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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
307.
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
д о н о с и:
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуге „ Набавка и пуњење тонера“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Biro Commerce“ д.о.о. из Оџака за набавку услугe „ Набавка и
пуњење тонера“ и именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од 1.105,60 КМ без ПДВ-а, односно
1.293,55 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 услугe „Набавка и пуњење тонера“ путем директног споразума, Општина
Шамац је као уговорни орган дана 27.09.2019. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу
„Biro Commerce“ д.о.о. из Оџака.
У року остављеном за достављање понуде, дана 01.10.2019. године достављена је понуда понуђача „
Biro Commerce“ д.о.о. из Оџака са укупним износом понуде од 1.105,60 КМ без ПДВ-а, односно
1.293,55 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 и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
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Број: 01-022-246/2019
Датум: 03.10.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

308.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', 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, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услугe „ Ресертификациона провјера система менаџмента према захтјевима
стандарда ISO 9001:2015“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача TÜV Rheinland InterCert д.о.о. Београд
набавку услугe „
Ресертификациона провјера система менаџмента према захтјевима стандарда ISO 9001:2015“ и
именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 1.250,00 € тј. 2.444,79 КМ без ПДВ-а, 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
26.09.2019. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу TÜV Rheinland InterCert д.о.о.за
Београд.
У року остављеном за достављање понудa, достављена је понуда понуђача TÜV Rheinland InterCert
д.о.о. Београд са укупним износом понуде од 1.250,00 € тј. 2.443,75 КМ без ПДВ-а.
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 и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-235/2019
Датум: 03.10.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

309.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 22. став 1 тачка б) подтачка 2) Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17),
сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број: 9/17), доноси:
ОДЛУКУ
о формирању Локалног кризног центра за контролу афричке куге свиња
на подручју општине Шамац
I
Формира се Локални кризни центар за контролу афричке куге свиња на подручју општине Шамац у
сљедећем саставу:
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1. Милан Игњић, др.вет.мед. - предсједник
2. Милан Благојевић, машински техничар - члан
3. Ненад Максимовић, дипл.инж.пољ. - члан
II
Задатак Локалног кризног центра за контролу афричке куге свиња на подручју општине Шамац је да буду
у сталној координацији са Стручним тимом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС
и достављају информације комисији за евиденцију штете о броју имања и животиња и броју обољелих и
угинулих животиња на подручју општине Шамац.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-335/2019
Датум, 07.10.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

310.
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 :
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуге „ Вршење jeсење систематске дератизације на подручју
општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавку услуге „Вршење јесење систематске дератизације на подручју
општине Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.982,90 КМ без ПДВ-а, односно до 7.000,00 КМ
са ПДВ-ом и утврђена је Планoм јавних набавки за 2019. годину у оквиру позиције број 150-Одјељења за
привреду и инспекцијске послове, потребна средства су планирана на конту бр. 412200 –Расходи за ком.
услуге (дератизација и дезинсекција).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-250/2019
Датум: 09.10.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

311.
На основу члана 17. стaв. 1. и члана18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ ", број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске”, број 97/16), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“,број 9/17) , Начелник општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку робе
„Набавка и постављање бетонских стубова за изградњу LED расвјете у Шамцу“
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Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за набавку робе „Набавка и постављање бетонских стубова за
изградњу LED расвјете у Шамцу“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.200,00 KM без ПДВ-а, односно до 3.744,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне
послове. Потребна средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412500 - Расходи за
текуће одржавање осталих грађевинских објеката-комунална инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-252/2019
Датум, 11.10.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

312.
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 робе „Набавка специјалног ватрогасног возила за потребе
Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
Члан 1.
Пoкреће се поступак јавне набавке за набавку робе „ Набавка специјалног ватрогасног возила за
потребе Територијалне ватрогасне јединице Шамац“ 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 310.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 362.700,00
КМ са ПДВ-ом и утврђена су финансијским средствима Ватрогасног савеза Републике Српске на основу
Oдлуке о одобравању реализације Плана утрошка финансијских средстава број:46-25/18 од 28.09.2018.
године и Oдлуке о одобравању реализације Плана утрошка финансијских средстава број:44-23/19 од
31.07.2019. године, а којима су Територијалној ватрогасној јединици Шамац одобрено укупно 362.700,00
КМ за предметну набавку.
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: 01-022-251/2019
Датум, 11.10.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

