавној расправи могу присуствовати сва заинтересована лица.
Носилац припреме објављује позив на јавну расправу, у најмање једном дневном листу доступном на
територији цијеле Републике, три дана прије и на дан одржавања расправе.
Уколико се приједлог планског документа, на основу прихваћених примједби и мишљења,
пристиглих у току јавног увида, значајно разликује од нацрта документа, носилац припреме дужан је да
организује поново јавни увид.
Поновни јавни увид спровешће се у складу са чланом 49. Закона о уређењу простора и грађењу.
Након одржане јавне расправе из члана 48. став (4) Закона о уређењу простора и грађењу, носилац
припреме утврђује приједлог Урбанистичког плана насељеног мјеста Шамац, који се доставља
Скупштини општине Шамац на усвајање.
VIII
Средства потребна за израду Урбанистичког плана насељеног мјеста Шамац, обезбјеђују се из
буџета општине Шамац.
IX
Носилац израде Урбанистичког плана насељеног мјеста Шамац, биће правно лице које има
одговарајућу лиценцу за израду ове врсте документа просторног уређења. Избор носиоца израде врши се
у складу са прописима о јавним набавкама.
X
Носилац припреме Урбанистичког плана насељеног мјеста Шамац, биће Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Шамац.
XI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-18/18
Датум: 30.01.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

3.
На основу члана 59. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 12. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-4668/17 од 29.12.2017. године,Скупштина општине Шамац на XVI
редовној сједници одржаној 30.01.2018. године, донoси:
ОДЛУКУ
о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Шамац путем усменог јавног надметања за обављање сточарске и
ратарске производње
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I
Овом Одлуком расписује се јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске (у даљем тексту: Републике) на подручју општине Шамац путем усменог јавног
надметања укупне површине 158,9556 ха.
Пољопривредно земљиште у својини Републике које се даје у закуп за сточарску и ратарску производњу а
налази се у сљедећим катастарским општинама: Крушково Поље (40,1927 ха), Горња Слатинa (23,2624
ха), Доња Слатина (1,5604 ха), Баткуша (42,0710 ха), Брвник (11,4838 ха), Обудовац (10,7061 ха) и
Браница (28,8999 ха).
Пољопривредно земљиште даје се у закуп по систему катастарске честице и блок парцеле, а подаци о
истом биће наведени у Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике.
II
Пољопривредно земљиштe у својини Републике из тачке I ове Одлуке, даје се у закуп искључиво ради
обављања сточарске или ратарске производње и не може се користити у друге сврхе.
Понуђач може поднијети понуду само за једну врсту пољопривредне производње.
III
Пољопривредно земљиште из тачке I ове Одлуке, даје се у закуп на период од 12 година, уз могућност
продужења у складу са Законом о пољопривредном земљишту.
IV
Максимална површина пољопривредног земљишта из тачке I ове Одлуке, која се може дати у закуп
привредном друштву, предузетнику и физичком лицу је до 16,3748 ха.
Понуђач не може поднијети понуду на већу површину пољопривредног земљишта него што је
максимално дозвољена у расписаном јавном огласу.
V
Почетна цијена закупнине једног хектара (1 ха) пољопривредног земљишта износи за: I класу 120 КМ, II
класу 110 КМ, III класу 100 КМ, IV класу 90 КМ, V класу 80 КМ и VI VII и VIII класу 60 КМ.
Годишња цијена закупа утврђује се поступком усменог јавног надметања а у сладу са чланом 43., 44, 45 и
46. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске.
Ако је поднесена само једна пријава на јавно надметање, такву пријаву уколико је благовремена, потпуна
и испуњава опште и посебне услове прописане јавним огласом, Комисија оцјењује као најповољнију, а
износ закупнине утврђује на основу непосредне погодбе али не по нижој цијени од почетне годишње
цијене закупа пољопривредног земљишта прописане овим правилником.
VI
Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се прије закључења уговора о закупу у новчаном
износу умањеном за износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
VII
Право учешћа на овом јавном огласу имају привредна друштва и предузетници који су регистровани за
обављање пољопривредне дјелатности у складу са прописима који регулишу ово област и физичка лица
која се баве пољопривредном производњом, а који испуњавају опште услове додјеле у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике прописане чланом 3. Правилника о поступку давања у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике (у даљем тексту: Правилник) и посебне услове из
јавног огласа.
VIII
Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике имају привредна
друштва, предузетници и физичка лица која немају закључен уговор о концесији за коришћење
пољопривредног земљишта у својини Републике.
IX
Одјељење за привреду Општинске управе општине Шамац ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке истаћи јавни оглас на огласној табли Општине, објавити на интернет страници Општине
Шамац.
Јавни оглас остаје отворен 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана објављивања.
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Јавни оглас мора да садржи све елементе прописане чланом 13. Правилника.
X
Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике спроводи Комисија за давање у
закуп пољопривредног земљишта коју формира начелник општине.
Начелник општине ће, на основу достављеног обавјештења о резултатима давања у закуп
пољопривредног земљишта, најдаље у року од тридесет (30) дана од дана закључивања Јавног огласа,
донијети коначну листу најповољнијих понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике у складу са Правилником.
XI
Након спроведеног поступка, Скупштина општине Шамац ће донијети Одлуку о додјели пољопривредног
земљишта у закуп на приједлог Начелника Општине уз предходно прибављену сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
На основу одлуке из претходног става Начелник општине Шамац ће закључити уговор о закупу са
изабраним понуђачима.
XII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-19/18
Датум, 30.01.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

4.
На основу члана 39. став (2) алинеја 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 23. став (1) и (2) Закона о стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), 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 XVI редовној сједници, одржаној дана 30.01.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о стицању својине на нeпокретности у К.o. Шамац
Члан 1.
Овом Одлуком Општина Шамац стиче својину на непокретности- пословном простору улаз IX у
пословно-стамбеном објекту Пр+4+ Пк у Улици Цара Душана С-62 у Шамцу , власништво „KONSTEAM“ д.о.о. Шамац, са дијелом 1/1 на земљишту означеном као к.ч број 1008/1, уписано у П.Л. број 244
К.о. Шамац, заведен у књигу уложених уговора о продаји пословних зграда, пословних просторија и
гаража лист број 157, површине 94,51 m2.
Члан 2.
Даје се сагласност Начелнику општине Шамац да, у циљу регулисања међусобних права и обавеза
уговорних страна, закључи са продавцем „KONS-TEAM“ д.о.о. Шамац купопродајни уговор о куповини
непокретности описане у члану 1. ове Одлуке, за купопродајну цијену у износу од 497,30 КМ/ m2,
односно укупно 47.000,00 КМ, према извршеној процјени вриједности од стране вјештака грађевинске
струке.
Члан 3.
На непокретности из члана 1. ове Одлуке, у јавним евиденцијама непокретности, извршиће се
упис права својине у корист Општине Шамац, са дијелом 1/1.
Члан 4.
Општина Шамац ће прије закључивања Уговора из члана 2. ове Одлуке затражити мишљење
Правобранилаштва Републике Српске- Сједиште замјеника у Добоју, у смислу члана 22. Закона о
правобранилаштву („Службени гласник Републике Српске“, број 16/05, 77/06, 119/08 и 78/11).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Шамац.
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Број: 07-022-20/18
Датум, 30.01.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

