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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), чл. 4. и 5. Закона о финансирању политичких странака из буџета Републике, града и
општине (''Службени гласник Републике Српске'', број 65/08) и члана 36. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац, на XXVII сједници
одржаној дана 01.02.2019. године, донијела је
О Д Л У К У
о финансирању дијела трошкова редовног рада политичких странака које имају
одборнике у Скупштини општине Шамац у 2019. години
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина и начин расподјелe финансијских средстава из Буџета општине
Шамац за финансирање дијела трошкова редовног рада политичиких странака које имају одборнике у
Скупштини општине Шамац у 2019. години.
Члан 2.
Право на финансијска средства, у складу са овом одлуком, остварују политичке странке и
коалиције које имају одборнике у Скупштини општине Шамац.
Члан 3.
Средства за финансирање дијела трошкова редовног рада политичких странака које имају
одборнике у Скупштини општине, обезбјеђују се у Буџету општине Шамац за 2019. годину у износу од
0,50 % укупних буџетских прихода из претходне године, односно у укупном износу од 35.000 КМ.
Члан 4.
Расподјела средства из члана 3. ове одлуке се врши на сљедећи начин:
а) 20% распоређује се у једнаким износима политичким странкама и коалицијама које имају
одборнике у Скупштини општине и
б) 80% распоређује се сразмјерно броју освојених мандата, које политичка странка, односно
коалиција има у Скупштини општине.
Члан 5.
Средстава из члана 4. тачка б) распоређују се тако да се износ новчаних средстава подијели са
бројем одборника у Скупштини, затим се овај износ подијели на број мјесеци у години и тако добијен
износ представља мјесечни износ новчаних средстава по одборнику.
Члан 6.
Уколико одборник у току трајања мандата напусти политичку странку , финансијска средства
задржава политичка странка којој је одборник до тада припадао.
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Члан 7.
Одјељење за финансије општине Шамац, средства из члана 4. ове Одлуке, дозначава политичким
странкама до 10-тог у мјесецу за претходни мјесец, а према табеларном прегледу мјесечне расподјеле
средстава (табела 1) који чини саставни дио ове Одлуке.
Члан 8.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије општине Шамац.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-18/19
Датум, 01.02.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

ПРЕГЛЕД МЈЕСЕЧНЕ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
Табела 1
РЕД.
БР.

1
1
2
3
4
5
6
7

ПОЛИТИЧКА СТРАНКА

2

ЗА 12
МЈЕСЕЦИ

БРОЈ

ФИКСНО

УКУПНО

ОДБОРНИКА

20%

80%

3+4

3

4

5

6

МЈЕСЕЧНО

7

СНСД-Милорад Додик
Српска демократска
странка
Народни демократски
покрет

6

1.000

6.720

7.720

643

5

1.000

5.600

6.600

550

5

1.000

5.600

6.600

550

Демократски народни савез
Хрватска коалиција ХДЗ
БИХ-ХДЗ 1990

4

1.000

4.480

5.480

456

3

1.000

3.360

4.360

363

Социјалистичка партија
Независна странка др
Михајло Товирац

1

1.000

1.120

2.120

177

1

1.000

1.120

2.120

177

25

7.000

28.000

35.000

2.916

УКУПНО

2.
На основу члана 21. Закона о комуналним дјелатностима («Службени гласник Републике Српске» број
124/11) и члана 16.Статута општине Шамац («Сл. гласник Општине Шамац», број 9/17),Скупштина
општине Шамац на XXVII сједници одржаној дана 01.02.2019. године, донијела је
П Р О Г Р А М
обављања и финансирања заједничке комуналне
потрошње на подручју општине Шамац за 2019 . годину
Овим Програмом исказују се финансијска средства потребна за остваривање Програма те утврћује опис и
обим послова одржавања са процјенама појединих трошкова по дјелатностима. Реализација наведених
послова вршиће се у складу са оперативним плановима.
Дјелатности заједничке комуналне потрошње утврђене Законом о комуналним дјелатностима су:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Чишћење јавних површина у насељеним мјестима (Табела 1),
Одржавање,уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина (Табела 2),
Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина (Табела 3),
Одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима (Табела 4).
Јавна расвјета у насељеним мјестима (Табела 5) и
Дјелатност зоохигијене (Табела 6).

1.ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
Табела 1
Редни
број

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
АКТИВНОСТ
БУЏЕТ

1.1.

1.2.

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

УКУПНО

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

65.000,00

0,00

65.000,00

Прикупљање отпада са уређених и неуређених
зелених површина

24.000,00

0,00

24.000,00

УКУПНО ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У
НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА:

89.000,00

0,00

89.000,00

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

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
АКТИВНОСТ
БУЏЕТ

2.1.

