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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
39.
На основу члана 39. став 5 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 16. став 5.и 6. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број:
89/13) и члана 35. став2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број: 3/14) на
XVII редовној сједници одржаној 23.02.2018. године доноси:
ПРОГРАМ
oдржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица
на територији општине Шамац за 2018. годину
I Увод
Одржавање, заштита, реконструкција и изградња јавних путева спроводе се у складу са прописима
и правилницима о јавним путевима, безбиједности саобраћаја на путевима и одржавању рехабилитацији и
заштити јавних путева.
Наведеним прописима, а у складу са планираним финансијским средствима, дефинисан је начин и
обавеза одржавања путева, што омогућава вршење трајног, безбиједног и несметаног саобраћаја и
доприноси се очувању употребне вриједности пута.
Путну мрежу коју одржава Општина Шамац чине:
• категорисани (локални) путеви,
• некатегорисани путеви,
• улице у насељу.
II Одржавање и заштита путева
По појмом одржавања и заштите путева подразумијевају се радови којима се у континуитету
обезбјеђује несметан и безбиједан саобраћај и чува употребна вриједност пута.
Одржавање путне мреже на територији општине Шамац укључује извођење следећих радова:
• санација ударних рупа, асфалтираних путних праваца, битуменизираним шљунком,
• равнање и профилисање неасфалтираних путних праваца,
• насипање неасфалтираних путних праваца са машинским равнањем и израдом потребног нагиба.
Табела 1: Санација ударних рупа
Редни број
1.
1.1.
1.2.

Путни правац
М.З. Обудовац
Р 462А - Човић Поље
Шираја - Зорани

Опис и врста радова
Исијецање ударних
рупа и асфалтирање

Количина m2
40.00
20.00
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1.3.

Регионални пут за Брчко - Којићи

2.
2.1.

М.З. Брвник
Рег. пут - центар Брвника

2.2.

Брвник - Гребнице

20.00

3.
3.1.

МЗ Обудовац II
Обудовац 2 - Баткуша

10.00

3.2.

Рег. пут за Градачац - Браница

10.00

4.
4.1.

М.З. Г. Хасић - Д. Хасић
Од рег. пута за Градачац - Џ. Тишина

5.
5.1.

М.З. Х. Тишина - Ново Село
Х. Тишина - Ново Село

30.00

6.
6.1.

МЗ Шкарић
Д. Хасић - М17

40.00

7.
7.1.
8.
8.1.
9.

Сви асфал. путеви кроз МЗ Писаре

Сви асфалтни путеви кроз МЗ Д.
Црквина

М.З. Корница

10.1.

Од рег. пута за Градачац до границе
са општ. Модрича

11.
11.1.
12.

МЗ Засавица
Од маг. пута М-17 до мјесног гробља
М.З. Г. Слатина

12.1.

Од рег. пута за Градачац до Д.
Слатине

13.
13.1.
13.2.

М.З. Д. Слатина
Г. Слатина - до рег. пута за Брчко
Д. Слатина - С. Слатина

13.3.

Д. Слатина - Баткуша

15.1.

40.00

"

50.00

"

60.00

М.З. Крушково Поље

10.

15.

"

60.00

М.З. Доња Црквина

Од рег. пута за Градачац до границе
са општ. Модрича

14.1.

"

М.З. Писари

9.1.

14.

50.00

М.З. Гајеви
С. Слатина - Гајеви - рег. пут за
Градачац
М.З. Шамац
Ул.Намањића
I,
Г.Принципа,
Н.Пашића, В. Караџића, Ј.Цвијића,
Ђ.Д.Михајловића,
К.А.Карађорђевића,
М.Јевросиме,
Светосавска,
К.Милоша, Ц.Лазара, Југовића,
П.М.Ненадовића и Јасеник I

"

"

40.00

30.00

10.00
"

"

30.00

40.00
20.00
20.00

"

"

Укупно:

40.00

60.00

790.00
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Табела 2: Насипање макадамских путних праваца
Редни
број
1.

Путни правци
М.З. Обудовац

1.1.

Р 462 - Пејићи - до границе са
Обудовац 2

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.
2.1.

пут Ристићи – Павловићи
пут Павловићи – Којићи
пут Којићи – Митровићи
пут Јосића
пут Стевановића
пут Софреновића
пут Софреновића 2.
Пут Цревићи – Оштра Лука
М.З. Обудовац 2
пут Шибовац

3.
3.1.
3.2.
3.3.

М.З. Баткуша
Рег.пут – Вреоци – Доња
Слатина
пут Баткуша – Обудовац 2

Опис и врста радова
Машинска израда
носивог слоја од
каменог агрегата без
везива

"

"

Количина
m3

Ције
на
КМ

Укупно
КМ

180.00

10.60

1,908.00

30.00
60.00
80.00
40.00
30.00
40.00
40.00
120.00

10.60
10.60
10.60
10.60
10.60
10.60
10.60
10.60

318.00
636.00
848.00
424.00
318.00
424.00
424.00
1,272.00

70.00

10.60

742.00

150.00

10.60

1,590.00

50.00

10.60

530.00

3.4.

Симића пут - Стевановићи

120.00

10.60

1,272.00

3.5.

Баткуша - Брвник

70.00

10.60

742.00

4.
4.1.

М.З. Брвник
Брвник - Оштра Лука

"

300.00

10.60

3,180.00

5.
5.1.

М.З. Доња Слатина
пут Бусача - Аранђића

"

70.00

10.60

742.00

5.2.

Дејића пут

20.00

10.60

212.00

50.00

10.60

530.00

80.00

10.60

848.00

70.00

10.60

742.00

6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.

М.З. Средња Слатина
С. Слатина – Трамошница
општ. Пелагићево
пут поред правосла. гробља.
М.З. Гајеви
Гајеви – Горња Слатина

"

"

7.2.

Симеуновићи - Гајићи

150.00

10.60

1,590.00

7.3.

Антића пут

30.00

10.60

318.00

7.4

Антића пут 2

20.00

10.60

212.00

7.5.

Џомбића пут

40.00

10.60

424.00

8.
8.1.

М.З. Горња Слатина
Горња Слатина - Гајеви

"

150.00

10.60

1,590.00

9.
9.1.

М.З. Ново Село 2
неасфалти. улице кроз насеље

"

100.00

10.60

1,060.00
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10.
10.1.

М.З. Гребнице
пут поред баре „Одмут“

10.2.

пут Видаци - Лијесковац

11.

"

40.00

10.60

424.00

70.00

10.60

742.00

350.00

10.60

3,710.00

60.00
50.00
40.00

10.60
10.60
10.60

636.00
530.00
424.00

12.
12.1.
12.2.
12.3.

М.З. Турсиновац
Српска Тишина – Турсиновац
- Гребнице
М.З. Српска Тишина
засеок Трњак (неасфал. дио)
Пивашевића пут (Јелас)
пут Нова Форма

13.
13.1.

М.З. Х. Тишина
пут Баришићи - Ивкићи

60.00

10.60

636.00

13.2.

пут Радићи

30.00

10.60

318.00

13.3.

пут Блатанчићи

20.00

10.60

212.00

13.4.

пут Цвиткушићи - Јелечи

60.00

10.60

636.00

13.5.

пут Бартоловићи

10.00

10.60

106.00

14.
14.1.

М.З. Ново Село
Воћкића пут

70.00

10.60

742.00

14.2.

Петричевића пут

70.00

10.60

742.00

15.
15.1.

М.З. Д. Хасић
пут Јелас - депонија

200.00

10.60

2,120.00

М.З. Г. Хасић
Д. Хасић – Црквина (до пруге)

90.00

10.60

954.00

70.00

10.60

742.00

80.00

10.60

848.00

35.00

10.60

371.00

50.00

10.60

530.00
742.00

11.1.