5.
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број:97/16), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“,
број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 6. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број:20/12) и члана 36. и 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број: 9/17), Скупштина општине Шамац на XVI редовној сједници одржаној дана 30.01.
2018.године, донијела је
ОДЛУКУ
о стављању у промет непокретности у својини
општине Шамац
I
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом продаја
непокретности у својини општине Шамац, и то:
Парцела к.ч.број 1830/10, њива 6.класе, у површини од 1641m2 , уписане у Лист непокретностипрепис број: 103/49 К.о. Горњи Хасић и земљишнокњижни уложак број: 572 СП Хасић, на име Општине
Шамац као титулара права посједа и права својине са дијелом 1/1.
II
Почетна продајна цијена земљишта из тачке I ове Одлуке утврђена је од стране вјештака
архитектонско-грађевинске струке и износи 1.40КМ/m2 (словима:једнаконвертибилнамарка и
40/100),односно 2.297,40КМ (словима: двијехиљадедвјестадеведестседамконвертибилнихмарака и
40/100).
III
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене,
која се уплаћује на јединствени рачун трезора општине Шамац отворен код НЛБ Развојне банке на број
рачуна 5620118067541754- рачун за донације, са назнаком: кауција за непокретности у К.O. Шамац.
IV
Поступак лицитације ће спровести Комисија за продају непокретности, коју ће именовати
Начелник.
V
Овлашћује се Начелник општине Шамац да по окончању лицитационог поступка са
најповољнијим понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном мишљењу Замјеника
Правобраниоца Републике Српске са сједиштем у Добоју.
VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“
Брoj: 07-022-21/18
Датум: 30.01.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

6.
На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), чл. 4. и 5. Закона о финансирању политичких странака из буџета Републике, града и
општине (''Службени гласник Републике Српске'', број 65/08) и члана 36. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац, на XVI редовној сједници
одржаној дана 30.01.2018. године, донијела је
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О Д Л У К У
о финансирању дијела трошкова редовног рада политичких странака које имају
одборнике у Скупштини општине Шамац у 2018. години
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина и начин расподјелe финансијских средстава из Буџета општине
Шамац за финансирање дијела трошкова редовног рада политичиких странака које имају одборнике у
Скупштини општине Шамац у 2018. години.
Члан 2.
Право на финансијска средства, у складу са овом одлуком, остварују политичке странке и
коалиције које имају одборнике у Скупштини општине Шамац.
Члан 3.
Средства за финансирање дијела трошкова редовног рада политичких странака које имају
одборнике у Скупштини општине, обезбјеђују се у Буџету општине Шамац за 2018. годину у износу од
0,60% укупних буџетских прихода из претходне године, односно у укупном износу од 35.000 КМ.
Члан 4.
Расподјела средства из члана 3. ове одлуке се врши на сљедећи начин:
а) 20% распоређује се у једнаким износима политичким странкама и коалицијама које имају
одборнике у Скупштини општине и
б) 80% распоређује се сразмјерно броју освојених мандата, које политичка странка, односно
коалиција има у Скупштини општине.
Члан 5.
Средстава из члана 4. тачка б) распоређују се тако да се износ новчаних средстава подијели са
бројем одборника у Скупштини, затим се овај износ подијели на број мјесеци у години и тако добијен
износ представља мјесечни износ новчаних средстава по одборнику.
Члан 6.
Уколико одборник у току трајања мандата напусти политичку странку , финансијска средства
задржава политичка странка којој је одборник до тада припадао.
Члан 7.
Одјељење за финансије општине Шамац, средства из члана 4. ове Одлуке, дозначава политичким
странкама до 10-тог у мјесецу за претходни мјесец, а према табеларном прегледу мјесечне расподјеле
средстава (табела 1) који чини саставни дио ове Одлуке.
Члан 8.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије општине Шамац.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-22/18
Датум, 30.01.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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ПРЕГЛЕД МЈЕСЕЧНЕ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2018.ГОДИНУ

ПОЛИТИЧКА СТРАНКА

БРОЈ
ОДБОРНИКА
2

1
1
2
3
4
5
6
7

СНСД-Милорад Додик
Српска демократска странка
Народни демократски покрет
Демократски народни савез
Хрватска коалиција ХДЗ БИХ-ХДЗ 1990
Социјалистичка партија
Независна странка др Михајло Товирац
УКУПНО

6
5
5
4
3
1
1
25

ФИКСНО
20%
3
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
7.000

ЗА 12 МЈЕСЕЦИ
80%
4

УКУПНО МЈЕСЕЧНО
3+4
5

6.720
5.600
5.600
4.480
3.360
1.120
1.120
28.000

7.720
6.600
6.600
5.480
4.360
2.120
2.120
35.000

6
643
550
550
457
363
177
177
2.917
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7.
На основу чл. 112. став (2) и 114. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник Републике Српске'',
број 106/09 и 44/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број 97/16), члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) и члана
5. Правилника о поступку утврђивања смрти лица(''Службени гласник Републике Српске, број 65/10),
Скупштина општине Шамац, на XVI редовној сједници одржаној дана 30.01. 2018. године, доноси
О Д Л У К У
о именовању мртвозорника
I
Овом одлуком утврђује се број доктора медицине за преглед умрлих лица ван здравствене установе (у
даљем тексту: мртвозорници) на подручју општине Шамац, подручје на којем ће вршити преглед умрлих
лица и одређује висина накнаде за обављање прегледа умрлих лица.
II
Преглед умрлих лица ван здравствене установе и утврђивање времена и узрока смрти, за подручје
општине Шамац, вршиће четири доктора медицине ЈЗУ Дом здравља Шамац.
За мртвозорнике именују се сљедећи доктори медицине:
1. др Јован Живковић
2. др Драган Илинчић
3. др Михајло Товирац
4. др Благоје Симић
III
Именовани мртвозорници, из тачке II ове одлуке, обавезују се да у складу са важећим прописима којима
је регулисан поступaк утврђивања смрти лица, врше утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла
ван здравствених установа на цијелом подручју општине Шамац, а према плану и распореду вршења
прегледа којег утврди директор ЈЗУ Дом здравља Шамац.
IV
За обављање прегледа умрлог лица и путне трошкове мртвозорницима припада накнада у износу од 35
КМ по обављеном прегледу умрлог лица.
Накнаду за преглед умрлих лица, из става 1. овог члана, обрачунава Одјељење за општу управу, а на
основу евиденције о извршеним прегледима умрлих лица које достављају матичари за подручје за које је
образована мјесна канцеларија.
V
Накнада из тачке IV ове одлуке обезбјеђује се у буџету општине Шамац и исплаћује мјесечно на текући
рачун лица из тачке II ове одлуке.
VI
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи рјешење о одређивању доктора медицине за утврђивање
времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе број 07-111-8/09 од 30.01.2009. године
(''Службени гласник општине Шамац'', број 1/09).
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Брoj: 07-022-23/18
Датум, 30.01.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