Одржавање и санација дрвећа у дрворедима,
парковима и насељима

2.1.1.

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

2.1.2.

УКУПНО 2.1.
2.2.

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

УКУПНО

3.000,00

0,00

3.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

8.000,00

000

8.000,00

Кошење зелених површина

2.2.1.

У парковима

15.000,00

0,00

15.000,00

2.2.2.

У улицама I и II приоритета

40.000,00

0,00

40.000,00

8.000,00

0,00

8.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

65.000,00

0,00

65.000,00

2.2.3.
2.2.4.

2.3.

Осталих зелених површина у граду и мјесним
заједницама(парцеле у власништву СО,пружни
прелази,одржавање споменика)
Кошење зелених површина уз обале ријеке Босне и
Саве на Ушћу и Кеју
УКУПНО 2.2.
Одржавање
и
залијевање
украсног
шибља,ружичњака
и
сезонског цвијећа и
шишање живе ограде:
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2.3.1.

Садња,одржавање
и
залијевање
грмља,ружичњака и сезонског цвијећа.

2.3.2.
2.3.3.

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

украсног

1.000,00

0,00

1.000,00

Шишање живе ограде

5.000,00

0,00

5.000,00

Малчирање цвијећњака (набавка и малчирање)

2.000,00

0,00

2.000,00

УКУПНО 2.3.

8.000,00

0,00

8.000,00

Опремање јавних површина и одржавање у
функционалном стању:
Набавка и уградња 10 парковских клупа и санација
постојећих
Набавка 35 корпи за отпатке (28 са постољем и 7 без
постоља)

4.500,00

0,00

4.500,00

4.000,00

0,00

4.000,00

500,00

0,00

500,00

Одржавање реквизита дјечије забаве

Табела 2
Редни
број

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
АКТИВНОСТ
БУЏЕТ

2.4.4.
2.4.5.

Прољећно уређење града (поправка парковских
клупа и фарбање)
Одржавање ограде моста и одбојних ограда
УКУПНО 2.4.
УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ
И
ОПРЕМАЊЕ
ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА:

И

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

УКУПНО

1.000,00

0,00

1.000,00

500,00

0,00

500,00

10.500,00

0,00

10.500,00

91.500,00

0,00

91.500,00

3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
Табела 3
Редни
број

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
АКТИВНОСТ
БУЏЕТ

3.1.

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

УКУПНО

Уклањање кишнице,снијега и леда са јавних
површина

30.000,00

0,00

30.000,00

УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ
ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ
ПОВРШИНА:

30.000,00

0,00

30.000,00

4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ
МЈЕСТИМА
Табела 4
Редни
број

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
АКТИВНОСТ
БУЏЕТ

4.1.
4.1.1.

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

УКУПНО

Одржавање асфалтних путева
Санација ударних рупа на територији Општине
(исијецање,одвоз отпада,премазивање и асфалтирање)
у укупној површини од 800 m2

20.000,00

0,00

20.000,00
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УКУПНО 4.1.
4.2.
4.2.1.

20.000,00

0,00

20.000,00

4.273,00

0,00

4.273,00

Одржавање макадамских путева
Одржавање макадамских путева у насељеном мјесту
Шамац (гредерисање,насипање каменим агрегатом и
планирањем) уз утрошак 280 m2 насипног материјала

Табела 4
Редни
број

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
АКТИВНОСТ
БУЏЕТ

4.2.2.

Одржавање
макадамских
путева
у мјесним
заједницама
(гредерисање,насипање
каменим
агрегатом и планирањем) уз утрошак 3780 m2
насипног материјала
УКУПНО 4.2.

4.3.
4.3.1.

Кошење и тарупирање банкина уз локалне путеве на
територији општине Шамац

4. 4.

Модернизација улица и локалних путева

4.4.1.

Модернизација улице Дуга III – асфалтирање улице
битуменизираним носивим слојем дебљине 7 cm у
дужини од 170 м
Модернизација улице Дуга VII – асфалтирање улице
битуменизираним носивим слојем дебљине 7 cm у
дужини од 100 м
Модернизација пута у МЗ Доња Слатина (Дејића пут)
– асфалтирање пута битуменизираним носивим
слојем дебљине 7 cm у дужини од 230 м

4.4.3.

УКУПНО 4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.

Одржавање вертикалне и хоризонталне
саобраћајне сигнализације
Обиљежавање уздужних, попречних и осталих ознака
на саобраћајним површинама
Одржавање вертикалне сигнализације (знакова,
свјетлећих знакова, пут.ознака и ознака насељеног
мјеста)
УКУПНО 4.5.