313.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16), члана 70. става 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно
одредбама члана 66. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 9/17) ,
Начелник општине Шамац, д о н о с и
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О Д Л У К У
o додјели уговора
„ Извођење додатних радова на изградњи дјечијег вртића у Обудовцу“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-233/2019 од 02.10.2019. године и
уговор за јавну набавку радова „ Извођење додатних радова на изградњи дјечијег вртића у Обудовцу“
додјељује се понуђачу „Браћа Мићић“д.о.о. Модрича за понуђену цијену у износу од 34.535,35 КМ без
ПДВ-а, односно 40.406,35 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Изабрани понуђач у својој коначној понуди доставио је све потребне доказе којима је потврдио
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 3.
Записник о о преговорима са понуђачем о правним, економским и техничким аспектима понуде
број:01-022-233/2019 од 11.10.2019. године је саставни дио ове Одлуке о додјели уговора.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“
и на веб сајту Општине Шамац www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачем који је су
учествовао у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Образложење
У поступку јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења покренутог
доношењем посебне одлуке број 01-022-233/2019 од дана 25.09.2019. год. процијењена вриједност
предметних додатних радова износи до 35.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 40.950,00 KM са
урачунатим ПДВ-ом. Комисија именована рјешењем Начелникa општине број 01-111-94/2019 од дана
02.10.2019. год. за провођење преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци радова „
Извођење додатних радова на изградњи дјечијег вртића у Обудовцу“ а који нису укључени у првобитно
закључени уговор број:01-122-361/2018 од 06.11.2019. године вршила је преговоре са понуђачем „Браћа
Мићић“д.о.о. Модрича“ о правним, економским и техничким аспектима понуде и донесени су сљедећи
заједнички закључци:
а) Правни и технички аспекти иницијалне понуде остају непромијењени.
б) Када је ријеч о економском аспекту Комисија је предложила а понуђач прихватио да умањи
цијену иницијалне понуде са 36.353,00 КМ без ПДВ-а на укупан износ од 34.535,35 КМ без ПДВ-а,
односно на укупан износ од 40.406,35 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Након обављених преговора затражено је од понуђача да у складу са Записником о преговорима
достави своју коначну понуду , што је понуђач и учинио. Након испуњења свих правних, техничких и
економских услова Комисија је дана 09.10.2019. године доставила Начелнику општине Шамац препоруку
за закључење уговора.
Одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби Закона или
подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у роковима прописаним
чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама БиХ.
Број: 01-022-233/2019
Датум: 11.10.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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314.
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), Споразума о сарадњи на реализацији пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне
инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и повратници из средстава за 2017. годину, број
01-122-317/18 од 14.09.2018. године, Начелник општине д о н о с и
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку робе
„ Набавка електроматеријала и опреме за потребе електрификације
стамбених јединица расељених особа и повратника у општини Шамац (поновљени поступак)“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „ Набавка електроматеријала и опреме за потребе
електрификације стамбених јединица расељених особа и повратника у општини Шамац (поновљени
поступак)“ путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције
за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 17.914,53 КМ без ПДВ-а, односно до 20.960,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом и утврђена су финансијским средствима по Одлуци o избору пројеката обнове и
изградње комуналне и социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и повратници за
2017. годину
Комисије за избјеглице и расељена лица БиХ број: К-12-41-1-2438-2/18 од
27.08.2018.године и Споразума о сарадњи на реализацији пројеката обнове и изградње комуналне и
социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и повратници за 2017. годину, број:01122-317/18 од 14.09.2018. год. закљученог између Општине Шамац и Министарства за људска права и
избјеглице БиХ и Фондa за повратак, а којим је општини Шамац одобрено средстава у износу од
20.960,00 КМ.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган. Уговорни
орган ће након пријема, отварања и прегледа понуда провести е-аукцију у складу са Правилником о
условима и начину кориштења е-аукције.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-255/2019
Датум: 16.10.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

315.
На основу члана 17. стaв. 1. и члана18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ ", број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске”, број 97/16), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“,број 9/17) , Начелник општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„ Изградња темеља за aгрохидрометеоролошку станицу у Црквини“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова
aгрохидрометеоролошку станицу у Црквини“ путем директног споразума.

„Изградња

темеља

за
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Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.500,00 KM без ПДВ-а, односно до 4.095,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне
послове. Потребна средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412500 - Расходи за
текуће одржавање осталих грађевинских објеката-комунална инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-254/2019
Датум, 16.10.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

316.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“ , 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, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку робе „ Набавка и постављање бетонских стубова за изградњу
LED расвјете у Шамцу“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „MAKO“ д.о.о. Добој за набавку робе „Набавка и постављање
бетонских стубова за изградњу LED расвјете у Шамцу“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у
износу од 3.120,00 КМ без ПДВ-а, односно 3.650,40 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
11.10.2019. године упутила захтјев за достављање понуде горе наведеном понуђачу. У року остављеном
за достављање понуде, дана 14.10.2019. год. достављена је понуда понуђача „ MAKO“ д.о.о. Добој са
укупним износом понуде од 3.120,00 КМ без ПДВ-а, односно 3.650,40 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 и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-252/2019
Датум: 16.10.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

317.
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
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О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „ Изградња темеља за aгрохидрометеоролошку станицу у Црквини“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Сигма Комерц“ д.о.о. Шамац за извођење радова „ Изградња темеља
за aгрохидрометеоролошку станицу у Црквини“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од
3.430,40 КМ без ПДВ-а, односно 4.013,57 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
16.10.2019. године упутила захтјев за достављање понуде, сљедећим понуђачима: „Сигма Комерц“ д.о.о.
Шамац, ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац и „Расимградња“ д.о.о. Градачац.
У року остављеном за достављање понудa, дана 18.10.2019. године достављена је понуда понуђача
„Сигма Комерц“ д.о.о. Шамац са укупним износом понуде од 3.430,40 КМ без ПДВ-а, односно 4.013,57
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: 01-022-254/2019
Датум: 22.10.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