8.
На основу члана 39. став (2) алинеја 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број
124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5. став (1) тачка б) Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. и 66. Статута општине Шамац („Службени гласник
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општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XVI редовној сједници, одржаној дана
30.01.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом продаја
непокретности у својини Општине Шамац, Топлана- објекат бр 1, објекат бр 2 и грађевинско земљиште, и
то:
к.ч. број 1070/2 , уписано у П.Л. број 2139, К.о. Шамац, као кућа, зграда и економско двориште у
површини од 5.191 m2, а што се по старом катастарском операту односи на земљиште означено као к.ч.
број 327/2 из ЗК улошка број 320, К.о. СП Шамац, са постојећим објектима Комплекса топлане:
- објекат бр.1 површине 1.285,16 m2 и
- објекат бр.2 површине 311,86 m2.
У сладу са „Просторним планом општине Шамац 2013-2033“ („Службени гласник општине
Шамац“, број 9/17), земљиште означено као к.ч. број 1070/2, , уписано у П.Л. број 2139, К.о. Шамац, као
кућа, зграда и економско двориште налази се у обухвату подручја интензивне привредне дјелатности
Земљиште је опремљено основном инфраструктуром,
електродистрибутивном мрежом и на њему су изграђена два објекта

саобраћајницом,

водоводном

и

Члан 2.
Почетна продајна цијена непокретности из члана 1. утврђена је од стране вјештака грађевинскоархитектонске струке и износи 78.000,00 КМ (словима седамдесетосамхиљадаконвертибилнихмарака)
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене,
која се уплаћује на јединствени рачун трезора Општине Шамац број 562-011-80675417-54 прије почетка
лицитационог поступка, о чему ће Комисији поднијети доказ о извршеној уплати износа од 7.800,00 КМ
(словима седамхиљадаосамстоконвертибилнихмарака)
Члан 4.
Поступак Лицитације ће провести Комисија за продају непокретности, коју ће именовати
Начелник општине.
Објава Огласа за продају непокретности извршиће се у дневним новинама „ЕУРО БЛИЦ“,
Огласној плочи Општинске управе Шамац и веб страници Општине Шамац
Члан 5.
Уколико непокретност наведена у члану 1. ове Одлуке не буде продата на најмање двије
лицитације, продаја се може извршити непосредном погодбом у складу са одредбама Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 4. ове Одлуке.
Члан 6.
Овлашћује се Начелник општине Шамац да по окончању лицитационог поступка са купцем чија је
понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске, закључи
писмени купопродајни уговор.
Члан 7.
Купац је дужан да у року од два мјесеца од дана закључења купопродајног уговора, затражи
издавање грађевинске дозволе, а у року од четири мјесеца од дана закључења купопродајног уговора
започне радове на реконструкцији или изградњи новог објекта.
Члан 8.
Трошкове уписа права својине у јавним евиденцијама непокретности сноси купац.
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Члан 9.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о стављању у промет непокретности у својини
Општине Шамац број: 07-022-369/17 („Службени гласник општине Шамац“, број 21/17).
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 07-022-26/18
Датум, 30.01.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

9.
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 чл. 16. и 17. 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 XVI редовној сједници одржаној 30.01. 2018. године, донијела је
Одлуку
о додјели пословног простора на коришћење
Члан 1.
Колу српских сестара „Косовка дјевојка“ Шамац, улица Цара Душана 25, ЈИБ: 4403624870001,
додјељују се на коришћење, без накнаде, пословни простор у Шамцу у улици Краља Александра
Карађорђевића 69., изграђене на дијелу парцеле означеној као к.ч. број 290/1, уписана у ПЛ број 245 КО
Шамац, под сљедећим условима:
- сврха: обављање дјелатности удружења је добротворни рад, којим се остварује помоћ људима у
невољи (пружање материјалне и моралне помоћи незбринутим лицима, припреме и прослава свечаности,
прикупљање помоћи за сиромашне, организовање изложби и излета и сл.) уписане у судски регистар.
- период трајања коришћења: четири (4) године.
Члан 2.
Корисник пословног простора се обавезује, да додијељеним просторијама и припадајућом
инфраструктуром управља као добар домаћин, врши текуће одржавање додијељених просторија, плаћа
утрошак електричне енергије, воде, канализације и све комуналне и друге дажбине које произилазе из
закона и других подзаконских прописа и прописа општине Шамац.
Члан 3.
Овлашћује се начелник општине Шамац да са удружењем Коло српских сестара „Косовка
дјевојка“ Шамац, закључи уговор, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе међу потписницима,
као и услови и начин коришћења пословног простора из члана 1. ове Одлуке.
Члан 4.
За реализацију ове одлуке, задужује се Одјељење за привреду општине Шамац.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 07-022-27/18
Датум, 30.01.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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10.
На основу члана 22. Закона о комуналним дјелатностима (Службени гласник Републике Српске“, број
124/11), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина
општине Шамац на XVI редовној сједници, одржаној дана 30.01.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о комуналним накнадама
Члан 1.
У Одлуци о комуналним накнадама („Службени гласник општине Шамац“, број 2/12) иза члана 5.
додаје се члан 5а. који гласи:
„Члан 5а.
Комунална накнада за пословне објекте у којима се обавља производна дјелатност плаћа се у
висини од 50% од накнаде у одређеној зони предвиђеној за плаћање комуналне накнаде за пословне
објекте.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-24/18
Датум, 30.01.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

11.
На основу члана 2.став 1. и члана 6. Закона о комуналној дјелатности (''Службени гласник Републике
Српске'',број 124/11),члана 39. Закона о локалној самоуправи(''Службени гласник Републике Српске'',број
97/16)и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник Општине Шамац'',број 9/17)Скупштина
општине Шамац, на XVI редовној сједници одржаној дана 30.01. 2018.године,донијела је
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима(''Службени гласник Општине Шамац'',број 12/17)иза члана 15. додаје
се нови члан 15 а. који гласи:
''Члан 15 а.
Правно лице,као власник возила,је дужно да се у року од 8(осам) дана од дана достављања захтјева
комуналног полицајца изјасни о идентитету лица које је управљало возилом у моменту када је почињен
прекршај из члана 15. ове одлуке.''
Члан 2.
Члан 28. мијења се и измјењен гласи:
''Члан 28.
(1) Новчаном казном од 250,00 до 500,00 КМ казниће се за прекршај правно лице ако на захтјев
комуналне полиције не достави податке о починиоцу прекршаја (члан 15 а. )
(2) Новчаном казном од 40,00 до 80,00 КМ казниће се за прекршај физичко лице ако поступи супротно
члану 9.,члану 15. и члану 16. ове одлуке .''
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''
Број: 07-022-25/18
Датум: 30.01.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

12.
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“,
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бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XVI редовној сједници одржаној
30.01.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Скупштине општине Шамац и радних тијела у Скупштини општине
у 2017. години
I
Усваја се Извјештај о раду Скупштине општине Шамац и радних тијела у Скупштини општине
у 2017. 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: 07-022-28/18
Датум, 30.01.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

13.
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 о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XVI редовној сједници одржаној
30.01.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Одбора за жалбе Општине Шамац у 2017. години
I
Усваја се Извјештај о раду Одбора за жалбе Општине Шамац у 2017. 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: 07-022-29/18
Датум, 30.01.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

14.
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 о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац на XVI редовној сједници, одржаној
30.01.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији Програма изградње и уређења
простора за 2017.годину
I
Прихвата се Информација о реализацији Програма изградње и уређења простора за 2017.годину.
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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: 07-022-30/18
Датум, 30.01.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

15.
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 о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XVI редовној сједници одржаној
30.01.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији Програма финансирања заједничке комуналне
потрошње за 2017. годину

Прихвата се Информација
потрошње за 2017. годину.