4.6.

УКУПНО

65.583,00

0,00

65.583,00

69.856,00

0,00

69.856,00

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

15.000,00

15.000,00

30.000,00

7.500,00

7.500,00

15.000,00

12.500,00

12.500,00

25.000,00

35.000,00

35.000,00

70.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

22.000,00

0,00

22.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

178.856,00

35.000,00

213.856,00

Одржавање банкина

УКУПНО 4.3.

4.4.2.

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

Одржавање и развој објеката за јавну расвјету
УКУПНО 4.6.
УКУПНО
ПОВРШИНЕ

ЈАВНЕ

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

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
АКТИВНОСТ
БУЏЕТ
Освјетљавање саобраћајних и других јавних
површина

5.1.

УКУПНО ЈАВНА РАСВЈЕТА:

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

УКУПНО

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

6.ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ
Табела 6
Редни
број

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
АКТИВНОСТ
БУЏЕТ

6.1.

6.2.

Хватање и збрињавање напуштених и угрожених
домаћих животиња (кућних љубимаца),превожење и
смијештање у посебно изграђене објекте за те намјене
(азил)
Сигурно уклањање животињских лешева са јавних
површина и санација терена
УКУПНО ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ:

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

УКУПНО

10.000,00

0,00

10.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

11.000,00

0,00

11.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Табела 7
НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Ред.
Број

АКТИВНОСТ
БУЏЕТ

1.

ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У
НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

УКУПНО

89.000,00

0,00

89.000,00

ОДРЖАВАЊЕ ,УРЕЂИВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ
ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ
И
РЕКРЕАЦИОНИХ
ПОВРШИНА

91.500,00

0,00

91.500,00

ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И
ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА

30.000,00
178.856,00

0,00
35.000,00

30.000,00
213.856,00

5.

ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉУ

100.000,00

0.00,0000,00

100.000,00

6.

ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ

11.000,00

0,00

11.000,00

500.356,00

35.000,00

535.356,00

2.

3.
4.

У К У П Н О:

Комуналне дјелатности регулисане су Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник
Републике Српске“, број: 124/11) као дјелатности од посебног друштвеног интереса, којим се уређује
организација обављања комуналних дјелатности и начин финансирања. Општина је надлежна да
обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности.
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Програмом заједничке комуналне потрошње за 2019. годину утврђeн је обим и начин обављања
дјелатности заједничке комуналне потрошње, одржавање комуналних објеката и уређаја, те потребна
средства за остваривање циљева предвиђених програмом.
Као што је из Табеле 7 видљиво планирана средства за заједничку комуналну потрошњу у 2019. години
износе 535.356,00 КМ од чега је укупан износ планиран из буџета општине 500.356,00 и из других извора
финансирања 35.000,00 КМ .
Средства у износу од 35.000,00 КМ, приказана као остали извори финансирања у дјелатности „
Одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима“,су уствари средства грађана који са
овим средствима учествују у заједничкој активностима асфалтирања улица Дуга III у дужини од 170 м,
Дуга VII у дужини од 100 м и Дејића пут у МЗ Доња Слатина у дужини од 230 м
Број: 07-022-19/19
Датум, 01.02.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

3.
На основу члана 39. 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 6. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број: 9/17) на XXVII редовној
сједници одржаној 01.02.2019. године доноси:
ПРОГРАМ
Одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица
на територији општине Шамац за 2019. 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,
• кошење банкина свих путних праваца.
Табела 1: Санација ударних рупа
Редни број
1.

Путни правац

Опис и врста радова

Количина m2

Исијецање ударних
рупа и асфалтирање

30.00

М.З. Обудовац

1.1.

Р 462А - Човић Поље

1.2.

Шираја - Зорани

30.00
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1.3.
2.

Регионални пут за Брчко - Којићи
М.З. Брвник

2.1.

Рег. пут - центар Брвника

2.2.

Брвник - Гребнице

3.
3.1.

МЗ Обудовац II
Обудовац 2 - Баткуша

3.2.

Рег. пут за Градачац - Браница

4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.

М.З. Г. Хасић - Д. Хасић
Од рег. пута за Градачац - Х. Тишина
М.З. Х. Тишина - Ново Село
Х. Тишина - Ново Село
МЗ Шкарић
Д. Хасић - М17

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.

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

Од рег. пута за Градачац до Д. Слатине

13.2.

Д. Слатина - С. Слатина

13.3.

Д. Слатина - Баткуша

15.
15.1.
16.
16.1.
17.
17.1.
18.