318.
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 робе „Набавка канцеларијског материјала за потребе
Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за набавку робе „Набавка канцеларијског материјала за потребе
Општинске управе Шамац“ путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на
порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 11.111,11 КМ без ПДВ-а, односно до 13.000,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2019. год. у оквиру позиција бр.125Територијалнa ватрогаснa јединицa и 140-Одјељења за финансије. Потребна средства су планирана
Буџетом општине Шамац на конту број 412300 – Расходи за режијски материјал.
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Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган. Уговорни
орган ће након пријема, отварања и прегледа понуда провести е-аукцију у складу са Правилником о
условима и начину кориштења е-аукције.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-260/2019
Датум, 23.10.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

319.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 66. и 88. Став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17) и
члана 9. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2019. годину („Службени гласник општине
Шамац“, број 18/18), а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру потрошачких јединица, у буџету за 2019. годину, на
сљедећи начин:
140 - Одјељење за финансије
~ са конта 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају,
износ од 3.000 КМ,
~ на конто 638100 - Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда
обавезног социјалног осигурања, износ од 3.000 КМ.
190 - Остала буџетска потрошња
~ са конта 621900 - Издаци за отплату осталих дугова (по основу издате гаранције на кредитно задужење
ЈП „Водовод и канализација“ , износ од 15.500 КМ,
~ на конто 487200 - Трансфери ентитету, износ од 2.000 КМ,
~ на конто 487400 - Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања, износ од 2.000 КМ,
~ на конто 628100 - Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета, износ од 11.500 КМ.
300 - Центар за социјални рад
~ са конта 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ од
1.850 КМ,
~ на конто 411400 - Расходи за отпрмнине и једнократне помоћи, износ од 1.850 КМ.
400 – Јавна предшколска установа „Радост“
~ са конта 412500 - Расходи за текуће одржавање, износ од 100 КМ,
~ на конто 412900 - Остали некласификовани расходи, износ од 100 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2019. годину, прераспоредиће се у
оквиру потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 140 - Одјељење за финансије
~ на броју рачуна 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не
рефундирају, износ „17.500“ замјењује се износом „14.500“,
~ на броју рачуна 638100 - Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда
обавезног социјалног осигурања, износ „3.500“ замјењује се износом „6.500“.
У оквиру потрошачке јединице 190 - Остала буџетска потрошња
~ на броју рачуна 487200 - Трансфери ентитету, износ „1.000“ замјењује се износом „3.000“,
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~ на броју рачуна 487400 - Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања, износ „2.000“
замјењује се износом „4.000“,
~ на броју рачуна 621900 - Издаци за отплату осталих дугова (по основу издате гаранције на кредитно
задужење ЈП „Водовод и канализација“, износ „23.000“ замјењује се износом „7.500“,
~ на броју рачуна 628100 - Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета, износ
„0“замјењује се износом „11.500“.
У оквиру потрошачке јединице 300 - Центар за социјални рад
~ на броју рачуна 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ „30.140“ замјењује се износом „28.290“,
~ на броју рачуна 411400 - Расходи за отпрмнине и једнократне помоћи, износ „1.860“ замјењује се
износом „3.710“.
У оквиру потрошачке јединице 400 - Јавна предшколска установа „Радост“
~ на броју рачуна 412500 - Расходи за текуће одржавање, износ „1.000“ замјењује се износом „900“,
~ на броју рачуна 412900 - Остали некласификовани расходи, износ „8.000“ замјењује се износом „8.100“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-209/2019
Датум: 22.08.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