16.
16.1.

17.1.

пут Г. Хасић – рег.пут за
Градачац (пут поред гробља)
М.З. Шкарић
Којића пут (према прузи)

17.2.

пут Богдановићи

16.2.
17.

18.

"

0.00

М.З. Писари

18.1.

пут поред маркета „Меди“

18.2.

пут Делића

70.00

10.60

19.
19.1.

М.З. Г. Црквина
пут Сиљевац (поред школе)

80.00

10.60

848.00

20.
20.1.

М.З. Засавица
Пандуревић пут

60.00

10.60

636.00

20.2.

Сенића пут

30.00

10.60

318.00

21.
21.1.

М.З. Лугови
Све макада. ул. кроз насеље

400.00

10.60

4,240.00

120.00

10.60

1,272.00

30.00

10.60

318.00

20.00

10.60

212.00

20.00

10.60

212.00

22.
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.

М.З. Шамац
1. насеље Дуга (улице II, III,
IV, VI, VII, IX, XII)
2. улица између Будућности и
Мебоша
3. Југовићи – Доситеја
Обрадовића
4. Југовићи II – Југовићи VII

4
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5. насеље Јасеник
макадамске улице)

22.5.

(све

80.00
Укупно:

Табела 3. Рад грејдера
Ред.
Опис
бр.
1.
Рад грејдера и улта

10.60

4.525,00

Количина

Цијена

230.00 сати

90.00

848.00
47.965,00

Процијењена
вриједност
20,700.00

III Реконструкција и изградња пута
Реконструкцја пута подразумијева радове на дијелу постојећег пута, којима се мијењају његове
основне карактеристике у циљу повећања безбиједности саобраћаја, носивости и пропусне моћи пута.
Под појмом изградње пута подразумијева се изградња путног правца на постојећој или новој
траси.

Табела 4: Модернизација улица и локалних путева
Ред.
Путни правац
Опис радова
бр.

Извор
финансирања

Проције.
вриједн.

1.

МЗ Шамац

Санација водоводних и
канализационих шахтова по
улицама 30 комада

Буџет

4,500.00

2.

Д. Црквина,
Д. Слатина,
Г. Слатина.

Санација - пресвлачење дијела
асфалтног пута у Доњој
Црквини, Горња Слатина и
Доња Слатина

Буџет

50,000.00

Буџет

240,000.00

Буџет

40,000.00

3.

4.

Улица Д. Обрадовића,
Шамац
Улица Дуга VII, Шамац

Наставак изградње ул.
Доситеја Обрадовић, од ул.
Његошева до ул. Цара Лазара
Асфалтирање улице Дуга VII

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Табела
1
2
3
4

Опис активности
Санација ударних рупа
Одржавање неасфалтираних путних праваца
Рад грејдера
Модернизација улица и локалних путева

Број: 07-022-55/18
Датум: 23.02.2018.год.

количина
790
4.525.00
230.00

цијена
27.00
10.60
90.00

укупно КМ
21,330.00
47.965,00
20,700.00

-

-

334,500.00

Укупно:

424,495.00

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. прав.
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40.
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), 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) Скупштина
општине Шамац је на XVII редовној сједници одржаној дана 23.02. 2018. године донијела сљедећу
ОДЛУКУ
о давању сагласности на споразумни раскид уговора о продаји
са „Бадер“ д.о.о. Шамац
Члан 1.
Скупштина општине Шамац даје сагласност на споразумни раскид уговора о продаји овјерен од стране
нотара Савић Милоша из Шамца, ОПУ број 1180/2011 од 15.12.2011. године, а који уговор се односи на
продају непокретности означене као к.ч. број 1203/3 уписана у Посједовни лист број 245/169 к.о. Шамац,
што се по старом катастарском операту односи на парцелу означену као к.ч. број 225/3 из
земљишнокњижног улошка број 281 к.о. СП Шамац, површине 3819m2, која некретнина се у јавним
евиденцијама води као власништво и посјед Општине Шамац са дијелом 1/1.
Члан 2.
Купопродајна цијена у износу од 14,30 КМ/m2, што укупно износи 54.611,70КМ коју је исплатио „Бадер“
д.о.о. Шамац приликом куповине некретнине ближе означене у члану 1 ове одлуке ће након споразумног
раскида уговора о продаји бити компензована ради намирења потраживања које Општина Шамац има
према „Бадер“ д.о.о. Шамац, закључно са даном 31.12.2017. године и која укупно износе 51.820,04 КМ, и
то по основу:
−
−
−
−
−

уговора о закупу земљишта и објекта број 01-122-144/2016 од 06.06.2016. године потраживања
Општине Шамац према „Бадер“ д.о.о. Шамац у износу од 39.040,10 КМ
посебне општинске таксе за противпожарну заштиту у износу од 400,00 КМ
комуналне таксе за кориштење рекламних паноа у износу од 400,00 КМ
комуналне накнада за кориштење уређаја заједничке комуналне потрошње у износу од 11.511,17
КМ.
потраживања старијих од годину дана – комунална накнада – пословни простор у износу од
468,77 КМ.

На основу закљученог споразумног раскида уговора о продаји настала новчана разлика од износа
уплаћене купопродајне цијене и висине потраживања Општине Шамац према „Бадер“ д.о.о. Шамац у
износу од 2.791,66 КМ у корист „Бадер“ д.о.о. Шамац ће бити књижена као претплата „Бадер“ д.о.о.
Шамац.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине да може у име Општине Шамац са „Бадер“ д.о.о. Шамац закључити
нотарски овјерен споразумни раскид уговора о продаји непокретности ближе означеног у члану 1 ове
одлуке.
Члан 4.
Општина Шамац ће прије закључивања споразумног раскида уговора о продаји, затражити мишљење
Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника у Добоју, у смислу одредбе члана 22. Закона
о правобранилаштву Републике Српске.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-50/18
Датум, 23.02.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Шкрбић Николина, дипл. екон.