10.00
10.00

"
"
"

35.00
40.00
70.00

"

60.00

"

40.00

"

"

"

40.00

30.00

10.00

"

30.00

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

14.1.

"

М.З. Г. Слатина

13.1.

14.

20.00

М.З. Крушково Поље

10.

13.

60.00

М.З. Доња Црквина

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

12.1.

"

М.З. Писари

9.1.

12.

40.00

М.З. Гајеви - С. Слатина
С. Слатина - Гајеви - рег. пут за
Градачац
М.З. Ново Село II
Од рег. пута 462, а према центру села
М.З. Г. Црквина
Сви асфалтни путеви кроз МЗ Д.
Црквина
Српска Тишина
пут Тутњевића
М.З. Шамац

"

40.00
20.00
25.00

"

"

"

"

50.00

10.00
20.00

20.00

"
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18.1.

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

60.00

Укупно:

800.00

Табела 2: Насипање макадамских путних праваца
Редни
број
1.

Путни правци

Р 462 - Пејићи - до границе са
Обудовац 2

1.2.

пут Ристићи – Павловићи

1.4.

Количина
m3

Цијен
а КМ

Укупно
КМ

130.00

11.50

1495.00

40.00

11.50

460.00

60.00

11.50

690.00

60.00

11.50

690.00
345.00

М.З. Обудовац

1.1.

1.3.

Опис и врста радова

пут Павловићи – Којићи
пут Којићи – Митровићи

Машинска израда
носивог слоја од
каменог агрегата без
везива

1.5.

пут Јосића

30.00

11.50

1.6.

пут Стевановића

40.00

11.50

460.00

1.7.

пут Софреновића

50.00

11.50

575.00

1.8.

пут Софреновића 2.

40.00

11.50

460.00

1.9.

Пут Цревићи – Оштра Лука

100.00

11.50

1150.00

80.00

11.50

920.00

120.00

1380.00

50.00

11.50
11.50

100.00

11.50

1150.00

260.00

11.50

2990.00

30.00

11.50

345.00

10.00

11.50

115.00

60.00

11.50

690.00

2.
2.1.
3.

М.З. Обудовац 2
пут Шибовац

3.1.

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

3.2.

пут Баткуша – Обудовац 2

3.3.

Симића пут - Стевановићи

4.
4.1.

Пут према Ђурђевићима

4.3.

Пут према Несторовићима

5.1.
6.
6.1.
6.2.
7.

"

М.З. Брвник
Брвник - Оштра Лука

4.2.
5.

"

"

М.З. Доња Слатина
пут Бусача - Аранђића

"

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

"

7.1.

М.З. Гајеви
Гајеви – Горња Слатина

7.2.

Симеуновићи - Гајићи
"

40.00

11.50

575.00

460.00

100.00

11.50

1150.00

80.00

11.50

920.00

100.00

11.50

1150.00

20.00

11.50

230.00

7.3.

Антића пут

7.4

Антића пут 2

20.00

11.50

230.00

7.5.

Џомбића пут

50.00

11.50

575.00

100.00

11.50

1150.00

8.
8.1.

М.З. Горња Слатина
Горња Слатина - Гајеви

"
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9.

М.З. Ново Село 2

9.1.

неасфалти. улице кроз насеље

10.
10.1.

М.З. Гребнице
пут поред баре „Одмут“

10.2.

пут Видаци - Лијесковац

11.

12.1.

М.З. Турсиновац
Српска Тишина – Турсиновац Гребнице
М.З. Српска Тишина
засеок Трњак (неасфал. дио)

12.2.

Пивашевића пут (Јелас)

12.3.

пут Нова Форма

12.4.

Пут према игралишту

12.5

Мишљеновића пут

11.1.
12.

12.6.
13.

"

"

"

"

Од регионалног пута крај куће
Ратка Глигоревића
М.З. Х. Тишина

20.00

11.50

230.00

30.00

11.50

345.00

50.00

11.50

575.00

300.00

11.50

3450.00

60.00

11.50

690.00

40.00

11.50

460.00

50.00

11.50

575.00

10.00

11.50

115.00

10.00

11.50

115.00

10.00

11.50

115.00

13.1.

пут Баришићи - Ивкићи

50.00

11.50

575.00

13.2.

пут Радићи

20.00

11.50

230.00

13.3.

пут Блатанчићи

20.00

11.50

230.00

13.4.

пут Цвиткушићи - Јелечи

50.00

11.50

575.00

13.5.

пут Бартоловићи

10.00

11.50

115.00

13.6.