320.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске", бр.
97/16) и члана 79. Статута општине Шамац (,,Службени гласник општине Шамац", бр.09/17), начелник
општине Шамац, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о расподјели средстава за подршку пронаталитетној политици општине Шамац
Члан 1.
Овим Правилником се утврђују услови и поступак за додјелу једнократне новчане помоћи у вези
планирања породице, за суфинансирање трошкова процедуре асистиране репродукције-вантјелесне
оплодње.
Члан 2.
Право на додјелу једнократне новчане помоћи из члана 1. може се остварити ако су испуњени сљедећи
услови:
- да жена нема навршене 42. године живота и више;
- да има пребивалиште на подручју општине Шамац у непрекидном трајању дужем од
једне године прије подношења пријаве на јавни конкурс;
- да јој је у вези са планирањем породице, признато право на три процедуре асистиране
репродукције на терет средстава Фонда здравственог осигурања Рeпублике Српске, а
да исте нису успјеле.
Члан 3.
Општина ће суфинансирати трошкове једне процедуре асистиране репродукције - вантјелесне оплодње у
износу од 2.500 КМ, а расподјела средстава ће се вршити путем јавног конкурса.
Број процедура асистиране репродукције – вантјелесне оплодње које суфинансира општина, за сваку
годину биће одређен јавним конкурсом, а у складу са планираним буџетским средствима.
Члан 4.
Уз пријаву на јавни конкурс за додјелу једнократне новчане помоћи потребно је приложити сљедеће
исправе:
- увјерење о пребивалишту,
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- Рјешења Фонда здравственог осигурања Републике Српске којим су признате три процедуре асистиране
репродукције- вантјелесне оплодње,
- медицински налаз (не старији од 6 мјесеци) којим се доказује оправдана потреба за
процедуру асистиране репродукције - вантјелесне оплодње и медицинску
документацију о претходно проведеним процедурама вантјелесне оплодње,
- фотокопију личне карте и жиро рачуна.
Члан 5.
О пријави за реализацију права из члана 1. овог Правилника одлучује Комисија за додјелу једнократне
новчане помоћи за подршку пронаталитетној политици општине Шамац, коју именује начелник општине.
Члан 6.
Комисија ће пријаве бодовати на основу следећих критерија и утврдити Ранг – листу.
1. Број бодова по основу типа стерилитета
а) примарни стерилитет - 1 бод
б) секундарни стерилитет - 2 бода
2. Број бодова по основу броја покушаја трудноћа поступком вантјелесне оплодње
а) три покушаја - 1 бод
б) више од три покушаја - 2 бода
3. Број бодова по основу (не) запослености
а) брачни пар запослен - 1 бод
б) једно лице незапослено - 2 бода
в) брачни пар без запослења - 3 бода
4. Број бодова по основу година старости
а) од 40 година живота до 41 година живота - 7 бодова
б) од 36 година живота до 39 година живота - 5 бодова
в) од 32 године живота и мање до 35 година живота - 3 бода
У случају да пријављени кандидати имају исти број бодова, Комисија ће предност дати женама старије
животне доби, женама које се дуже вријеме лијече од стерилитета и имају доказе о проведеним
процедурама вантјелесне оплодње, док лица којима су два и више пута додјељивана средства по овом
основу немају право пријаве на Јавни позив
Члан 7.
На основу приједлога Комисије, рјешење о додјели новчане помоћи доноси начелник Службе за
друштвене дјелатности и послове цивилне заштите.
Члан 8.
Кандидат који сматра да су му повријеђена права прописана овим Правилником, има право поднијети
жалбу начелнику општине у року од 8 дана од дана пријема одлуке.
Одлука начелника општине о жалби је коначна.
Члан 9.
Кандидат чији је захтјев позитивно рјешен дужан је Служби за друштвене дјелатности и послове цивилне
заштите доставити извјештај и доказе да су буџетска средства утрошена за наведену намјену, у року од 12
мјесеци од уплате истих, у супротном, дужан је вратити добијена средства у року од 8 дана по пријему
обавјештења од стране општине.
Члан 10.
Даном супања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о расподјели средстава за подршку
пронаталитетној политици општине Шамац број 01-022-140/2017 од 12.05.2017. године.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-257/19
Датум: 21.10.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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321.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/06, 20/08 и 98/13), а у вези са чланом 60. Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12), те члана 60 Статута општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, број 3/14 ), те Плана активности на спровођењу мјера заштите и
спасавања од снијега и сњежних падавина од интереса за Републику Српску у 2019/2020 години Владе
Републике Српске, Начелник општине Шамац, д о н о с и
ПЛАН
АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ
И СПАСАВАЊА ОД СНИЈЕГА И СЊЕЖНИХ ПАДАВИНА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
У 2019/2020. ГОДИНИ
УВОД
План активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега на подручју
општине (у даљем тексту: План активности) је План Начелника општине и основни документ за
координацију и спровођење додатних или посебних задатака и активности општинских органа,
привредних друштава, других правних лица и удружења грађана која спроводе дјелатности од значаја за
ову област.
Доношењем и спровођењем овога плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажовање свих
релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити и спасавању људи и
материјалних добара од сњежних падавина и снијега.
Општински штаб за ванредне ситуације надлежан је за координацију, усклађивање, праћење и
усмјеравање свих активности везано за спровођење овог плана.
План активности је подијељен на сљедеће цјелине:
IIIIIIIVVVIVII-

ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ
СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА
СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

I- ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
Климатске карактеристике ( температуре и падавине )
Подручје oпштине Шамац по свом географском положају припада појасу умјерено
континенталне климе. На овом подручју постоје извјесне климатске разлике у температури и
количини падавина. Може се констатовати да на подручју општине Шамац влада умјерено
континентална клима која се одликује хладним зимама и топлим умјерено - сувим љетима.
У Шамцу је заступљен више континентални тип климе, са малим температурним разликама
између прољећа и јесени. Просјечна годишња температура износи 10,0 °Ц. Најхладнији мјесец
јануар (средња мјесечна температура – 0,5 °Ц). Најтоплији мјесец је јули са средњом мјесечном
температуром 22,0 °Ц.
За обављање вањског живота у урбаном подручју битно је поменути дане са апсолутним
максималним температурама већим од 25 0С, којих просјечно има 81, а то је скоро три мјесеца годишње,
када се могу очекивати поменуте температуре. Годишња количина
падавина износи 979 л/м2, а
најпромјенљивији мјесеци су мај, јун и октобар. Прољетна количина падавина износи 75 л/м2, а јесења

12

Страна 13 - Четвртак 24. октобар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 13

82 л/м2.
У априлу мјесецу је могуће очекивати максималну количину падавина. Годишње, просјечно,
има 26 дана са појавом снијега, а 45 дана са појавом сњежног покривача. Изражено у процентима број
ведрих дана износи 16,7 %, облачних 41,7 % и мутних дана 41,7 %.
Појава магле је регистрована у скоро свим годишњим добима. Годишње просјечно има 80 дана
са регистрованом појавом магле, нарочито у насељима уз ријеку Саву и Босну.
Снијежни наноси
Подручје општине Шамац припада појасу умјерено-континенталне климе гдје зимски мјесеци
обилују снијежним падавинама. Када наступе обилније сњежне падавине отежана је комуникација са
најудљенијим дијеловима општине (Обудовац, Средња Слатина, Гајеви итд).
Снијег не сматрамо елементарном непогодом све док су за његово уклањање са саобраћајница и
других површина довољни капацитети за то задужених предузећа. Када дуготрајне снијежне падавине
почну угрожавати становништво и материјална добра и када се за отклањање посљедица морају
ангажовати додатне снаге и средства онда се и снијежне падавине сматрају елементарном непогодом.
Тек у том случају треба ангажовати цивилну заштиту и друге структуре на отклањању посљедица и
нормализацију животних токова. Посљедице дуготрајних снијежних падавина могу бити разнолике.
Снијег, поред рушења објеката, због оптерећења које може створити на њиховим кровним површинама,
може парализовати живот насеља како у односу на комуникације тако и у погледу редовног
снабдијевања основним животним намирницама. Могући су такође и застоји у саобраћају услед чега
остају блокирана возила и путници на путевима и прузи.