41.
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
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Шамац“, број 9/17), 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), Скупштина
општине Шамац је на XVII редовној сједници одржаној дана 23.02. 2018. године донијела сљедећу
ОДЛУКУ
о давању сагласности на закључење Анекса I
Уговора о закупу пословних просторија број 01-122-620/14 од 06.10.2014. године
између Општине Шамац и „Бадер“ д.о.о. Шамац
Члан 1.
Скупштина општине Шамац даје сагласност на закључење Анекса I Уговора о закупу пословних
просторија број 01-122-620/14, закључен између Општине Шамац и ''Бадер'' д.о.о. Шамац дана
06.10.2014. године.
Анексом I врши се измјена уговорних одредби из члана 1., 3. и 5. основног Уговора, како слиједи:
''Члан 1., мијења и гласи:
„Закуподавац закупцу издаје у закуп пословни објекат који се налази у Шамцу, изграђен на парцели
означеној као к.ч. број 1299/2 уписана у ЗК уложак број 142 К.О. Тишина, којој у нарави по новом
катастарском операту одговара парцела означена као к.ч. број 1211/2 уписана у П.Л. број 1777 К.О.
Тишина, површине 4602 m2 и дио земљишта на парцели означеној као к.ч. број 1211/2 к.о. Тишина
уписана у П.Л. број 1777 К.О. Тишина укупне површине 2850 m2 , а које је ближе означено на скици
снимања под редним бројевима 1 (површине 690 m2 ), редни број 2 (површине 630 m2 ) и редни број 3
(површине 1530 m2 ), која скица снимања представља саставни дио овог Анекса I.
Уговорне стране сагласно изјављују да ће закупац приступни пут до објекта из става 1 овог члана
користити на начин да не омета приступ осталим правним и физичким лицима који су власници или
корисници сусједних парцела и објеката и који користе исти приступни пут за обављање регистрованих
дјелатности.“
У члану 3 додаје нови став који гласи:
„На основу Записника о процјени уложених финансијских средстава у адаптацију објекта број 01-05213/2018 од 23.02.2018. године, а у складу са Елаборатом процјене уложених средстава у изведене радове,
адаптацију и пренамјену просторија број 01-10KB/2017 од 09.10.2017. године израђеним од стране
овлаштеног вјештака грађевинско-архитектонске струке признаје се вриједност улагања закупца „Бадер“
д.о.о. Шамац на преузетом пословном објекту закуподавца, Општине Шамац, а према уговору о закупу
пословних просторија број 01-11-640/14 од 06.10.2014. године у износу од 99.084,70 КМ.“
Члан. 5., мијења и гласи:
„Закупац ће на име закупнине земљишта из члана 1 овог уговора закуподавцу плаћати мјесечну
закупнину у износу од 0,20 КМ/ m2 за дијелове парцела ближе означених у члану 1 овог уговора и скици
снимања која је саставни дио овог Анекса уговора, укупне површине 2850 m2 што износи 570,00 КМ и
мјесечну закупнину за објекат у износу од 1564,66 КМ.
Укупна мјесечна закупнина за кориштење земљишта и објекта која је предмет закупа износи 2.134,66 КМ,
а коју ће закупац плаћати до 15 – ог у мјесецу за сваки протекли мјесец на жиро рачун закуподавца, рачун
ЈРТ Општине Шамац број 562-011-00002845-54 отворен код НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука.
Износ закупнине по основу уговору о закупу пословних просторија број 01-122-620/14 почев од дана
потписивања наведеног уговора, тј. од 06.10.2014. године, па све до 31.12.2017. године износи 60.760,96
КМ, а како призната вриједност улагања у предметни пословни простор од стране закупца износи
99.084,70 КМ, то преостала разлика по основу признатог улагања у пословне просторије закуподавца и
вриједности закупнине у предметном периоду износи 38.323,74 КМ и представља претплату закупнине,
тако да ће почетак фактурисања закупнине по овом анексу тећи од 01.07.2019. године.“
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Члан 2.
Остале одредбе основног Уговора о закупу пословних просторија број 01-122-620/14 од 06.10.2014.
године, остају на снази и по потписивању овог Анекса.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине, да у име Општине Шамац потпише Анекс I Уговора о закупу
пословних просторија број 01-122-620/14 од 06.10.2014. године.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-51/18
Датум: 23.02.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

42.
На основу члана 43. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број:97/16) и члана 36. и 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број: 9/17), Скупштина општине Шамац на XVII редовној сједници одржаној дана 23.02.
2018.године, донијела је
ОД ЛУКУ
о именовању Савјета плана за израду Урбанистичког плана Шамац 2018-2033
Члан 1.
Именује се Савјет плана за израду Урбанистичког плана Шамац 2018-2033 у саставу:
1. Комљен Бијелић, дипл.инж.грађ - предсједник Савјета плана,
2. Мр Перица Крстановић, дипл.инж.елект. - члан,
3. Цвијетин Савић, инж.грађ. - члан,
4. Саша Божић, дипл.инж.пољ.- члан,
5. Горан Никић, дипл.географ - члан,
6. Михајло Ђурђевић, инж.елект.- члан,
7. Петар Петровић, дипл.инж.маш. - члан,
8. Бојана Марковић, мастер инж.саоб. - члан,
9. Слободан Сјенчић, дипл.екон. - члан,
10. Светозар Евђић, дипл.инж.пољ. - члан,
11. Мр Предраг Недић, дипл.екон.- члан,
12. Стево Лукић, мастер инж.елект. - члан,
13. Слободан Стојић, дипл.правник - члан,
14. Лепа Тривић, дипл.правник - члан,
15. Наташа Дакановић, дипл.инж.саоб – члан,
16. Боро Богдановић, проф.општенародне одбране – члан,
17. Митар Милаковић, геометар – члан.
Члан 2.
Савјет плана за израду Урбанистичког плана Шамац 2018-2033 - именује се на период до усвајања
Плана.
Члан 3.
У складу са одредбама члана 43. Закона о уређењу простора и грађењу, Савјет плана за израду
Урбанистичког плана обавља сљедеће послове:
- Прати израду Урбанистичког плана Шамац 2018-2033
- Заузима стручне ставове према питањима општег, привредног и просторног развоја
подручја обухваћеног Урбанистичким планом Шамац 2018-2033
- Заузима стручне ставове у погледу рационалности и квалитета предложених планским
рјешењем
- Заузима стручне ставове у погледу усаглашености документа са документима
просторног уређења који представљају основу за његову израду, односно у погледу
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-

усклађености са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, и другим прописима
заснованим на закону
Заједно са носиоцем припреме разматра Преднацрт Урбанистичког плана Шмац 20182033, као и став носиоца израде и приспјеле примједбе на нацрт Плана.

Члан 4.
Техничке услове за рад Савјета плана за израду Урбанистичког плана- обезбиједиће Одјељење за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Шамац, као носилац припреме Плана.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-52/18
Датум: 23.02.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

43.
На основу члана 39. став (2) тачка 20) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник епублике
Српске'', број 97/16) и члана 36. став (2) тачка 22) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац на
XVII редовној сједници одржаној дана
23.02.2018.године, донијела је
О Д Л У К У
о измјенама и допунама Одлуке о
наградама и признањима Општине Шамац
Члан 1.
У Одлуци о наградама и признањима Општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 2/10 и
4/15) у члану 2. послије алинеје 10. додају се двије нове алинеје 11 и 12, које гласе:
''- за допринос у унапређењу и развоју вриједности демократског друштва,
- за уживање угледа узорног грађанина, односно узорног правног лица, јавне установе, удружења грађана
и других организација.“
Члан 2.
У члану 5., 7., 9. и 11., у дијелу који се односи на текст који се исписује на јавном признању, ријечи:
''Скупштина општине Шамац'', замјењују се ријечима: ''Општина Шамац'', а испод текста , на лијевој
страни, додају се ријечи: ''Начелник општине''.
Члан 3.
Члан 20. мијења се и гласи:
''Административне и стручне послове у спровођењу ове одлуке врши Служба начелника општине.''
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-54/18
Датум, 23.02.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

44.
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 XVII редовнoj сједници одржаноj
23.02.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Програма и календара културних активности у 2018. години
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I
Усваја се Програм и календар културних активности у 2018. години.
II
Програм и календар 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: 07-022-56/18
Датум, 23.02.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

45.
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 XVII редовнoj сједници одржаноj
23.02.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника у
Добоју за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године – Општина Шамац
I
Прихвата се Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника у Добоју за
период 01.01.2017. до 31.12.2017. године – Општнна Шамац.
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: 07-022-57/18
Датум, 23.02.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

46.
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 XVII редовнoj сједници одржаноj
23.02.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији Програма одржавања, заштите, реконструкције и
изградње локалних путева и улица на подручју општине Шамац у 2017. години
I
Прихвата се Информација о реализацији Програма одржавања, заштите, реконструкције и
изградње локалних путева и улица на подручју општине Шамац у 2017. години.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
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III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-58/18
Датум, 23.02.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

47.
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 XVII редовнoj сједници одржаноj
23.02.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о продаји земљишта и објеката у власништву општине Шамац у 2017.
години
I
Прихвата се Информација о продаји земљишта и објеката у власништву Општине Шамац 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: 07-022-59/18
Датум,23.02.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

48.
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 XVII редовнoj сједници одржаноj
23.02.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.01.31.12.2017. године
I
Прихвата се Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.01.31.12.2017. 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: 07-022-60/18
Датум, 23.02.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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49.
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 XVII редовнoj сједници одржаноj
23.02.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XVI редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са XVI редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
30.01.2018. 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: 07-022-53/18
Датум, 23.02.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