пут широки сокак

30.00

11.50

345.00

50.00

11.50

575.00

20.00

11.50

230.00

150.00

11.50

1725.00

20.00

11.50

230.00

30.00

11.50

345.00

60.00

11.50

690.00

50.00

11.50

575.00

30.00

11.50

345.00

40.00

11.50

460.00

100.00

11.50

1150.00

50.00

11.50

575.00

60.00

11.50

690.00

80.00

11.50

920.00

60.00

11.50

690.00

14.

М.З. Ново Село

14.1.

Воћкића пут

14.2.

Петричевића пут

15.

пут Јелас - депонија

15.2.

Блажановића пут

15.3.

Драгичевића пут

16.1.

Д. Хасић – Црквина (до пруге)

16.3.
16.4.

пут Микића

17.

Којића пут (према прузи)

17.2.

пут Богдановићи
пут поред маркета „Меди“

18.2.

пут Делића

19.1.
20.

"

"

М.З. Писари

18.1.
19.

за

М.З. Шкарић

17.1.
18.

"

М.З. Г. Хасић
пут Г. Хасић – рег.пут
Градачац (пут поред гробља)
пут Матијашевићи

16.2.

"

М.З. Д. Хасић

15.1.

16.

"

"

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

"
"
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20.1.

Пандуревић пут

20.2.

Сенића пут

60.00

11.50

690.00

30.00

11.50

345.00

300.00

11.50

3450.00

30.00

11.50

345.00

20.00

11.50

230.00

10.00

11.50

115.00

100.00

11.50

1150.00

М.З. Лугови

21.

"

Све макада. ул. кроз насеље

21.1.
22.

Корница

22.1.

Корница

"

Крушково Поље

23.
23.1.

Стојчић - Гајић

23.2.

Томић и Илинчић

"

М.З. Шамац

24.

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

24.1.
24.2.
24.3.
24.4.

5.
насеље
Јасеник
макадамске улице)
6. Насеље Косово Поље

24.5.
24.6.

20.00
"

20.00
20.00

(све

60.00
60.00
Укупно:

11.50
11.50
11.50
11.50
11.50

4060

230.00
230.00
230.00
690.00
690.00
46,690.00

Табела 3. Рад грејдера
Ред.
бр.
1.

Опис
Рад грејдера и улта

Количина

Цијена

220.00 сати

105.30

Количина

Цијена

60.00 сати

117.00

Процијењена
вриједност
23,166.00

Табела 4. Рад машине за кошење
Ред.
бр.
1.

Опис
Рад машине за кошење

Процијењена
вриједност
7,020.00

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.
бр.

Путни правац

Извор
финансирања

Опис радова

Проције.
вриједн.

1.

- Дуга 3

Асфалтирање улице

Буџет и грађани

30.000,00

2.

- Дуга 7
МЗ Доња Слатина
(Дејића пут)

Асфалтирање улице

Буџет и грађани

15.000,00

Асфалтирање улице

Буџет и грађани

25.000,00

3.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Табела
1

Опис активности
Санација ударних рупа

количина

цијена

укупно КМ

800

25.00

20,000.00
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2

Одржавање неасфалтираних путних праваца

4.060.00

11.50

46,690.00

3

Рад грејдера

220.00

105.30

23,166.00

4

Рад машине за кошење

60.00

117.00

7,020.00

5

Модернизација улица и локалних путева

-

-

70.000,00

Укупно:

166.876,00

У буџету Општине Шамац за одржавање путева планирано је 90.000,00 КМ. Програмом
одржавања, заштите, реконструкције и изградње путева за одржавање путева планирана су средства у
износу од 89.856,00 КМ.
Буџетом је планирано 7.000,00 КМ за кошење банкина по мјесним заједницама, а овим Програмом
планиран утрошак средстава је 7.020,00 КМ.
Модернизација улица и локалних путева финансира се са буџетске позиције за изградњу и
прибављање зграда и објеката за коју је планирано 150.000,00 КМ, а овим Програмом планиран је
утрошак средстава у износу 70.000,00 КМ с тим да је учешће грађана 50% од укупне предвиђене цијене
што износи 35.000,00 КМ.
Број: 07-022-20/19
Датум, 01.02.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