I
о реализацији Програма финансирања заједничке комуналне

II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.

Овај закључак ступа на снагу
Општине Шамац“.
Број: 07-022-31/18
Датум, 30.01.2018. год.

III
наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

16.
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 о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XVI редовној сједници одржаној
30.01.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду Комуналне полиције у
2017. години
I
Прихвата се Информација о раду Комуналне полиције 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“.
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Број: 07-022-32/18
Датум, 30.01.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

17.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 35. и 78. 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 XVI редовнoj сједници одржаној 30.01.2018.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 Начелник Општине усмено поднио на XVI редовној
сједници Скупштине општине Шамац, одржаној 30.01.2018. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-16/18
Датум, 30.01.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

18.
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 XVI редовнoj сједници одржаноj
30.01.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XV редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са XV редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
22.12.2017. 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: 07-022-15/18
Датум, 30.01.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

19.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), члана 55. став (3) тачка 5) Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16), члана 36. став (2) тачка
23) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) и члана 179. став (1)
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Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 12/17),
Скупштина општине Шамац, на 16. редовној сједници одржаној дана 30.01.2018. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу дужности начелника Одјељења за привреду
и инспекцијске послове
1.Светозар Евђић, разрјешава се дужности начелника Одјељења за привреду и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Шамац са 30.01.2018. године, због утврђене неспојивости обављања
службених дужности начелника одјељења са статусом оснивача и сувласника привредног друштва
''Примус агро'' д.о.о. Шамац и члана органа политичке странке.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац''.

О б р а з л о ж е њ е
Рјешењем Управне инспекције број 10.2.1.4-050-745/17 од 15.01.2018. године, начелнику општине
Шамац наложено је да отклони неправилности утврђене записником број 10.2.1.4-050-745/17 од
11.01.2018. године, односно проведе поступак за утврђивање неспојивости обављања послова начелника
одјељења са оснивачем и сувласником привредног друштва ''Примус агро'' д.о.о. Шамац за производњу и
трговину Шамац и органа политичке странке за Светозара Евђић и донесе одговарајући акт у складу са
законом, те истим остављен рок од 15 дана за извршење наложених мјера и даљи рок од 8 дана у ком је
одговорно лице обавезно обавјестити управног инспектора о спровођењу наложених мјера и достављање
доказа о њиховом извршењу.
Поступајући по налогу управног инспектора, а у складу са чланом 45. став 4) Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, Начелник општине је у проведеном поступку
за утврђивање неспојивости утврдио да је Светозар Евђић, прије заснивања радног односа у Општинској
управи општине Шамац био оснивач и сувласник привредног друштва ''Примус агро'' д.о.о. Шамац за
производњу и трговину Шамац, о чему начелник Општине није имао сазнања, те да исти није поступио у
складу са чланом 44. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе, односно није у року од 30 дана од дана именовања на мјесто начелника Одјељења за
привреду доставио начелнику Oпштине податке о лицу на које је пренио управљачка и друга права и
доказе о њиховом преносу, као и то да је именовани, у моменту именовања на мјесто начелника
Одјељења за привреду, био предсједник Општинског одбора Социјалистичке партије у Шамцу, што је, у
смислу одредби члана 45. став 2. тачка 1. истог закона, било неспојиво са обављањем његових службених
дужности у Општинској управи општине Шамац. Такође, утврђено је да су наведени разлози
неспојивости са службеним дужностима именованог у међувремену отклоњени, међутим будући да су
исти постојали у моменту његовог именовања за начелника Одјељења за привреду, који по закону има
статус службеника Општинске управе, начелник Општине је, сходно одредбама члана 45. став 4) и члана
55. став (3) тачка 5) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
упутио Скупштини општине приједлог за разрјешење именованог дужности начелника Одјељења за
привреду и инспекцијске послове.
Чланом 59. став (1) тачка 9) Закона о локалној самоуправи утврђена је надлежност начелника општине да
предлаже именовање и разрјешење начелника одјељења или службе.
Чланом 55. став (3) тачка 5) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе, прописано је да начелника одјељења или службе разрјешава дужности скупштина у случају
наступања разлога за престанак радног односа у складу са овим законом.
Сходно утврђеном чињеничном стању, а на основу напријед наведених законских одредби, Начелник
општине је утврдио приједлог рјешења за разрјешење Светозара Евђић дужности начелника Одјељења за
привреду и инспекцијске послове у Општинској управи општине Шамац и предлажио доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на 16. редовној сједници одржаној дана 30.01.2018. године, након
разматрања поднесеног приједлога и проведене дискусије по истом, донијела је рјешење као у
диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог рјешења може се изјавити жалба, у року од 15 дана од дана достављања рјешења, Одбору за
жалбе Општине Шамац.
Број: 07-111-9/18
Датум, 30.01.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
20.
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),те Одлуке о усвајању Буџета општине Шамац за 2018.годину („ Службени гласник
Општине Шамац“ бр.23/17 на основу приједлога Комисије за утврђивање листе приједлога додјеле
студентских стипендија у школској 2017/2018 години именоване рјешењем број: 01-111-177/2017
Начелник Општине Шамац, по расписаном конкурсу за додјелу стипендија у школској 2017/2018 години,
доноси
О Д Л У К У
о додјели стипендија за школску 2017/2018. годину
I
Општина Шамац додјељује стипендије за школску 2017/2018 годину слиједећим студентима:
1.Пачавра (Бошка) Борко из Лугова, студенту I године Електротехничког факултета,студијски програм
Електроенергетика и аутоматика,
2.Чокић (Јована) Никола из Баткуше,студенту студенту I године Електротехничког факултета,студијски
програм Рачунарство и информатика,
3. Лукић (Слободана) Ружица из Г.Слатине, студенту IV године Пољопривредног факултета ,студијски
програм Фитомедицина,
4. Новић (Горана) Наташа из Писара,студенту III године Филолошког факултета,студијски програм
Француски језик и књижевност
5. Сладоје (Момчила) Данијела из Г.Хасића,студенту II године Филозофског факултета,студијски програм
Филозофија,
6.Тодоровић (Горана) Александра из Шамца,студенту I године Високе школе струковних студија за
образовање васпитача,студијски програм Васпитач дјеце предшколског узраста,
7.Тешић (Зорана) Петра из Шамца, студенту I године Природно-математичког факултета,студијски
програм Хемија,
8. Jешић (Милоша) Ивана из Шамца, студенту I године Политичких наука,студијски програм Социјални
рад,
9. Ристић ( Ђорђе) Данијел из Шамца,студенту I године Факултета техничких наука,студијски програм
Рачунарство и аутоматика,
10.Ђурић (Душан) Милка из Шамца,студенту II године Правног факултета,студијски програм Право,
11.Марковић ( Младенка) Миленко из Шамца,студенту I године факултета техничких наука,студијски
програм Инжењерски менаџмент,
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12. Палежница ( Звјездана) Срђан из Шамца,студенту Пољопривредног факултета,студијски програм
Ветеринарска медицина
13. Лукић ( Боже) Бранислав из Обудовца,студенту II године ФАкултета техничких наука,студијски
програм Мерење и регулација,
14. Ђурић (Томислава) Момирка из Г.Слатине,студенту II године Правног факултета,студијски програм
Право,
15.Шаркановић ( Марка) Драгица из Обудовца,студенту
факултета,студијски програм Биологија и екологија,