50.
На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), члана 16. ст. 1. и 6. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике
Српске'', број 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 9/17) Скупштина општине Шамац, на XVII сједници одржаној 23.02.2018.године,
донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора
ЈЗУ Апотека Шамац
1. Разрјешавају се дужности вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ Апотека Шамац са
23.02.2018. године, због истека времена на које су именовани:
- Тања Крстановић,
- Митар Митровић и
- Коса Митровић.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику оптине Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Шамац је рјешењем број 07-111-135/17 од 24.07.2017. године, за вршиоце дужности
члана Управног одбора ЈЗУ Апотека Шамац, именовала лица из тачке 1. диспозитива, на период од 60
дана, а најдуже до окончања поступка јавне конкуренције и коначног избора и именовања чланова
Упрвног одбора ове јавне установе.
Скупштина општине Шамац, на четрнаестој редовној сједници одржаној дана 30.11.2017. године,
донијела је Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана управног одбора ЈЗУ
Апотека Шамац број 07-111-169/17.
Како је поступак по Јавном конкурсу за избор чланова Управног одбора ЈЗУ Апотека Шамац окончан,
створене су правне претпоставке за коначно именовање чланова Управног одбора и разрјешење
досадашњих вршиоца дужности .
Начелник општине је, сходно напријед наведеном,а на основ члана 16. став. 6. Закона о систему јавних
служби, утврдио Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ
Апотека Шамац, као у диспозитиву и предложио Скупштини доношење истог.
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На основу напријед изнесеног, Скупштина општине Шамац је на XVII сједници одржаној 23.02.2018.
године донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења
Број: 07-111-16/18
Датум: 23.02.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

51.
На основу члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 16. ст. 1. и 6. Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 18. Закона о апотекарској
дјелатности (''Службени гласник Републике Српске'', број 119/08, 1/12 и 33/14) и члана 36. Статута
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) Скупштина општине Шамац, на XVII
сједници одржаној 23.02.2018. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању три члана Управног одобра
Јавне здравствене установе Апотека Шамац
1. За чланове Управног одбора Јавне здравствене установе Апотека Шамац, почев од 24.02.2018.
године, именују се:
1. Тања Крстановић,
2. Митар Митровић и
3. Коса Митровић.
2. Чланови Управног одбора из тачке 1. овог рјешења именују се на период од четири године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац“.
Образложење
Скупштина општине Шамац, на четрнаестој редовној сједници одржаној дана 30.11.2017. године,
донијела је Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана управног одбора ЈЗУ
Апотека Шамац број 07-111-169/17.
У складу са наведеном Одлуком, Јавни конкурс је објављен у дневном листу ''Euroblic press’’Бања Лука
издање од 17.01.2018. године и ''Службеном гласнику Републике Српске'', број 5/18 од 19.01.2018. године.
Јавни конкурс био је отворен закључно са 05.02.2018. године.
Поступак по јавном конкурсу за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе
Апотека, у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске,
спровела је Комисија коју је именовао Начелник општине рјешењем број 01-111-12/18. од 09.02.2018.
године.
По расписаном јавном конкурсу благовремено су се пријавила три кандидата и то: Тања Крстановић,
Коса Митровић и Митар Митровић и за исте је утврђено да испуњавају опште и посебне услове за
именовање. На улазни интервју заказан за дан 13.02.2018. године, одазвала су се сва три кандидата.
Након обављеног интервуја и оцјене кандидата Комисија је сачинила Извјештај о спроведеном потупку
по јавном конкурсу број 07-111-169/18 са ранг-листом и исти доставила Начелнику општине као законом
овлаштеном предлагачу чланова управног одбора.
Начелник општине је сходно достављеном Извјештају,а на основу члана 16. став. 6. Закона о систему
јавних служби, утврдио Приједлог рјешења о именовању Крстановић Тање, Митровић Митра и
Митровић Косе за чланове Управног одбора Јавне здравствене установе Апотека Шамац и предложио
Скупштини доношење истог.
На основу напријед изнесеног, Скупштина општине Шамац је на XVII сједници одржаној 23.02.2018.
године донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се
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може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-17/18
Датум: 23.02.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

52.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16) и члана 36. став 2. тачка 23) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број: 9/17) и члана 51. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 12/17), Скупштина општине Шамац на XVII сједници одржаној 23.02.2018.
године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу дужности предсједника и члана
Комсије за спровођење Кодекса понашања
I
1. Ведран Ђурђевић, одборник у Скупштини општине Шамац, разрјешава се дужности предсједника и
члана сталног радног тијела у Скупштини опшине Шамац - Комисија за спровођење Кодекса понашања,
са 23.02.2018. године, због подношења оставке.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Ведран Ђурђевић, одборник у Скупштини општине Шамац, дана 02.02.2018. године упутио је Скупштини
општине Шамац, писану неопозиву оставку на дужност предсједника и члана сталног радног тијела у
Скупштини општине Шамац - Комисије за спровођење Кодекса понашања, са наведеним разлозима за
подношење исте.
Именовани је на ову дужност изабран на II редовној сједници Скупштине општине Шамац, одржаној дана
16.12.2016. године.
Чланом 51. став (1) тачка 1) Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 12/17), прописано је да члана радног тијела Скупштина општине може разрјешити дужности
и прије истека мандата, између осталог, ако поднесе оставку.
Како се ради о неопозивој оставци именованог, Комисија за избор и именовање Скупшштине општине је,
у складу са својим надлежностима утврђеним чланом 53. Пословника о раду Скупштине оппштине
Шамац, на сједници одржаној дана 21.02.2018. године, сходно истој, утврдила приједлог рјешења као у
диспозитиву и исти доставила Скупштини општине на разматрање и одлучивање.
На основу напријед наведеног, Скупштина општине је на XVII сједници одржаној дана
23.02.2018.године, донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може у року од 30 дана од
дана достављања, тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број: 07-111-18/18
Датум, 23.02.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

53.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16) и члана 36. став 2. тачка 23) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број: 9/17) и члана 40. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 12/17), Скупштина општине Шамац на XVII сједници одржаној 23.02.2018.
године, донијела је
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника и члана
Комисије за спровођење Кодекса понашања
I
Сања Драгичевић, одборник у Скупштини општине Шамац испред Социјалистичке партије,
изабран/а је за предсједника и члана Комисије за спровођење Кодекса понашања, са 24.02.2018. године, на
период трајања мандата Скупштине општине.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-111-19/18
Датум, 23.02.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

54.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16) и члана 36. став 2. тачка 23) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број: 9/17) и члана 51. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 12/17), Скупштина општине Шамац на XVII сједници одржаној 23.02.2018.
године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу дужности члана
Комсије за избор и именовање
I
1. Љубиша Станишић, одборник у Скупштини општине Шамац, разрјешава се дужности члана сталног
радног тијела у Скупштини опшине Шамац - Комисија за избор и именовање, са 23.02.2018. године, због
подношења оставке.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Љубиша Станишић, одборник у Скупштини општине Шамац, дана 14.02.2018. године упутио је
Скупштини општине Шамац, писану неопозиву оставку на дужност члана сталног радног тијела у
Скупштини општине Шамац - Комисије за избор и именовање, са наведеним разлозима за подношење
исте.
Именовани је на ову дужност изабран на I редовној сједници Скупштине општине Шамац, одржаној дана
28.11.2016. године.
Чланом 51. став (1) тачка 1) Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 12/17), прописано је да члана радног тијела Скупштина општине може разрјешити дужности
и прије истека мандата, између осталог, ако поднесе оставку.
Како се ради о неопозивој оставци именованог, Комисија за избор и именовање Скупшштине општине је,
у складу са својим надлежностима утврђеним чланом 53. Пословника о раду Скупштине оппштине
Шамац, на сједници одржаној дана 21.02.2018.године, на основу исте утврдила приједлог рјешења као у
диспозитиву и исти доставила Скупштини општине на разматрање и одлучивање.
На основу напријед наведеног, Скупштина општине је на
XVII сједници одржаној дана
23.02.2018.године, прихватила је поднесену оставку и донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може у року од 30 дана од
дана достављања, тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
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Број: 07-111-20/18
Датум, 23.02.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.екон.