4.
На основу члана 348. став 10. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, бр.
124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 66/18), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац је, на XXVII редовној сједници, одржаној дана
01.02.2019. године, донијела
ПРАВИЛНИК
о условима и начину отуђења непокретности у својини Општине Шамац,
у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја
за локални економски развој
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују услови и начин под којима Општина Шамац може располагати
непокретностима у својини Општине, укључујући и право грађења и давања земљишта у закуп, а у циљу
реализације инвестиционих пројеката од посебног значаја за локални економски развој.
Члан 2.
(1) Непокретности у својини Општине, могу се отуђити испод тржишне цијене или без накнаде у циљу
реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој, путем јавног
конкурса.
(2) Непокретности у својини Општине Шамац могу бити и улог Општине Шамац у оснивању заједничког
привредног друштва као и неког другог организационог облика, са приватним партнером, у складу са
прописима који регулишу јавно-приватно партнерство.
Члан 3.
(1) Одлуку о утврђивању посебног интереса на основу којег се приступа реализацији инвестиционог
пројекта од посебног значаја за локални економски развој доноси Скупштина Општине.
(2) Инвестициони пројекти из претходног става овог члана су пројекти од посебног значаја за локални
економски развој, чијом реализацијом се повећава број запослених лица са подручја општине Шамац.
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Члан 4.
(1) Одлуком из члана 3. став 1. овог правилника расписује се јавни конкурс и одређују услови и начин
отуђења непокретности, као и критеријуми и мјерила за одређивање износа умањења накнада.
(2) У случају да заинтересовани привредни субјекат поднесе понуду за куповину непокретности испод
тржишне вриједности, или без накнаде, у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја
за локални економски развој, за коју није расписан јавни конкурс, Служба за локални економски развој
процјењује да ли постоји посебан интерес за реализацију понуђеног пројекта.
(3) Уколико надлежна служба оцијени да постоји посебан интерес за реализацију предложеног пројекта,
Начелник општине предлаже Скупштини Општине доношење Одлуке о утврђивању посебног интереса и
расписивање јавног конкурса на основу којих се приступа реализацији инвестиционог пројекта од
посебног значаја за локални економски развој.
(4) Подносиоцу иницијативе из става 2.овог члана, приликом вредновања понуда по расписаном јавном
конкурсу додјељује се бонус за предложени пројекат који износи 10% од припадајућих бодова по свим
критеријумима за вредновање понуда, a идентитет понуђача и постојање бонуса наводе се у одлуци из
става 3. овог члана.
Члан 5.
Тржишну вриједност непокретности из члана 2. овог правилника утврђује судски вјештак одговарајуће
струке.
Члан 6.
(1) Понуде за реализацију инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој могу
достављати домаћи и страни привредни субјекти.
(2) Понуда из става 1. мора садржавати инвестициони пројекат.
(3) Инвестициони пројекат мора садржавати сљедеће елементе:
1) преглед инвестиционог пројекта,
2) информације о инвеститору, циљ инвестирања,
3) план запошљавања,
4) изводљивост пројекта и планирану динамику,
5) економско-финансијску пројекцију и
6) анализу успјешности пројекта.
Члан 7.
(1) Инвеститор се обавезује уговором да ће реализовати инвестициони пројекат и да непокретности
неће продати, нити оптеретити (дати у залог), док не реализује инвестициони пројекат.
(2) Прије закључења уговора из става 1. овог члана инвеститор је дужан обезбиједити банкарску
гаранцију у износу од 10% од процијењене тржишне вриједности непокретности до окончања
реализације инвестиционог пројекта.
(3) За вријеме реализације инвестиционог пројекта инвеститор је у обавези да уредно информише
Општину Шамац, путем Службе за локални економски развој, о реализацији инвестиционог
пројекта, измјенама власничке структуре правног лица, пословног имена, сједишта и лица
овлаштеног за заступање, у року од 30 дана од настале промјене.
Члан 8.
Након реализације инвестиционог пројекта инвеститор, као и његов правни сљедник, могу отуђити
непокретност у року који ће бити одређен одлуком из члана 2. став. 2. правилника.
Члан 9.
(1) Уколико инвеститор у уговореном року не започне реализацију инвестиције, односно градњу објекта
из разлога који су у његовој искључивој контроли, Општина има право на раскид уговора и задржавање
гаранције банке у износу од 10% од процијењене тржишне вриједности непокретности.
(2) У случају из става 1. овог члана инвеститор је дужан непокретности вратити Општини у стању у којем
је исту преузео, о чему ће се сачинити записник, у року од 3 мјесеца од дана раскидања уговора, а
Општина је, у истом року, дужна вратити инвеститору купопродајну цијену непокретности (уколико је
непокретност продата уз накнаду).
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(3) Уколико инвеститор буде онемогућен да изврши било коју од својих обавеза чије наступање није
могао предвидјети ни спријечити, нити избјећи посљедице, онда инвеститор има право на продужење
рока за испуњење својих обавеза уз претходну сагласност Скупштине Општине.
(4) Оцјену услова и извршење обавеза из претходна три става овог члана провјерава надлежна Служба за
локални економски развој, и извјештај са приједлогом мјера подноси Скупштини Општине на
разматрање.
Члан 10.
(1) Инвеститор је дужан у року од 30 дана од дана закључења уговора да Општини исплати купопродајну
цијену (уколико је дужан да плати).
(2) Општина је дужна у року од 30 дана од исплате купопродајне цијене односно од дана закључења
уговора о отуђењу непокретности без накнаде да уведе инвеститора у посјед, о чему се сачињава посебан
записник о примопредаји.
Записник о примопредаји мора садржавати детаљне податке о непокретности.
(3) Трошкове израде нотарске исправе и накнаде за укњижбу у јавним евиденцијама сноси инвеститор.
Члан 11.
Овлашћује се Начелник општине Шамац да по окончању јавног конкурса, закључи уговор са изабраним
понуђачем, a пo претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-22/19
Датум, 01.02.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