Шема бр. 1: Субјекти који се ангажују на извршавању задатака у условима великих с. падавина

II - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ
1. У циљу благовремене припреме за предстојећи зимски период, одржати сједницу штаба за ванредне
ситуације општине са субјектима од значаја за спровођење превентивних и оперативних мјера заштите и
спасавања од сњежних падавина и снијега.
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На сједници усвојити:
а)
План рада штаба за ванредне ситуације на спровођењу превентивних и оперативних мјера заштите
и спасавања од сњежних падавина и снијега у сезони 2019/2020. године,
б)
План оперативног спровођења Плана активности за своје подручје, са ажурним прегледом
субјеката заштите и спасавања на подручју општине од непосредног значаја за ову област,
в)
Анализу стања опремљености и обучености субјеката од значаја за заштиту и спасавање од
сњежних падавина и снијега, а све у циљу правовремене припреме за спровођење планираних
задатака,
г)
Финансијски план града/општине за спровођење задатака из ове области.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
субјекти од значаја за спровођење превентивних и оперативних мјера
заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега,
1. новембар 2019. године

Напомена: План оперативног спровођења Плана активности доставити Републичкој управи цивилне
заштите, путем подручних одјељења, најкасније до 11. новембра 2019. године.
2. Јавно предузеће „Слободна зона“ и општина су дужни, у складу са законом прописаним роком,
донијети план зимске службе и упознати извршиоце радова на путевима са задацима и обавезама које
произилазе из плана зимске службе одржавања.
Извршиоци задатка:
Рок:

Јавно предузеће „Слободна зона“, општина
1. новембар 2019. године

3. Одјељење за урбанизам и стамбено комуналне послове је дужно сачинити План зимске службе са јасно
дефинисаним путним правцима (укључујући локалне и некатегорисане путеве) и називом правног или
физичког лица са којим је закључен уговор о одржавању пута у зимском периоду и доставити
Републичкој управи цивилне заштите, Одсјека цивилне заштите.
Извршилац задатка:
Рок:

одјељење за урбанизам и стамбено комуналне послове
најкасније до 1. новембра 2019. године

III - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
4. Одржати радне састанке са привредним друштвима, другим правним лицима, удружењима грађана,
јединицама цивилне заштите и повјереницима заштите и спасавања, како би се извршиле припреме, дала
стручна упутства и побољшала организованост и међусобна координација у спровођењу мјера из ове
области.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
правна и друга лица наведена у задатку
најкасније до 11. новембра 2019. године

5. Успоставити ефикасан систем осматрања, обавјештавања и узбуњивања на подручју општине.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
предсједници савјета МЗ
1. новембар 2019. године

6. Ради упознавања становништва, посебно учесника у саобраћају, са могућим сњежним падавинама и
њиховим посљедицама, обезбиједити неопходно информисање о томе, те путем средстава информисања и
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путем кратког броја за хитне интервенције 121 пријављивати могуће опасности узроковане великим
сњежним падавинама.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
средства информисања и становништво
у току зимске сезоне

7. Цивилна заштита општине упознаће са овим планом и Планом оперативног спровођења Плана,
њиховим циљевима и задацима удружења за заштиту природе, еколошка удружења, ауто-мото друштва и
клубове, омладинске и друге невладине организације. На овај начин развијати свијест о потреби
спровођења мјера заштите од сњежних падавина и снијега, те осмислити начин њиховог ангажовања на
конкретним задацима и то медијски промовисати.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
удружења, организације и клубови наведени у задатку
15. новембар 2019. године

8. Ажурирају базу података која садржи спискове старијих, изнемоглих и непокретних лица, трудница,
инвалида, лица у стању социјалне потребе, бескућника, специфичних категорија болесника као што су
лица која живе са дијабетесом, лица за дијализу, дјеца са посебним потребама и слично, те спроводити,
према потреби, и друге мјере и активности.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
центар за социјални рад, дом здравља и црвени крст
сталан задатак

9. Сагледати могућност да се изврши санација оштећених путних комуникација, узимајући у приоритет
најкритичнија мјеста, извршити обиљежавање ивица коловоза одговарајућим маркерима и благовремено
обавјештавати грађане, предузећа и друга правна лица о стању на путевима.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

Јавно предузеће „Слободна зона“ у складу са могућностима, Ауто-мото
савез Републике Српске,
саобраћајни инспектор
у законом прописаном року

10. Уколико ангажоване снаге не буду довољне ангажоваће се потребан број људи склапањем уговора о
раду и исте ће бити обучени и оспособљени за извођење акција заштите и спасавања од сњежних
падавина и снијега.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