55.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16) и члана 36. став 2. тачка 23) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број: 9/17) и члана 40. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 12/17), Скупштина општине Шамац на XVII сједници одржаној 23.02.2018.
године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору члана
Комисије за избор и именовање
I
Анка Тутњевић, одборник у Скупштини општине Шамац испред Народног демократског
покрета, изабран/а је за члана Комисије за избор и именовање, са 24.02.2018. године, на период трајања
мандата Скупштине општине.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-111-21/18
Датум, 23.02.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
56.
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 робе „Набавка столарије на капели у МЗ Засавица“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Набавка столарије на капели у МЗ Засавица“ путем
директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.800,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0140 Одјељења за финансије, потребна средства су планирана на конту
бр. 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: 01-022-38/2018
Датум: 02.02.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

57.
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 услуга „Израда пројекта санације Ватрогасног дома у Шамцу и израда пројекта
изградње гаража Ватрогасног дома у Шамцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Израда пројекта санације Ватрогасног дома у Шамцу и
израда пројекта изградње гаража Ватрогасног дома у Шамцу“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.000,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове ,
потребна средства су планирана на конту бр. 412700–Расходи за стручне услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-37/2018
Датум: 02.02.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

58.
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 „ Израда геодетског снимка за пројектовање пута Јелас кроз МЗ Доњи Хасић и
израда геодетског снимка изведеног стања асфалтираног пута
Обудовац 2-Пелагићево“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ГЕО-МИТ“с.п. Милаковић Митар из Шамца 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“ те се именованом понуђачу додјељује
Уговор у износу од 3.252,70 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
31.01.2018. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „ГЕО-МИТ“с.п. Милаковић Митар из
Шамца.
У року остављеном за достављање понуде, дана 31.01.2018. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са укупним износом понуде од 3.252,70 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.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-34/18
Датум: 02.02.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

59.
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 извођење радова „Санација кровног покривача на хидрофорском објекту у
МЗ Горња Слатина“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „PE-COMERC“ д.о.о. Горња Слатина за извођење радова „Санација
кровног покривача на хидрофорском објекту у МЗ Горња Слатина“ те се именованом понуђачу додјељује
Уговор о извођењу радова у износу од 1.119,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.309,23 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 радова „Санација кровног покривача на хидрофорском објекту у МЗ
Горња Слатина“ путем директног споразума, Општина Шамац је као уговорни орган дана 29.01.2018.
покренула поступак предметне набавке доношењем посебне одлуке о покретању поступка број 01-02214/18 и упутила истог дана позив за достављање понуде понуђачу„PE-COMERC“ д.о.о. Горња Слатина.
Члан 4.
У року остављеном за пријем понуда, достављена је понуђача „ PE-COMERC “д.о.о. Горња Слатина
са укупном цијеном понуде у износу од 1.119,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.309,23 КМ са урачунатим
ПДВ-ом.
Члан 5.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од пет (5) дана од дана
обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-14/18
Датум: 02.02.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

60.
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
„Насипање природног шљунка и грејдерисање терена око Дома културе
у МЗ Гребнице“
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Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „ Насипање природног шљунка и грејдерисање терена око
Дома културе у МЗ Гребнице“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове ,
потребна средства су планирана на конту бр. 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих
грађевинских објеката-одржавање путева.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-40/2018
Датум: 02.02.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

61.
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 робе „Набавка столарије на капели у МЗ Засавица“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Аденал“д.о.о. Јелах за набавку робе „Набавка столарије на капели у
МЗ Засавица“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од 1.794,87 КМ без ПДВ-а, односно
2.100,00 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 регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
02.02.2018. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу
„Аденал“ д.о.о. Јелах.
У року остављеном за достављање понуде, дана 05.02.2018. године достављена је понуда понуђача
„Аденал“д.о.о. Јелах са укупним износом понуде од 1.794,87 КМ без ПДВ-а, односно 2.100,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-38/18
Датум: 07.02.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

62.
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
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О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „ Насипање природног шљунка и грејдерисање терена
око Дома културе у МЗ Гребнице“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ДЕЈОКОП“д.о.о. Бок, за извођење радова „ Насипање природног
шљунка и грејдерисање терена око Дома културе у МЗ Гребнице“ те се именованом понуђачу додјељује
Уговор у износу од 5.950,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.961,50 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
02.02.2018. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „ДЕЈОКОП“д.о.о. из Бока.
У року остављеном за достављање понуде, дана 05.02.2018. године достављена је понуда понуђача
„ДЕЈОКОП“д.о.о. из Бокa, са укупним износом понуде од 5.950,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.961,50 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: 01-022-40/18
Датум: 07.02.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

63.
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 услуге „ Израда пројекта санације Ватрогасног дома у Шамцу и израда пројекта
изградње гаража Ватрогасног дома у Шамцу“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача Г.П. „Обнова“ д.о.о. Шамац за набавку услуга „ Израда пројекта
санације Ватрогасног дома у Шамцу и израда пројекта изградње гаража Ватрогасног дома у Шамцу“ те
се именованом понуђачу додјељује Уговор о набавци услуге у износу од 1.860,42 КМ без ПДВ-а, односно
2.176,69 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 „ Израда пројекта санације Ватрогасног дома у Шамцу и израда пројекта
изградње гаража Ватрогасног дома у Шамцу“ путем директног споразума, Општина Шамац је као
уговорни орган дана 02.02.2018. године упутила позив за достављање понуде понуђачу Г.П. „Обнова“
д.о.о. Шамац.
У року остављеном за пријем понуда достављена је понуда понуђача Г.П. „Обнова“ д.о.о. Шамац
у укупном износу понуде од 2.176,69 КМ.
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Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-37/18
Датум: 13.02.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

64.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 20 Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања имовином општине
Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 16/10 и 12/13) сагласно одредбама члана 66. и 88.
став 3 Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
о формирању комисије за успостављање регистра пословних простора, закупаца и корисника
пословних простора у власништву Општине Шамац
I
Овом Одлуком формира се Комисија за успостављање регистра пословних простора, закупаца и
корисника пословних простора у власништву Општине Шамац ( у даљем тексту Регистар) у сљедећем
саставу:
1. Велибор Ђокић – Предсједник комисије
2. Срђан Смиљанић – члан комисије
3. Ратко Михајловић – члан комисије
4. Јован Поповић – члан комисије,
5. Јован Симеуновић – члан комисије.
II
Задатак комисије из члана 1 ове одлуке је да у року од 30 дана, од дана достављања ове Одлуке, успоставе
регистар пословних простора, закупаца и корисника пословних простора у власништву Општине Шамац.
У Регистар се уносе подаци из уговора о закупу, односно коришћењу пословног простора, као и други
подаци који што конкретније описују пословни простор који је предмет закупа, односно коришћења по
неком другом правном основу.
Регистар се води у облику тврдо укоричене књиге формата „А-4“ на чијој вањској насловној страни се
уписује назив регистра, назив регистарског органа и број књиге регистра. На унутрашњој насловној
страни овјерава се број регистарских листова и означава датум овјере која се потврђује печатом
регистарског органа и потписом овлаштеног службеног лица тог органа. Књига Регистра садржи
регистарске листове повезане у књизи по дужој страни, по 100 листова. Ако Регистар има више књига,
оне се нумеришу од један па надаље, с тим да први број листа у наредној књизи слиједи иза посљедњег
броја листа у претходној књизи.
Уз регистар се за сваког закупца, односно корисника образује досије (збирка исправа) у коју се улаже
документација на основу које је извршен упис, као и друге помоћне књиге и евиденције.
Подаци унесени у Регистар не смију се брисати, нити преправљати. Евентуално настале грешке се
прецртавају црвеном оловком.
III
Регистар ће представљати основу за успоставу јединствене базе података закупаца и корисника
пословних простора на подручју општине Шамац, као и саму евиденцију пословних простора, а који су у
власништву Општине.
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Задужује се Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, као и Одјељење за привреду,
да координира на успостављању Регистра, односно да достави расположиве податке на тражење комисије,
а који ће помоћи да се економичније, ефикасније, успостави Регистар.
Након успоставе Регистра, Одјељење за привреду и инспекцијске послове је дужно ажурно и на начин
погодан за електронску обраду података водити успостављене књиге Регистра.
IV
Саставни дио ове одлуке представља образац „Регистарског листа“, који је обавезујући, уз адекватно
Образложење.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-36 / 2018
Датум, 02.02.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