5.
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 XXVII редовнoj сједници одржаноj
01.02.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XXVI редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са XXVI редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
26.12.2018. 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- 16 /19
Датум, 01.02.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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6.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17), чланом 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на
XXVII
редовнoj сједници одржаној
01.02.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац, коју је поднио Начелник општине на XXVII редовној сједници
Скупштине општине Шамац, одржаној 01.02.2019. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022- 17 /19
Датум, 01.02.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

7.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXVII редовној сједници одржаној
01.02.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Скупштине општине Шамац и радних тијела у Скупштини општине
у 2018. години
I
Усваја се Извјештај о раду Скупштине општине Шамац и радних тијела у Скупштини општине
у 2018. години.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-23/19
Датум, 01.02.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

8.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXVII редовној сједници одржаној
01.02.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду Комуналне полиције за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године
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I
Прихвата се Информација о раду Комуналне полиције за период 01.01.2018. до 31.12.2018. 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: 07-022-24/19
Датум, 01.02.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

9.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXVII редовној сједници одржаној
01.02.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање
директора у јавним установама чији је оснивач општина Шамац- за директора ЈЗУ „Апотека
Шамац“ Шамац
I
Усваја се Извјештај о раду Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање
директора у јавним установама чији је оснивач општина Шамац- за директора ЈЗУ „Апотека Шамац“
Шамац.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-25/19
Датум, 01.02.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

10.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXVII редовној сједници одржаној
01.02.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање
директора у јавним установама чији је оснивач општина Шамац- за директора ЈЗУ Дом здравља
Шамац
I
Усваја се Извјештај о раду Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање
директора у јавним установама чији је оснивач општина Шамац- за директора ЈЗУ Дом здравља Шамац.
II
Извјештај 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: 07-022-26/19
Датум, 01.02.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

11.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXVII редовној сједници одржаној
01.02.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање
директора у јавним установама чији је оснивач општина Шамац- за директора ЈУ Центар за
културу Шамац
I
Усваја се Извјештај о раду Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање
директора у јавним установама чији је оснивач општина Шамац- за директора ЈУ Центар за културу
Шамац.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-27/19
Датум, 01.02.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

12.
На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), члана 18. став 2) 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 XXVII редовној сједници одржаној дана 01.02.2019.
године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршиоца дужности
директора ЈЗУ ''Апотека Шамац'' Шамац
1. Дубравка Пантелић, магистар фармације из Шамца разрјешава се дужности вршиоца дужности
директора Јавне здравствене установе ''Апотека Шамац'' Шамац са 01.02.2019. године, због истека
периода на који је именована.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
О б р а з л о ж е њ е
Дубравка Пантелић из Шамца рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-104/14 од
27.09.2018. године именована је на мјесто вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе
''Апотека Шамац'' Шамац, на период од 60 дана, а најдуже до завршетка поступка јавне конкуренције за
избор и именовање директора.
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Имајући у виду да је окончан поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање директора ЈЗУ
''Апотека Шамац'', те да су се стекли услови за коначно именовање директора, било је неопходно
утврдити и приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ове Установе.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној дана
29.01.2019. године, утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и предлаже Скупштини општине
Шамац доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на XXVII сједници одржаној 01.02.2019.године донијела је рјешење
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути
управни спор, тужбом код Окружног суда у Добоју у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду, у два примјерка.
Број: 07-111-7/19
Датум, 01.02.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