општина
цивилна заштита
по потреби

11. У зимском периоду одржавања путева ( од 15. новембра текуће до 15. марта наредне године, с тим да
зависно од метеоролошких услова овај период може почети раније, односно завршити касније)
организовати пунктове зимске службе и обезбиједити потребне количине абразивног и другог материјала
за посипање.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

Јавно предузеће „Слободна зона“
одјељење за урбанизам и стамбено комуналне послове
у наведеном периоду
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12. Спријечити неконтролисано одлагање смећа и благовремено очистити водотоке од шибља и отпада
ради обезбјеђења нормалног протока воде како не би дошло до стварања вјештачких акумулација и
ледених санти које би могле угрозити мостове.
Извршилац задатка:
Рок:

комунална полиција
стални задатак

13. Јавно предузеће „Слободна зона'' ради што редовнијег и безбједнијег одвијања саобраћаја у зимском
периоду, успоставити ће трајну сарадњу са Полицијском станицом Шамац, Ауто-мото друштвом и
средствима јавног информисања.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

Јавно предузеће „Слободна зона“
полиција, Ауто-мото друштво
у току зимског периода

14. Путем средстава јавног информисања, плаката, јавних обавјештења и упозорења, односно на друге
прикладне начине обавјестити и упознати власнике и кориснике стамбених и пословних објеката да су
обавезни обезбиједити уклањање снијега и леда са површина испред својих објеката, скидање снијега и
обијање леденица са кровова уколико представљају опасност по грађане и имовину и паркирати моторна
возила на начин који неће ометати пролаз и интервенцију машина за рашчишћавање снијега.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

комунална полиција
цивилна заштита, средства информисања и грађани
пред почетак зимске сезоне

15. Предузећа која се баве одржавањем ниско-напонске и високо-напонске далеководне мреже дужна су
да сачине организацију рада како би могли да, у случају обилнијих сњежних падавина и снијега, односно
ниских температура ваздуха, обезбиједе брзо и ефикасно отклањање кварова на далеководној и
нисконапонској мрежи, те омогуће свим потрошачима уредно снабдијевање електричном енергијом.
Извршиоци задатка:
Рок:

Мјешовити холдинг „Електропривреда Републиke Српске“ МП а.д.
Требиње, зависно предузеће „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“, а.д. Добој, РЈ Шамац
стални задатак

16. Задужује се ОО Црвени Крст Шамац да, у складу са утврђеним садржајем и стандардима, обезбиједи
пакете основних прехрамбених и хигијенских производа који би се достављали угроженом становништву
на најбржи могући начин.
Извршиоци задатка:
Рок:

црвени крст
по потреби

17. Задужују се Дом здравља Шамац да у сарадњи са апотекама становништву у угроженим подручјима,
обезбиједи довољне количине потребних лијекова и медицинских средстава за вријеме трајања
евентуалне угрожености од сњежних падавина и снијега.
Општина је дужна Министарство здравља и социјалне заштите редовно извјештавати о снабдјевености
угроженог становништва лијековима и медицинским средствима како би исто, у случају неопходности,
предузело потребне мјере и активности из своје надлежности.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

дом здравља, апотеке
општина
према потреби

18. Када су директно угрожени животи грађана и насеља планирати ангажовање снага РУ цивилне
заштите, те тражити помоћ сусједних општина и ОС БХ.
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Извршилац задатка:
Учесник:
Рок:

цивилна заштита
РУ цивилне заштите
према потреби

19. Извршити отклањање техничких и других недостатака на возилима, опреми и техници потребној за
извођење акција заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега.
Извршиоци задатка:
Рок:

Јавно предузеће „Слободна зона“
у току акције по потреби

IV - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА
20. У случају повећане/непосредне опасности од већих сњежних падавина и њихових посљедица рад и
дежурства ускладити са метеоролошком ситуацијом и координирати рад са органима и службама
сусједних општина, Полицијском станицом Шамац, Републичком управом цивилне заштите и Оружаним
снагама БиХ и предузимати друге потребне мјере.
Извршилац задатка:
Учесник:
Рок:

цивилна заштита
органи и службе сусједних општина, полиција, РУ цивилне
ОС БХ
према потреби

заштите и

21. Припрему и доношење наредбе за поступање по плану приправности, а на основу процјене
угрожености, извршиће начелник општине.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

начелник општине
субјекти који имају обавеза у складу са планом приправности
у складу са планом приправности

22. Информисати грађане о насталој ситуацији, мјерама које се предузимају, као и давање упута
грађанима и другим субјектима о поступању.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
медији
у току елементарне непогоде

23. Успоставити додатне пунктове за регулисање и контролу саобраћаја са тежиштем на тешко
проходним саобраћајним комуникацијама.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

полиција
штаб за ванредне ситуације, ЈП „Слободна зона“
у току елементарне непогоде

24. Чишћење локалних и некатегорисаних путева који су у надлежности општине.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

одјељење за урбанизам,
ЈП „ Слободна зона“ у складу са могућностима,
у току елементарне непогоде, по плану одржавања путева општине

25. Чишћење снијега са прилазног пута–стазе од објекта до саобраћајнице која је обухваћена планом
одржавања путева у зимским условима, испред пословног објекта као и чишћење снијега и скидање
леденица са кровова објекта .
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Извршиоци задатка:

Учесници:
Рок:

грађанин, власници односно корисници пословних објекта, заједница
етажних власника, органи и институције, привредно друштво или друго
правно лицe
комунална полиција
по настанку елементарне непогоде

26. Обезбјеђење континуираног снабдијевања електричне енергије без обзира на временске и друге
услове.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

Мјешовити холдинг “Електропривреда РС“ МП а.д. Требиње, зависно
предузеће „Електро Добој“ а.д. Добој, РЈ Шамац ,
Министарство индустрије, енергетике и рударства
сталан задатак

27. Обезбјеђење водоснабдјевања.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац
штаб за ванредне ситуације, ватрогасци
сталан задатак

28. Проглашење ванредне ситуације за Општину односно дио територије Општине..
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

начелник општине
чланови штаба за ванредне ситуације општине
у складу са процјеном ситуације

Напомена: Ванредна ситуација се у принципу проглашава у случају да насталој опасности не могу
адекватно одговорити службе чија је то редовна дјелатност и субјекти са којима је потписан уговор о
сарадњи.
29. Активирање штаба за ванредне ситуације општине.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

начелник општине
чланови штаба за ванредне ситуације општине
у складу са процјеном ситуације

30. Доношење наредбе о мобилизацији и мобилизација расположивих људских и материјално-техничких
капацитета општине, у случајевима када се адекватан одговор не може пружити са капацитетима органа и
институција чија је то редовна дјелатност.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
чланови штаба за ванредне ситуације
у складу са планом мобилизације

31. Организација узбуњивања и давања упута за дјеловање у случају елементарне непогоде.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
полиција, ватрогасци
у складу са процјеном ситуације, по плану узбуњивања општине

32. Издавање наредбе за евакуацију, организација евакуације и збрињавања угроженог становништва.
Извршиоци задатка:
Учесници:

штаб за ванредне ситуације
црвени крст, субјекти који располажу са капацитетима за смјештај
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Рок:

у складу са планом евакуације и збрињавања

33. Тражење помоћи у људству и материјално техничким средствима од сусједних општина.
Извршиоци задатка:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
у току елементарне непогоде

34. Тражење помоћи у чишћењу путева, од Владе Републике Српске или Републичког штаба за ванредне
ситуације ако је исти активиран.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
Министарство саобраћаја и веза, Републичка управа цивилне заштите,
Републички штаб за ванредне ситуације
у складу са процјеном ситуације

Напомена: Помоћ се са нивоа Републике тражи након што су исцрпљени сви расположиви капацитети
локалне заједнице, у складу са Упутством о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама(„Службени гласник Републике Српске“, број: 53/13).
35. Евакуација и збрињавање болесних и угрожених.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
дом здравља и црвени крст
у складу са процјеном ситуације

36. Достављање лијекова угроженом становништву .
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
дом здравља
у складу са процјеном ситуације

37. Достављање хране и пакета хигијене угроженом становништву.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
црвени крст
у складу са процјеном ситуације

38. Ангажовање волонтера на пружању помоћи угроженом становништву.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
црвени крст
у складу са процјеном ситуације

Напомена: Ангажовање се захтијева у складу са Упутством о тражењу, пружању и прихватању помоћи
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
39. Мобилизација људских и материјално-техничких капацитета са неугроженог подручја и упућивање на
угрожена подручја.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
повјереници и јединице ЦЗ
у складу са процјеном ситуације
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40. Организација расподјеле помоћи мјесним заједницама које су угрожене елементарном непогодом.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

црвени крст
предсједници савјета МЗ, повјереници
у складу са процјеном ситуације

41. Упућивање захтјева за ангажовање капацитета Оружаних снага Босне и Херцеговине.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
цивилна заштита
у складу са процјеном ситуације

42. Организација прихвата оперативних снага и средстава међународне помоћи, упознавање истих са
тренутном ситуацијом, ангажованим снагама и средствима и додјела општег задатка.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
повјереници, јединице ЦЗ и ОО Црвени крст
у складу са процјеном ситуације

43. Достављање редовних и ванредних информација за вријеме елементарне непогоде, о ситуацији на
терену, мјерама које се предузимају, ангажованим снагама, приједлогом мјера и друго, по захтјеву
Републичке управе цивилне заштите Републике Српске .
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
цивилна заштита
у току елементарне непогоде

V - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
44. Санирање посљедица на материјалним добрима на којима је причињена штета.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

општина, грађани,органи и институције, привредно друштво или друго
правно лице
цивилна заштита
у складу са процјеном ситуације

45. Формирање комисије за процјену штете настале услед елементарне непогоде.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

општина
штаб за ванредне ситуације
у складу са процјеном ситуације

46. Предузимање мјера на санацији посљедица и опоравку од елементарне непогоде.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

општина,
угрожени субјекти
у складу са процјеном ситуације

VI – ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА
47. О реализацији задатака из овог плана, извршиоци задатака су дужни доставити извјештај Одсјеку
цивилне заштите, најкасније до 19. новембар 2019. године.
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VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
48. Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру својих надлежности, реализовати и
друге задатке из области заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега кроз све фазе: превентива,
одговор и опоравак, а који ће за резултат имати спречавање настанка или ублажавање посљедица
елементарних непогода непогоде изазване сњежним падавинама и снијегом.
49. Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру властитог буџета, обезбиједити
финансијска средства потребна за њихову реализацију.
50. Саставни дио овог плана је и План одржавања путева, улица, тротоара и тргова на подручју општине
Шамац у зимском периоду 2019/20. година.
51. Овај план објавиће се у ''Службеном гласнику Општине Шамац'' .
ПРЕДЛАГАЧ:
СЛУЖБА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
И ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Слободан Стојић

НАЧЕЛНИК
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

Број: 01-810-33/19
Датум: 18.10.2019.