65.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 70. става 1 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
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова
„Наставак изградње улице Доситеја Обрадовића у Шамцу“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка за извођење радова „ Наставак изградње улице
Доситеја Обрадовића у Шамцу“ објављеног дана 19.01.2018. год. на порталу Агенције за јавне набавке
Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-1-3-1-3-1/18 и исправка обавјештења број 144-1-318-2/18 од 25.01.2018. год. као и у „Службеном гласнику БиХ “ број 06/18 од 26.01.2018. год. и 08/18 од
02.02. 2018. год.
Предмет јавне набавке је извођење радова „Наставак изградње улице Доситеја Обрадовића у
Шамцу“, процијењена вриједност набавке износи 320.512,82 КМ без ПДВ-а, односно 375.000,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
За предметну јавну набавку , у року остављеном за доставу понуда, пристигле су три понуде
сљедећих понуђача:
1. „ГЕОКОП“д.о.о. Дервента
2. „ БалегеМ“ д.о.о. Градачац
3. „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко
Члан 3.
Комисија је утврдила да су сви понуђачи (3) доставили комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама. Такође сви понуђачи(3) доставили су у
својим понудама и Изјаве о примјени преференцијалног третмана домаћег.
Утврђена је ранг листа пристиглих и оцијењених понуда
РАНГ ЛИСТА ПРИСТИГЛИХ И ОЦИЈЕЊЕНИХ ПОНУДА
Цијена
Понуђени
Цијена понуде Укупна цијена
понуде
у попуст (%) у
КМ
са понуде
са
Назив / име понуђача
КМ
без у КМ без урачунатим
ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ-а
попустом без
ПДВ-а
„Galax-Niskogradnja“
(7%)
д.д. Брчко
1
212.339,42
14.863,76 197.475,66
231.046,52

Преф.
трет.
домаћи

Да
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2
3

„ГЕОКОП“ д.о.о.
Дервента
„ БалегеМ“ д.о.о.
Градачац

219.756,35

-

-

257.114,93

Да

319.961,48

-

-

374.354,93

Да

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко чија је понуда
најнижа цијена технички задовољавајућа са укупним износом понуде од 197.475,66 КМ без ПДВ-а,
односно 231.046,52 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-9/18 од 13.02.2018. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 10 (десет) дана, од дана пријема ове одлуке достави
све потребне доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним
набавкама БиХ као и доказ о испуњавању услова за примјену Преференцијалног третмана домаћег.
Члан 6.
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 (десет) дана,
рачунајући од дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или
препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла
бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-9/18
Датум: 15.02.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

66.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
Упутства о начину додјеле помоћи, одабира корисника и реализацији пројеката за стамбено збрињавање
Рома у Босни и Херцеговини –пречишћени текст, број 01-39-2937-1/13 од 14.01.2014. године, сагласно
одредбама члана 66. и 88. став (3) Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број
9/17), Начелник општине Шамац доноси
ОДЛУКУ
о начину и процедурама одабира корисника помоћи у оквиру пројекта „Реконструкција, санација и
изградња индивидуалних објеката Рома са
подручја oпштине Шамац“
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се врста помоћи, критеријуми, начин додјеле помоћи, одабир корисника и
реализације пројекта „ Реконструкција , санација и изградња индивидуалних објеката Рома са подручја
Општине Шамац“.
Члан 2.
Приликом одабира корисника помоћи, Комисија је обавезна утврдити испуњеност општих и посебних
критеријума предвиђених овом одлуком.
Члан 3.
Пријаву за додјелу помоћи могу подносити само носиоци ромског домаћинства (који могу доказати да су
чланови било којег удружења Рома у БиХ), који имају пребивалиште на територији општине Шамац, који
су у потреби за стамбеним збрињавањем, који нису раније користили помоћ за изградњу или
реконструкцију стамбене јединице, а који немају стамбену јединицу условну за становање.
Помоћ се може додијелити припадницима ромске националне мањине, породици или заједничком
домаћинству (у даљем тексту: корисници).
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Заједничким домаћинством се сматрају корисници који су чланови породице и особе са заједничке кућне
листе с мјестом становања, односно пребивалиштем на истој адреси, а што доказују кућном листом и
ЦИПС пријавом за пунољетне особе, односно родним листом за малољетне особе с кућне листе.
Члан 4.
Одабир корисника вршиће се на основу рангирања по:
1. основним критеријима и
2. посебним критеријима.
А). Основни критеријуми за утврђивање ранг-листе корисника помоћи су:
1. број чланова и старосна доб чланова заједничког домаћинства;
2. мјесто пребивалишта до 1992. године;
3. мјесто пребивалишта након 1992. године;
4. признато право на социјалну заштиту у складу са важећим законима у БиХ, при чему овај критеријум
није елиминаторан;
5. здравствени статус корисника и чланова његовог домаћинства;

6. образовни статус корисника и чланова породице;
7. власнички/посједовни статус над стамбеном јединицом за коју се подноси пријава.
Б). Посебни критеријуми за утврђивање ранг-листе корисника помоћи су:
1. вредновање стамбеног статуса корисника с тим да се провјерава условност стамбене јединице увидом
на лицу мјеста;
2. за кориснике који се пријављују за изградњу нове стамбене јединице (овај критеријум је
елиминаторан):
а) посједовање грађевинске парцеле за коју су издати локацијски услови или
б) започета стамбена изградња на грађевинској парцели за коју је издато одобрење за грађење или да
прибави рјешење о локацијским условима за започету градњу и достави комисији у року од 30 дана од
дана затварања јавног позива.
На основу основног и посебног критерија корисници се разврставају по приоритетима за додјелу помоћи
на начин да се сачињава:
• Ранг-листа за изградњу кућа у власништву,
• Ранг-листа за додјелу помоћи за побољшање услова становања у индивидуалним кућама.
Максималан број бодова који се може додијелити потенцијалном кориснику по основним и посебним
критеријумима заједно износи 215 бодова, и то:
1. по основним до 135 бодова,
2. по посебним до 80 бодова.
Уколико више потенцијалних корисника остварују исти укупан број додијељених бодова, предност имају
корисници који припадају већем броју група у оквиру категорије рањивих лица у стању социјалне
потребе.
Ако више потенцијалних корисника остварује исти број додијељених бодова и припадају истом броју
група у оквиру категорије рањивих лица у стању социјалне потребе, сљедећи критеријум је број чланова
породице (вишечлане породице имаће предност).
Ако се и након примјене горе наведених критеријума више потенцијалних корисника налази на истој
позицији на листи, примјењиваће се критеријум условности стамбене јединице која ће бити утврђена
комисијским увидом на лицу мјеста.
Члан 5.
Доказ о власништву имовине на подручју општине Шамац се доказује посједовним листом /
земљишнокњижним изватком који не смије бити старији од 6 мјесеци.
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У смислу ове одлуке, а у изузетним случајевима када се власништво или станарско право не може
доказати документима из претходног става, власништво се може доказати и: рјешењем о наслеђивању,
грађевинском дозволом или урбанистичком сагласношћу.
Члан 6.
Начелник општине Шамац ће својим рјешењем именовати Комисију за одабир корисника у саставу од 5
чланова. Основни задатак Комисије је израда листе крајњих корисника помоћи у оквиру пројекта
„Реконструкција , санација и изградња индивидуалних објеката Рома са подручја Општине Шамац“
Члан 7.
Јавни позив се објављује на званичној интернет страници, у дневном листу „Еуро-Блиц“ и на огласној
табли Општине Шамац.
Члан 8.
Текст јавног позива садржи опште и посебне критеријуме на основу чега ће се одабрати приоритетни
корисници помоћи, и објашњење на који начин ће потенцијални корисници бити обавијештени о
резултатима одабира, вријеме трајања позива је 15 (петнаест) дана.
Члан 9.
За реализацију ове Одлуке задужује се Служба за локални економски развој општине Шамац која
проводи одобрени пројекат „Реконструкција , санација и изградња индивидуалних објеката Рома са
подручја Општине Шамац“ по јавном позиву Министарства за избјеглице и расељена лица БиХ.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном донoшења а биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-46/2018
Датум: 19.02.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