II

године

Природно-математичког

16.Николић (Илије) Марко из Обудовца, студенту I године Правног факултета,студијски програм Право,
17.Пајић (Боже) Мика из С.Слатине, студенту I године Природно-математичког факултета,студијски
програм Департман за физику,
18.Којић ( Милорада) Анка из Обудовца, студенту I године Политичких наука,студијски програм
Социјални рад,
19. Стевић (Слободана) Јована из Шамца,студенту IV године Филозофског факултета,студијски програм
Историја,
20. Станишић ( Милана) Слађана из Шамца,студенту II године
факултета,студијски програм Геодезија,

Архитектонско-грађевинског

21. Божић (Јована) Марко из Црквине,студенту III године Пољопривредног факултета,студијски програм
Ратарство и повртарство,
22. Симић (Жељка) Милош из Баткуше, студенту II године Саобраћајног факултета, студијски програм
Друмски и градски саобраћај,
23. Благојевић (Боре) Мирјана из Гребница,студенту IV године Природно-математичког факултета,
студијски програм Биологија,
24. Јованчић ( Драгана) Ањи из Шамца, студенту
програм Општи,

IV године Стоматолошког факултета, студијски

25. Деспић ( Деспе) Ружици из С.Слатине, студенту IV године Природно-математичког факултета,
студијски програм Физика,
26. Лујић (Војислава) Душан из Црквине, студенту IV године Правног факултета, студијски програм
Право,
27. Тадић (Мирослав) Мирослав из Шамца, студенту III године Пољопривредног факултета, студијски
програм Aнимална производња,
28. Петковић ( Неде) Јовица из Тишине,студенту IV године Економског факултета,студијски програм
Менаџмент,
29. Кертић (Мирослава) Стефан из Г.Слатине,студенту I године Факултета физичког васпитања и спорта,
студијски програм општи наставнички,
30.Старчевић (Ђоке) Светозар из Црквине,студенту IV године Саобраћајног факултета, студијски програм
Поштански саобраћај,
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31. Вучићевић ( Здравка) Николина из Д.Слатине,студенту I године Факултета ветеринарске медицине,
студијски програм Ветеринарска медицина.
II
Висина стипендије за школску 2017/2018 годину износи 100,00 КМ .
III
Са студентима – стипендистима из тачке I ове Одлуке Општина Шамац ће закључити појединачне
уговоре о додјели стипендија.
IV
Уговор у име Општине Шамац, као даваоца стипендије, закључиће Начелник Општине Шамац.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примјењиват ће се почев од 01.01.2018 године и бит
ће објављена у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-506/2017
Датум, 29.12.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

21.
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 д о н о с и
ОДЛУКУ
I
Овом Одлуком утврђује се начин и висина суфинансирања трошкова превоза ученика Средње школе
„Никола Тесла“ Шамац за друго полугодиште за школску 2017/2018 годину и недостајући износ
трошкова превоза ученика основних школа на подручју општине Шамац.
II
Новчана средства за превоз ученика Средње школе „Никола Тесла“ Шамац и средства за превоз ученика
основних школа на подручју општине Шамац се одобравају из буџета Општине Шамац на терет
економског кода 416300, текуће дознаке грађанима – превоз ученика.
III
Средња школа „Никола Тесла“ Шамац и основне школе са подручја општине Шамац ће Општинској
управи Шамац доставити спискове ученика чији трошкови превоза ће бити суфинансирани из средстава
буџета Општине Шамац за 2018. годину.
Појединачна рјешења о одобравању средстава за суфинансирање трошкова превоза ученика средње
школе ће доносити Служба за друштвене дјелатности Општинске управе Шамац и иста средства ће бити
уплаћивана мјесечно (за фебруар, март, април, мај и јуни) на текуће рачуне родитеља ученика чији се
трошкови превоза суфинансирају, а у складу са цијеном мјесечне карте у јавном превозу.
Недостајући износ средстава за суфинансирање трошкова превоза ученика основних школа, исплаћиваће
се у складу са могућностима из средстава буџета општине Шамац превозницима који су са основним
школама закључили уговор о превозу ученика. Ова средства ће се исплаћивати мјесечно на жиро рачун
превозника.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
V
За реализацију ове Одлуке задужују се Служба за друштвене дјелатности и Одјељење за финансије.
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Број:01-022-2/2018
Датум, 05.01.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

22.
На основу 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 „ Изградња монтажних дрвених кућа-брвнара“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „ Изградња монтажних дрвених кућа-брвнара“ путем
директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0130 Одјељења за општу управу, потребна средства су планирана на
конту бр. 511300–Издаци за набавку опреме.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-4/2018
Датум: 08.01.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

23.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац
д о н о с и:
О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „ Изградња монтажних дрвених кућа-брвнара“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Столарија Ћулум“ с.п. Дарио Ћулум из Модриче за извођење радова
„ Изградња монтажних дрвених кућа-брвнара“те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од
6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.020,00 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 за извођење радова „ Изградња монтажних дрвених кућа-брвнара“путем
директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана 08.01.2018. године упутила захтјев за
достављање понуде понуђачу „ Столарија Ћулум“ с.п. Дарио Ћулум из Модриче.
У року остављеном за достављање понуде, дана 10.01.2018. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са укупним износом понуде од 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.020,00 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.

23

Страна 24 - Петак 02. фебруар 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 1

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-4/18
Датум: 11.01.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

24.
На основу члана 188. и 195. Закона о водама (,,Службени гласник Републике Српске“ , број 50/06, 92/09 и
121/12), Плана одбране од поплава у Републици Српској у 2018. години, те примјене члана 10. став 1.
тачке б., Закона о јавним набавкама БиХ (,,Службени гласник БиХ“ , број 39/14), у складу са одредбама
члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), сагласно
одредбама члана 66. Статута општине Шамац, број 9/17), а у циљу заштите становништва и материјалних
добара од високих вода, а у вези са функционисањем црпних станица „Рудине“ и „Дуга“ у Шамцу у 2018.
години, Начелник општине Шамац доноси
ОДЛУКУ
о прихватању понуде Комуналног предузећа „Водовод и канализација“а.д. Шамац
Члан 1.
Прихвата се понуда број 1804/17 од 18.12.2017. године која се односи на Предмјер и предрачун радова
текућег одржавања и функционисања основних водопривредних објеката у 2018. години – црпне станице
„Рудине“ и „Дуга“ у Општини Шамац, достављена од стране Комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ а.д. Шамац.
Члан 2.
У циљу реализације ове Одлуке закључиће се Уговор између Општине Шамац – с једне стране и
Комуналног предузећа „Водовод и канализација“ а.д. Шамац – с друге стране.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке, задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове општине Шамац,
док ће се средства за финансирање обезбједити из буџета Општине Шамац, о чему се задужује Одјељење
за финансије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-5/18
Датум: 12.01.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

25.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („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:
ОДЛУКУ
о доношењу Плана јавних набавки у 2018. години
Члан 1.
Доноси се План јавних набавки у 2018. години.
Члан 2.
Табеларни приказ Плана јавних набавки у 2018. години сматра се саставним дијелом ове одлуке.
Члан 3.
План јавних набавки може бити измијењен или/и допуњен, доношењем Одлуке о измјенама/допунама
Плана јавних набавки.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине Шамац“
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3.