322.
На основу члана 59.став 1.тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 31. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута
Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), Начелник Општине Шамац
доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Утврђује се Нацрт ребаланса буџета Општине Шамац за 2019. годину.
II
Нацрт ребаланса буџета Општине Шамац за 2019. годину доставља се Министарству финансија
Републике Српске ради добијања препорука.
III
Саставни дио овог Закључка је Нацрт ребаланса буџета Општине Шамац за 2019. годину.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
V
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-256/19
Датум: 21.10.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

323.
Начелник општине Шамац на основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
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јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), сагласно одредбама
члана 66. и 88. став 3. Статута општине Шамац („Сл. Гласник општине Шамац“, број: 9/17), доноси:
РЈЕШЕЊЕ
o именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за за избор
радника/службеника у Одјељењу за привреду и испекцијске послове
Општинске управе општине Шамац
I
Именује се Комисија за провођење поступка за избор радника/службеника у Одјељењу за
привреду и инспекцијске послове општине Шамац – Самостални стручни сарадник за привредни развој и
предузетништво - (један извршиоц) - у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Смиљанић Срђан - Предсједник Комисије,
Јефремовић Даринко - члан комисије,
Шмитран Тамара - члан комисије,
Кајтез Мирко- члан комисије,
Николић Јелена – члан комисије.
II
Задатак комисије из тачке I овог Рјешења је да након провјере испуњености услова пријављених
кандидата организује писмено и усмено тестирање са кандидатима и достави начелнику општине листу за
избор кандидата који се рангирају почев од најбољег резултата оствареног у изборном поступку према
критеријумима и мјерилима прописаним за радно мјесто самосталног стручног сарадника за привредни
развој и предузетништво Општинске управе општине Шамац по расписаном Јавном конкурсу број: 01120-108/19 од 01.10.2019. године.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111-97/19
Шамац, 17.10. 2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

324.
Начелник општине Шамац на основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), сагласно одредбама
члана 66. и 88. став 3. Статута општине Шамац („Сл. Гласник општине Шамац“, број: 9/17), доноси:
РЈЕШЕЊЕ
o именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор
радника/службеника у Кабинету начелника општине Шамац
I
Именује се Комисија за провођење поступка за избор радника/службеника у Кабинету начелника
општине Шамац – Стручни сарадник за административно – техничке послове (технички секретар) (један извршиоц) - у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Шмитран Тамара – предсједник комисије,
Јефремовић Даринко - члан комисије,
Смиљанић Срђан - члан комисије,
Митровић Славица - члан комисије,
Јосиповић Борислав – члан комисије.
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II
Задатак комисије из тачке I овог Рјешења је да након провјере испуњености услова пријављених
кандидата организује писмено и усмено тестирање са кандидатима и достави начелнику општине листу за
избор кандидата који се рангирају почев од најбољег резултата оствареног у изборном поступку према
критеријумима и мјерилима прописаним за радно мјесто стручног сарадника за административно –
техничке послове (технички секретар) Општинске управе општине Шамац по расписаном Јавном
конкурсу број: 01-120-108/19 од 01.10.2019. године.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111-98/19
Шамац, 17. 10. 2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
307. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Набавка и пуњење тонера“
308. Одлука o додјели уговора за набавку услугe „Ресертификациона провјера система
менаџмента према захтјевима стандарда ISO 9001:2015“
309. Одлука о формирању Локалног кризног центра за контролу афричке куге свиња на
подручју општине Шамац
310. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Вршење jeсење
систематске дератизације на подручју општине Шамац“
311. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка и
постављање бетонских стубова за изградњу LED расвјете у Шамцу“
312. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка специјалног
ватрогасног возила за потребе Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
313. Одлука o додјели уговора „Извођење додатних радова на изградњи дјечијег вртића
у Обудовцу“
314. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка
електроматеријала и опреме за потребе електрификације стамбених јединица
расељених особа и повратника у општини Шамац (поновљени поступак)“
315. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Изградња темеља за aгрохидрометеоролошку станицу у Црквини“
316. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка и постављање бетонских
стубова за изградњу LED расвјете у Шамцу“
317. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Изградња темеља за
aгрохидрометеоролошку станицу у Црквини“
318. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка
канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Шамац“
319. Одлука о прерасподјели средстава
320. Правилник о расподјели средстава за подршку пронаталитетној политици општине
Шамац
321. План активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од снијега и сњежних
падавина на подручју општине Шамац у 2019/2020. години
322. Закључак
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323. Рјешење o именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за за избор
радника/службеника у Одјељењу за привреду и испекцијске послове Општинске управе
општине Шамац
324. Рјешење o именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор
радника/службеника у Кабинету начелника општине Шамац

Четвртак, 24. октобар 2019. године - Службени гласник општине Шамац - Број 13/19
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића
број 4. Уређује и штампа Секретар Скупштине општине Шамац. Телефон: 054/611-229,
611-237; централа: 054/611-800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник општине Шамац"
излази по потреби. Жиро рачун: Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.
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