67.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17 и 18 Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ ", број
39/14), члана 4. Споразума о суфинансирању реализације пројекта „Изградња Дома културе ГребницеШамац, завршни радови“, број 01-122-681/17 од дана 12.12.2017. год. Начелник општине д о н о с и
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Изградња Дома културе Гребнице-Шамац, завршни радови“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова „ Изградња Дома културе ГребницеШамац, завршни радови“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења на порталу Агенције за
јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 25.641,02 КМ без ПДВ-а, односно до 30.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена су финансијским средствима по Споразуму о суфинансирању
реализације пројекта „Изградња Дома културе Гребнице-Шамац, завршни радови“, број 01-122-681/17
закљученог дана 12.12.2017. год. између Општине Шамац и Министарства за избјеглице и расељена лица
Републике Српске.
Члан 3.
Уговорена средства из претходног става овог члана, биће дозначена на рачун Општине Шамац у року не
дужем од 90 (деведесет) дана , од дана закључења споразума. Општина Шамац је сагласна да ће
обезбиједити разлику средстава потребних за завршетак радова.
Члан 4.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-48/2018
Датум: 21.02.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

68.
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 „Хватање и збрињавање паса луталица на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Хватање и збрињавање паса луталица на подручју
општине Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.500,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 150 Одјељења за привреду, потребна средства су планирана на конту
бр. 412200- Расходи за комуналне услуге-дератизација и дезинсекција.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-49/2018
Датум: 23.02.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

69.
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 пројектне документације за наставак изградње улице Доситеја
Обрадовића у Шамцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Израда пројектне документације за наставак изградње
улице Доситеја Обрадовића у Шамцу “ путем директног споразума.
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. 412700–Расходи за стручне услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
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Број: 01-022-61/2018
Датум: 26.02.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

70.
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:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуге „ Медијско праћење активности (услуге информисања) општине Шамац “
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за набавку услуге „ Медијско праћење активности (услуге
информисања) општине Шамац“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења на порталу
Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 42.735,04 КМ без ПДВ-а, односно до 50.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2018. годину у оквиру позиције број
0151-Служба за друштвене дјелатности. Потребна средства су планирана Буџетом општине Шамац на
конту број 412700-Расходи за услуге информисања и медија.
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: 01-022-62/2018
Датум, 27.02.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

71.
У складу са чланом 15. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2018.годину („Службени гласник
општине Шамац“, број 23/17 ), Одјељење за финансије утврђује:
ТЕРМИНСКИ МЈЕСЕЧНИ ПЛАН ПОТРОШЊЕ
У 2018. ГОДИНИ
Мјесечни календар плаћања:
1) Обавезе по основу отплата кредита и репрограма се извршавају у терминима и износима који су
доспјели за плаћање.
2) Обавезе по основу осталих расхода Буџета измирују се по следећим приоритетима:
а) бруто плате (Општинска управа, ЈУ Центар за социјални рад, ЈПУ“Радост“, ЈУ Туристичка
организација),
б) бруто накнаде трошкова запослених (накнаде за превоз на посао и са посла, накнаде за топли
оброк, расходи за отпремнине, расходи за јубиларне награде и др.),
в) бруто накнаде за рад ван радног односа (накнаде скупштинским одборницима, накнаде
волонтерима, накнаде члановима комисија и радних група, накнаде по уговору о дјелу, накнаде за
привремене и повремене послове и др.),
г) дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине (стипендије, наталитет,
дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите, превоз ученика и др.),
д) средства за обавезе према добављачима за робу, материјал и услуге,
ђ) средства за обавезе према добављачима за инвестиције и инвестиционо одржавање,
е) грантови ( политичке партије, спортске и омладинске организације, хуманитарне организације,
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вјерске организације, здравствене организације, организације и удружења у области образовања и
културе и др.),
ж) средства за остале обавезе.
3) Одјељење за финансије ће, у складу са Терминским мјесечним планом потрошње у 2018. години, за
сваки мјесец текуће године израдити оперативни план потрошње из буџета Општине Шамац.
БРОЈ: 05-400-1/18
ДАТУМ: 30.01.2018. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Сјенчић, дипл. екон.

72.
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) доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за спровођење Jавног конкурса за избор и именовање три члана Управног одбора
Јавне здравствене установе Апотека Шамац, у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Даринко Јефремовић – предсједник Комисије
Стојан Богдановић – члан Комисије
Душан Јовановић – члан Комисије
Мирко Кајтез – члан Комисије
Борислав Јосиповић – члан Комисије

II
Задатак комисија из тачке I овог Рјешења је да, након провјере испуњености услова пријављених
кандидата организује улазни интервју са кандидатима и Начелнику општине поднесе Извјештај о
спроведеном јавном конкурсу заједно са ранг листом кандидата.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине Шамац;
Број: 01-111-12/2018
Датум, 09.02.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

АКТИ ЈП СЛОБОДНА ЗОНА Д.О.О.
73.
На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'', број 75/04 и 78/11), члана 17.
Закона о јавним набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'' број 39/14) и члана 17. Статута ЈП''Слободна
зона'' д.о.о. Шамац (''Службени Гласник општине Шамац'', број 4/14 и 10/17), Надзорни одбор
ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац на осмој редовној сједници, одржаној дана 30.01.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на План јавних набавки роба и услуга за потребе ЈП''Слободна зона'' д.о.о.
Шамац за 2018. годину
I
Надзорни одбор ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, даје сагласност на План јавних набавки за потребе
предузећа за 2018. годину предложен од стране в.д. директора.
II
План јавних набавки је саставни дио ове Одлуке.
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III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 140-01/18
Датум: 30.01.2018. године

Предсједник Надзорног одбора
Саша Божић, дипл. инж. пољ.
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ЈП ''СЛОБОДНА ЗОНА'' Д.О.О. ШАМАЦ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Р.
Бр.

Предмет набавке

Шифра ЈРЈН

Процијењена
вриједност у
КМ са ПДВ-ом

Врста поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

Оквирни датум
закључења
уговора

Извор
финансирања

Напо
мена

РОБЕ

1.

Резервни дијелови и
потрошни материјал за
текуће одржавање

34900000-6

5.000,00

2.

Топли оброк

55321000-6

40.000,00

Директни
споразум
Конкурентски
поступак

3.