4.

5.

Набавка
канцеларијског
материјала за
потребе
Општинске
управе Шамац

Набавка
материјала за
одржавање
чистоће

Набавка стручне
литературе,
часописа и
дневне штампе
за потребе
Општинске
управе Шамац

15.04.

16.000,00

К

15.08.

01.10.

15.000,00

К

15.06.

01.08.

7.000,00

Д

01.06.

15.06.

4.000,00

Д

01.02.

15.02.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни
датум
закључења
уговора

Оквирни
датум
покретања
поступка

Врста
поступка

Шифра
ЈРЈН
Процијењена
вриједност у
КМ са
укљученим
ПДВ-ом
09100000-0

01.03.

03413000-8

2.

Набавка пелета
за огрев за
потребе
Општинске
управе Шамац

K

30190000-7

1.

35.000,00

33191000-5
39830000-9

РОБЕ
Набавка горива
за потребе
Општинске
управе Шамац

2210000-1

Предмет
набавке

Р.бр.
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Буџет
Општине,
позиција 0125
и 0140
конто
бр.412600Расходи по
основу
утрошка
горива
Буџет
Општине,
позиц. 0140
на конту
бр.412200Расходи по
основу
утрошка
енергије
Буџет
Општине,
позиц. 0140 и
0125,конта бр.
бр.412300Расходи за
режиј.
материјал
Буџет Општине
позиција 0125
и 0140 , конта
бр.412300Расходи за
режијски
материјал
Буџет Општине
позиција 0125
и 0140, конта
бр.412300Расходи за
режијски
материјал
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8.

Набавка хране и
пића за потребе
репрезентације
Општинске
управе Шамац

15000000-8

7.

Набавка
униформи за
комуналну
полицију

Набавка копир
апарата за
потребе
Општинске
управе Шамац

30121100-4

6.

18222000-1
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4.500,00

Д

01.04.

15.04.

11.700,00

К

01.05.

15.06.

3.500,00

Д

15.06.

01.07.

Буџет Општине
позиција 0130,
конто
бр.516100Расходи за
залихе
материјала,
робе и ситног
инвентара
амбалаже и сл.
Буџет Општине
позиција 0140,
конто
бр.412900Расходи по
основу
репрезентације
Буџет Општине
позиција 0130,
конто
бр.511300Издаци за
набавку опреме

2.

Оквирни датум
покретања
поступка

Оквирни датум
закључења
уговора

01.02.

15.03.

7.000,00

Д

01.03.

15.03.

Напомене

Врста поступка
К

Извор
финансирања

Шифра
ЈРЈН
Процијењена
вриједност у
КМ са ПДВ
(без ПДВ-а)
20.000,00

71356400-2

УСЛУГЕ
Вршење
идентификациј
еи
парцелизације
земљишта на
подручју
општине
Шамац ради
давања у закуп
Вршење
прољећне
дератизације на
подручју
Општине
Шамац

90923000-3

1.

Предмет
набавке

Р. бр.

УКУПНО у КМ : 96.700,00

Буџет Општине
позиц. 0150,
конто бр.
412700Расходи за
идентификацију
и парцелизацију
пољопривредног
земљишта
Буџет Општине
позиц. 0150,
конто бр.
412200Расходи за ком.
услуге(дератиз.
и дезинсекција)
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6.

7.

8.

Услуге
одржавања
копир
апарата и
пуњење тонера

Одржавање и
кошење десног
насипа на
ријеци Сави и
Босни

Услуге
информисања

К

01.04.

15.05.

20.000,00

K

01.03.

15.04.

7.000,00

Д

01.10.

15.10

7.000,00

Д

01.09.

15.09.

7.000,00

Д

01.05.

15.05.

50.000,00

К

01.02.

01.03.

72212600-5
90923000-3

Вршење јесење
дератизације на
подручју
Општине
Шамац

50313200-4 и
30125110-5

5.

Израда
дигиталне
(ГИС)
надопуњиве
базе података о
пољопривредн
ом земљишту
на територији
општине
Шамац

32.000,00

45246410-0

4.

Вршење
дезинсекције
на подручју
Општине
Шамац

92220000-9

3.

90670000-4
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Буџет општине,
позиц. 0150,
конто бр.412200
Расходи за ком.
услуге(дератизац
ија и
дезинсекција)
Буџет Општине
позиц. 0150,
конто бр.
412700Расходи за
израду основе
заштите,
уређења и
кориштења
пољо. земљишта
за територију
општине Шамац
(дигитална база)
Буџет Општине
позиц. 0150,
конто бр.
412200Расходи за ком.
услуге(дератиз.
и дезинсекција)
Буџет Општине,
позиција
0140,конто
бр.412500Расходи за
текуће
одржавање
Буџет општине,
позиц. 0150,
конто
бр.412500
Расходи за
текуће
одржавање
(одрж. водопр.
објеката и
водотокова)
Буџет Општине
позиција 0151
конто бр.
412700-Расходи
за услуге
информисања и
медија
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15.03.

12.000,00

К

01.02.

15.03.

50.000,00

К

01.02.

15.03.

Оквирни датум
Закључења
уговора

45233141-9

01.02.

Оквирни датум
покретања
поступка

Одржавање и
реконструкција
(крпажа
ударних рупа)
асфалтних
улица и путева
на подручју
општине
Шамац

К

Врста поступка

11.

Одржавање
хоризонталне
сигнализације
на подручју
општине
Шамац

50.000,00

45233221-4

10.

Редовно
одржавање
некатегорисани
х макадамских
путева путева,
на подручју
општине
Шамац

45233141-9

9.

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВ
(без ПДВ-а)
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Буџет Општине
позиција 0160
конто бр.
412500 –Расх. за
тек. одрж.
осталих
грађевинских
објекатаодржавање
путева
Буџет Општине
позиција 0160
конто бр.
412500-Расх. за
текуће
одржавање
осталих грађ.
објекатакомунална
инфраструктура
Буџет Општине
позиција 0160
конто бр.
412500 –Издаци
за инвестиционо
одржавање
реконструкцију
и адаптацију
зграда и објеката

РАДОВИ
Изградња
саобраћајнице у
насељу Дуга,
Дуга IV
1.

350.000,00

О

15.01.

15.03.

Напомене

Извор
финансирања

Шифра ЈРЈН
45233222-1

Предмет
набавке

Р. бр.

УКУПНО у КМ:262.000,00

Буџет
Општине
позиција 0160
конто бр.
511100 –
Издаци за
изградњу и
прибављање
зграда и
објеката
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4.

Наставак
реконструкције
и адаптација
Дома културе у
МЗ-и Гајеви

К

01.03.

15.04.

50.000,00

К

01.02.

15.03.

30.000,00

К

15.03.

01.05.

45233222-1

3.

Изградња и
асфалтирање
приступне
саобраћајнице,
Спомен дом

40.000,00

45000000-7

2.

Aсфалтирање
паркинг
простора и
манипулативних
саобраћајница у
центру МЗ-е
Обудовац

45233222-1
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Буџет
Општине
позиција 0160
конто бр.
511100 –
Издаци за
изградњу и
прибављање
зграда и
објеката
Буџет
Општине
позиција 0160
конто бр.
511100 –
Издаци за
изградњу и
прибављање
зграда и
објеката
Буџет
Општине
позиција 0160
конто бр.
511100 –
Издаци за
изградњу и
прибављање
зграда и
објеката

УКУПНО у КМ:470.000,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ): 828.700,00
Врста поступка : О-отворени поступак,
споразум;

К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни

Позиције: 0130- Одјељење за општу управу, 0140- Одјељење за финансије, 0150- Одјељење за привреду,
0151-Служба за друштвене дјелатности, 0160- Одјељење за просторно уређ. стамб. комуналне послове.
Број: 01-022-6/2018
Датум: 16.01.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

26.
На основу 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 „Штампање рекламног материјала за потребе
Општинске управе Општине Шамац“
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Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Штампање рекламног материјала за потребе Општинске
управе општине Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.000,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0140 Одјељења за финансије, потребна средства су планирана на конту
бр. 412900–Остали некласификовани расходи.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-7/2018
Датум: 16.01.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

27.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуга „Штампање материјала за потребе Општинске управе
Општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача З.Р. „ Графико“ с.п. Шамац за набавку услуга „Штампање материјала
за потребе Општинске управе Општине Шамац“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу
од 4.821,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.640,57 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
16.01.2018. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу З.Р. „Графико“ с.п. Шамац.
У року остављеном за достављање понуде, дана 17.01.2018. године достављена је понуда понуђача
З.Р. „Графико“ с.п. Шамац са укупним износом понуде од 4.821,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.640,57 КМ
са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-7/18
Датум: 18.01.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

28.
На основу члана 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:
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ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за извођење радова „Наставак изградње улице Доситеја Обрадовића у Шамцу“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова „Наставак изградње улице Доситеја
Обрадовића у Шамцу“ путем отвореног поступка са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне
набавке БиХ и у „Службеном гласнику БиХ“
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 320.512,82 КМ без ПДВ-а, односно до 375.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2018. годину у оквиру позиције број
0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове . Потребна средства су планирана
Буџетом општине Шамац на конту број 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-9/2018
Датум, 19.01.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

29.
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14), члана 66.
Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17) а у складу са буџетским
планираним средствима Општине Шамац за 2018. годину, Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2018. годину
Члан 1.
Овом одлуком на основу указаних потреба Општине Шамац врше се измјене и допуне Одлуке о
доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2018. годину, број 01-022-6/18 од 16.01.2018. године.
План јавних набавки може бити измијењен или/и допуњен, доношењем Одлуке о
измјенама/допунама Плана набавки.
Члан 2.
Сви подаци који су обухваћени измјенама и допунама Плана јавних набавки садржани су у таблици
која чини саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
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Процијењена
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укљученим
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Шифра ЈРЈН

РАДОВИ
Наставак
изградње улице
Доситеја
Обрадовића у
Шамцу

45233222-1

1.

Предмет
набавке

Р. бр.

Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2018. годину

Буџет
Општине
позиција 0160
конто бр.
511100 –
Издаци за
изградњу и
прибављање
зграда и
објеката

УКУПНО у КМ: 495.000,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ):853.700,00
Врста поступка : О-отворени поступак,
споразум;

К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни

Позиције: 0130- Одјељење за општу управу, 0140- Одјељење за финансије, 0150- Одјељење за привреду,
0151-Служба за друштвене дјелатности, 0160- Одјељење за просторно уређ. стамб. комуналне послове.
Број: 01-022-8/2018
Датум: 19.01.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

30.
На основу члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ "број39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), сагласно одредбама члана 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 робе
„Набавка зимских јакни за потребе Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
путем директног споразума
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке робе „Набавка зимских јакни за потребе Територијалне
ватрогасне јединице Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.500,00 KM без ПДВ-а, односно до 2.925,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 0125 Територијалне ватрогасне јединице Шамац. Потребна
средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 516100–Издаци за залихе материјала ,робе и
ситног инвентара,амбалаже и сл.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
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Број: 01-022-10 /2018
Датум, 22.01.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

31.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“, број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку робе „Набавка зимских јакни за потребе Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Техничка заштита“ д.о.о. Добој за набавку робе „Набавка зимских
јакни за потребе Територијалне ватрогасне јединице Шамац“ те се именованом понуђачу додјељује
Уговор о набавци услуга у износу од 2.400,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.808,00 КМ са урачунатим ПДВом.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно условима
наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке робе „Набавка зимских јакни за потребе Територијалне ватрогасне
јединице Шамац“ путем директног споразума, покренутог донoшењем посебне одлуке број:01-022-10/18
од дана 22.01.2018. год. Општина Шамац је као уговорни орган истог дана упутила позив за достављање
понуде понуђачу „Техничка заштита“ д.о.о. Добој.
У року остављеном за пријем понуда достављена је понуда понуђача „Техничка заштита“ д.о.о.
Добој у укупном износу од 2.400,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.808,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-10/18
Датум: 25.01.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

32.
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
„ Извођење радова на прокопавању канала Баре Тишина“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „Извођење радова на прокопавању канала Баре Тишина“
путем директног споразума.
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Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.811,97 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, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-12/2018
Датум: 26.01.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

33.
На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ , број
97/16), и члана 66. Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17),
Начелник општине Шамац , д о н о с и:
О ДЛУКУ
о поништавању Јавног огласа за стављање у промет непокретности у својини Општине Шамацусменим јавним надметањем-лицитацијом
Члан 1.
ПОНИШТАВА СЕ Јавни оглас о стављању у промет непокретности у својини општине Шамац број 01477-8/17 од дана 22.11.2017. године, објављен у дневном листу „Еуро-Блиц“ дана 23.11.2017.године,
Огласној плочи Општине Шамац и на веб сајту Општине Шамац, којим је оглашена продаја, путем
усменог јавног надметања-лицитације заказане за дан 07.12.2017. године, сљедеће непокретности:
Топлана-објекат бр.1, објекат бр.2 и градско грађевинско земљиште и то: - к.ч. број 1070/2, уписано у
П.Л. број 2139, К. О. Шамац, као кућа зграда и економско двориште у површини од 5.191 м², а што се по
старом катастарском операту односи на земљиште означено као к.ч. број 327/2 из ЗК улошка број 320,
К.О. СП Шамац, са постојећим објектима Комплекса топлане:
- објекат бр. 1 површине 1.258,16 м² и
- објекат бр.2 површине 311,86 м²
Члан 2.
Јавни оглас се поништава на основу изјављених приговора од стране понуђача унесених у Записник број
01-477-8/17 од дана 07.12.2017. године . Комисија је размотрила приговоре понуђача и у утврдила да су
они основани, те у цјелини поништила поступак лицитације због нејасноћа и немогућности спровођења
предметне лицитације.
Члан 3.
Ова Одлука објавиће се у „Службеном гласнику Општине Шамац“, дневном листу „Еуро-Блиц“,
Огласној плочи Општине Шамац и на веб сајту општине Шамац.
Број: 01-022-13/2018
Датум: 29.01.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