Гориво и мазиво

09000000-3

50.000,00

Конкурентски
поступак

Март 2018. г

4.

Канцеларијски материјал
и прибор

30190000-7

5.000,00

Директни
споразум

По потреби

5.

Набавка рачунара и
рачунарске опреме

30236000-2

5.000,00

Директни
споразум

По потреби

34351100-3

5.000,00

29525000-5

40.000,00

Директни
споразум
Конкурентски
поступак

74422000-3

6.000,00

Директни
споразум

6.

7.

8.

Набавка ауто и кам. гума
и ауто дијелова за потребе
предузећа
Набавка машина за
комуналне послове
Набавка пропагандног
материјала за потребе
комуналне дјелатности

УКУПНО РОБЕ СА ПДВ-ом

По потреби

Властита средства
Август 2018. г

Властита средства

Јун 2018. г
Властита средства
Мај 2018. г
Властита средства

Властита средства

Властита средства
По потреби
Фебруар 2018. г

Април 2018. г

Суфинансирање са
фондом за зашт.
жив. сре.
Властита средства

По потреби

156.000,00 КМ
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ЈП ''СЛОБОДНА ЗОНА'' Д.О.О. ШАМАЦ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Р.
Бр.

Предмет набавке

Шифра ЈРЈН

Процијењена
вриједност у
КМ са ПДВ-ом

74542000-0

6.000,00

Директни
споразум

По потреби

90620000-9

20.000,00

Јануар 2018. г

45000000-7

5.000,00

Конкурентски
поступак
Директни
споразум

79212000-3

5.000,00

Директни
споразум

Врста поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

Оквирни датум
закључења
уговора

Извор
финансирања

Напо
мена

УСЛУГЕ

11.

Услуге обуке
руководилаца машинама
ком. дјел.
Зимско одржавање улица
и лок. некат. путевачишћење снијега
Услуге занатскограђевинских радова

12.

Услуге ревизије
финансијских извјештаја

9.

10.

13.

14.

15.

Редовни периодични
љекарски преглед
радника који су
распоређени на радна
мјеста са повећаним
ризиком
Образовне услуге и
услуге стручног
усавршавања
Редовна периодична
обука из области заштите
на раду и противпожарне
заштите

Властита средства

Фебруар 2018.
г

Властита средства
Властита средства

По потреби
Властита средства
По потреби
Властита средства

85100000-0

2.000,00

Директни
споразум

По потреби

80530000-8

2.500,00

Директни
споразум

По потреби

80530000-8

1.800,00

Властита средства

Директни
споразум

Властита средства
По потреби
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16.

Услуге одржавања
рачунарске опреме

Директни
споразум

50312000-5

1.000,00

85121200-5

2.000,00

50313200-4

800,00

Директни
споразум
Директни
споразум

Властита средства
По потреби

18.

Услуге редовног
санитарног прегледа
радника
Услуге одржавања
штампарске опреме

19.

Услуге прања и чишћења
аутомобила

50112300-6

300,00

Директни
споразум

По потреби

20.

Набавка угоститељских
услуга

7131200-2

3.000,00

Директни
споразум

По потреби

Набавка услуга
регистрације и техничког
прегледа возила

7131200-2

5.000,00

Адвокатске услуге

79110000-8

5.000,00

Директни
споразум
Директни
споразум

50532000-3

3.000,00

Директни
споразум

2.000,00

Директни
споразум

17.

21.

22.

23.

24.

Услуге поправка и
одржавања електричних
машина, апарата и
припадајуће опреме

Услуге колективног
осигурања радника и
имовине

Властита средства

66331100-0

По потреби
Властита средства
По потреби
Властита средства

Властита средства

Властита средства
По потреби
Властита средства
По потреби

Властита средства
По потреби

Фебруар 2018. г

Март 2018. г

Властита средства

66336200-6

УКУПНО УСЛУГЕ СА ПДВ-ом

УКУПНО РОБЕ И УСЛУГЕ СА ПДВ-ом

64.400,00 КМ

220.400,00 КМ
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
39. Програм oдржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица
на територији општине Шамац за 2018. годину
40. Одлука о давању сагласности на споразумни раскид уговора о продаји са „Бадер“
д.о.о. Шамац
41. Одлука о давању сагласности на закључење Анекса I Уговора о закупу пословних
просторија број 01-122-620/14 од 06.10.2014. године између Општине Шамац и „Бадер“
д.о.о. Шамац
42. Одлука о именовању Савјета плана за израду Урбанистичког плана Шамац 20182033
43. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о наградама и признањима Општине Шамац
44. Закључак о усвајању Програма и календара културних активности у 2018. години
45. Закључак о прихватању Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске
– Сједиште замјеника у Добоју за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године – Општина
Шамац
46. Закључак о прихватању Информације о реализацији Програма одржавања, заштите,
реконструкције и изградње локалних путева и улица на подручју општине Шамац у 2017.
години
47. Закључак о прихватању Информације о продаји земљишта и објеката у власништву
општине Шамац у 2017. години
48. Закључак о прихватању Информације о стању јавне расвјете на подручју општине
Шамац за период 01.01.-31.12.2017. године
49. Закључак о усвајању Извода из Записника са XVI редовне сједнице Скупштине
општине Шамац
50. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ Апотека
Шамац
51. Рјешење о именовању три члана Управног одобра Јавне здравствене установе
Апотека Шамац
52. Рјешење о разрјешењу дужности предсједника и члана Комсије за спровођење
Кодекса понашања
53. Рјешење о избору предсједника и члана Комисије за спровођење Кодекса понашања
54. Рјешење о разрјешењу дужности члана Комсије за избор и именовање
55. Рјешење о избору члана Комисије за избор и именовање

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
56. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка
столарије на капели у МЗ Засавица“
57. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Израда
пројекта санације Ватрогасног дома у Шамцу и израда пројекта изградње гаража
Ватрогасног дома у Шамцу“
58. Одлука o додјели уговора 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“
59. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Санација кровног покривача на
хидрофорском објекту у МЗ Горња Слатина“
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60. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Насипање
природног шљунка и грејдерисање терена око Дома културе у МЗ Гребнице“
61. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка столарије на капели у МЗ
Засавица“
62. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Насипање природног шљунка и
грејдерисање терена око Дома културе у МЗ Гребнице“
63. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Израда пројекта санације Ватрогасног
дома у Шамцу и израда пројекта изградње гаража Ватрогасног дома у Шамцу“
64. Одлука о формирању комисије за успостављање регистра пословних простора,
закупаца и корисника пословних простора у власништву Општине Шамац
65. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Наставак изградње
улице Доситеја Обрадовића у Шамцу“
66. Одлука о начину и процедурама одабира корисника помоћи у оквиру пројекта
„Реконструкција, санација и изградња индивидуалних објеката Рома са подручја
oпштине Шамац“
67. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Изградња
Дома културе Гребнице-Шамац, завршни радови“
68. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Хватање и
збрињавање паса луталица на подручју општине Шамац“
69. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Израда
пројектне документације за наставак изградње улице Доситеја Обрадовића у Шамцу“
70. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Медијско праћење
активности (услуге информисања) општине Шамац“
71. Термински мјесечни план потрошње у 2018. години
72. Рјешење

АКТИ ЈП СЛОБОДНА ЗОНА Д.О.О.
73. Одлука о давању сагласности на План јавних набавки роба и услуга за потребе ЈП
„Слободна зона“ д.о.о. Шамац за 2018. годину

Сриједа, 28. фебруар 2018. године - Службени гласник општине Шамац - Број 2/18
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића
број 4. Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац. Телефон:
054/611-229, 611-237; централа: 054/611-800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник
општине Шамац" излази по потреби. Жиро рачун: Орган управе општине Шамац 562011-00001661-17.
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