34.
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
„Санација кровног покривача на хидрофорском објекту МЗ Горња Слатина“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „Санација кровног покривача на хидрофорском објекту
МЗ Горња Слатина“ путем директног споразума.
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Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.500,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове ,
потребна средства су планирана на конту бр. 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: 01-022-14/2018
Датум: 29.01.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

35.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), члана 70. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку директног
споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „Извођење радова на прокопавању канала Баре Тишина“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ДЕЈОКОП“д.о.о. Бок, за извођење радова „Извођење радова на
прокопавању канала Баре Тишина“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од 5.740,00 КМ
без ПДВ-а, односно 6.715,80 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
26.01.2018. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „ДЕЈОКОП“д.о.о. из Бока.
У року остављеном за достављање понуде, дана 29.01.2018. године достављена је понуда понуђача
„ДЕЈОКОП“д.о.о. из Бокa, са укупним износом понуде од 5.740,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.715,80 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: 01-022-12/18
Датум: 30.01.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

36.
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 „ Израда геодетског снимка за пројектовање пута Јелас кроз МЗ Доњи Хасић и
израда геодетског снимка изведеног стања асфалтираног пута
Обудовац 2-Пелагићево“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Израда геодетског снимка за пројектовање пута Јелас
кроз МЗ Доњи Хасић и израда геодетског снимка изведеног стања асфалтираног пута Обудовац 2Пелагићево“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.000,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0124 - Служба за локални економски развој, потребна средства су
планирана на конту бр. 412700–Расходи за остале стручне услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-34/2018
Датум: 31.01.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

37.
На основу члана 31. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“, број 6/07, 52/11, 67/13 и
106/15), сагласно члану 5. Одлуке о одређивању радног времена привредним друштвима и
предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Шамац,
Начелник одјељења за привреду и инспекцијске послове доноси:
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Правилник о тржном реду на зеленој пијаци Шамац
I
Даје се сагласност на Правилник о тржном реду на зеленој пијаци Шамац, Друштву с ограниченом
одговорношћу „ПОСАВСКИ БОРЦИ“ Шамац број 01/2018, коју је на сједници одржаној дана 03.01.2018.
године донио Управни одбор Предсједништва Општинске борачке организације Шамац.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 03-023-1/18
Датум, 17.01.2018. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Светозар Евђић, дипл. инж. пољопривреде

38.
Начелник општине Шамац, 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), д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за утврђивање листе - приједлога за додјелу студентских стипендија у
школској 2017/2018 години
I
Именује се Комисија за утврђивање листе - приједлога за додјелу студентских стипендија у
школској 2017/2018. години у саставу:
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1.
2.
3.

Стојић Слободан – предсједник,
Сјенчић Анкица – члан и
Пивашевић Нада – члан

II
Задатак Комисије из тачке I овог Рјешење је да сачини листу приједлога за додјелу студентских
стипендија у складу са критеријумима утврђеним Конкурсом за додјелу студентских стипендија у
школској 2017/2018. години и исти приједлог достави овом органу на разматрање.
III
Комисија за утврђивање приједлога за додјелу стипендија у школској 2017/2018. години дужна је
у свом раду придржавати се Конкурса за додјелу студентских стипендија у школској 2017/2018. години
број: 01-670-5/2017 од 09.11.2017.године
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења , и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број:01-111-177/2017
Датум, 28.12.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1. Програм обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње на подручју
општине Шамац за 2018. годину
2. Одлука о приступању изради Урбанистичког плана Шамац 2018-2033
3. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске на подручју општине Шамац путем усменог јавног надметања
за обављање сточарске и ратарске производње
4. Одлука о стицању својине на нeпокретности у К.o. Шамац
5. Одлука о стављању у промет непокретности у својини општине Шамац
6. Одлука о финансирању дијела трошкова редовног рада политичких странака које
имају одборнике у Скупштини општине Шамац у 2018. години
7. Одлука о именовању мртвозорника
8. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац
9. Одлука о додјели пословног простора на коришћење
10. Одлука о допуни Одлуке о комуналним накнадама
11. Одлука о измјени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима
12. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Скупштине општине Шамац и радних тијела у
Скупштини општине у 2017. години
13. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одбора за жалбе Општине Шамац у 2017.
години
14. Закључак о прихватању Информације о реализацији Програма изградње и уређења
простора за 2017. годину
15. Закључак о прихватању Информације о реализацији Програма финансирања
заједничке комуналне потрошње за 2017. годину
16. Закључак о прихватању Информације о раду Комуналне полиције у 2017. години
17. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду
између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
18. Закључак о усвајању Извода из Записника са XV редовне сједнице Скупштине
општине Шамац
19. Рјешење о разрјешењу дужности начелника Одјељења за привреду и инспекцијске
послове
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
20. Одлука о додјели стипендија за школску 2017/2018. годину
21. Одлука
22. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Изградња
монтажних дрвених кућа-брвнара“
23. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Изградња монтажних дрвених кућабрвнара“
24. Одлука о прихватању понуде Комуналног предузећа „Водовод и канализација“ а.д.
Шамац
25. Одлука о доношењу Плана јавних набавки у 2018. години
26. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Штампање
рекламног материјала за потребе Општинске управе Општине Шамац“
27. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Штампање материјала за потребе
Општинске управе Општине Шамац“
28. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Наставак изградње
улице Доситеја Обрадовића у Шамцу“
29. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки Општине
Шамац за 2018. годину
30. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке робе „Набавка зимских јакни за
потребе Територијалне ватрогасне јединице Шамац“ путем директног споразума
31. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка зимских јакни за потребе
Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
32. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Извођење
радова на прокопавању канала Баре Тишина“
33. Одлука о поништавању Јавног огласа за стављање у промет непокретности у
својини Општине Шамац-усменим јавним надметањем-лицитацијом
34. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Санација
кровног покривача на хидрофорском објекту МЗ Горња Слатина“
35. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Извођење радова на прокопавању
канала Баре Тишина“
36. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Израда
геодетског снимка за пројектовање пута Јелас кроз МЗ Доњи Хасић и израда геодетског
снимка изведеног стања асфалтираног пута Обудовац 2-Пелагићево“
37. Закључак о давању сагласности на Правилник о тржном реду на зеленој пијаци
Шамац
38. Рјешење о именовању Комисије за утврђивање листе - приједлога за додјелу
студентских стипендија у школској 2017/2018 години
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