13.
На основу члана 18. става 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број 68/07), члана 18. Закона о апотекарској дјелатности (''Службени гласник Републике Српске'', број
119/08, 1/12 и 33/14), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03) и члана 36. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац, на XXVII редовној
сједници одржаној дана 01.02.2019. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавне здравствене установе
''Апотека Шамац'' Шамац
1. Дубравка Пантелић, магистар фармације из Шамца именује се за директора Јавне здравствене
установе ''Апотека Шамац'' Шамац, на мандат у трајању од четири (4) године, почев од 02.02.2019.
године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Шамац је дана 30.10. 2018. године донијела Одлуку о расписивању Јавног конкурса
за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач општина Шамац, број 07-022345/18, те између осталог и директора ЈЗУ ''Апотека Шамац'' Шамац.
На осанову исте расписан је Јавни конкурс и објављен у ''Службеном гласнику Републике Српске'' број
109 дана 23.11.2018. године и дневном листу ''Глас Српске'' издање (двоброј) од 20. и 21.11.2018. године.
Јавни конкурс је био отворен закључно са 10.12.2018. године.
По расписаном Јавном конкурсу, на позицију директора ЈЗУ ''Апотека Шамац'', пријаву је поднио један
кандидат и то Дубравка Пантелић, магистар фармације из Шамца.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија именована од стране Скупштине општине Шамац,
рјешењем број 07-111-125/18 од 30.10.2018. године.
Комисија је, након што је утврдила да кандидат испуњава законом и конкурсом прописане опште и
посебне услов, са истом дана 27.12.2018. године обавила интервју на начин провјере знања и познавања
апотекарске дјелатности, органа управљања, права и дужности директора, начина финансирања и др., те
након обављеног интервјуа и оцјене кандидата сачинила Извјештај о проведеном поступку број 07-111125/18 са листом за избор кандидата.
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Комисији за избор и именовање Скупштине општине Шамац , сходно достављеном Извјештају,
утврдила је приједлог рјешења за именовање Дубравке Пантелић, магистар фармације из Шамца за
директора ЈЗУ ''Апотека Шамац'' Шамац и предлаже Скупштини општине Шамац доношење рјешења као
у диспозитиву.
На основу напријед изнесеног, Скупштина општине Шамац је на XXVII сједници одржаној 01.02.2019.
године донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни
спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број: 07-111-8/19
Датум: 01.02.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економистa

14.
На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), члана 18. став 2) 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 XXVII редовној сједници одржаној дана
01.02.2019.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршиоца дужности
директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
1. Јован Живковић, специјалиста епи. из Шамца разрјешава се дужности вршиоца дужности
директора Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац са 01.02.2019. године, због истека периода на
који је именован.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Шамац“
О б р а з л о ж е њ е
Јован Живковић, специјалиста епидемиологије из Шамца рјешењем Скупштине општине
Шамац број 07-111-64/14 од 31.05.2018. године именован је за вршиоца дужности директора Јавне
здравствене установе Дом здравља Шамац, на период од 60 дана, односно на период док траје поступак
јавне конкуренције за коначно именовање.
Имајући у виду да је окончан поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање директора ЈЗУ
Дом здравља Шамац, те да су се стекли услови за коначно именовање директора, било је неопходно
утврдити и приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ове Установе.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној дана
29.01.2019.године, утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и предлаже Скупштини општине
Шамац доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на XXVII сједници одржаној 01.02.2019. године донијела је рјешење
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути
управни спор, тужбом код Окружног суда у Добоју у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду, у два примјерка.
Број: 07-111-9/19
Датум, 01.02.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

15.
На основу члана 18. става 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник
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Републике Српске'', број 106/09 и 44/15), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 36. Статута
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац“, број 9/17) и сагласности министра Министарства
здравља и социјалне заштите број 11/04-111-37-1/18 од 23.01.2019. године, Скупштина општине Шамац
на XXVII редовној сједници одржаној 01.02.2019. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавне здравствене установе
Дом здравља Шамац
1. Јован Живковић, спец.. епи. из Шамца именује се за директора Јавне здравствене установе Дом
здравља Шамац, почев од 02.02.2019. године на период од четири (4) године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Шамац је дана 30.10. 2018. године донијела Одлуку о расписивању Јавног
конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач општина Шамац, број 07022-345/18, те између осталог и директора ЈЗУ Дом здравља Шамац.
На осанову исте расписан је Јавни конкурс и објављен у ''Службеном гласнику Републике Српске'' број
109 дана 23.11.2018. године и дневном листу ''Глас Српске'' издање (двоброј) од 20. и 21.11.2018. године.
Јавни конкурс је био отворен закључно са 10.12.2018. године.
По расписаном Јавном конкурсу, на позицију директора ЈЗУ Дом здравља Шамац, пријаву је поднио
један кандидат и то Јован Живковић, спец.епи. из Шамца.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија именована од стране Скупштине општине Шамац,
рјешењем број 07-111-125/18 од 30.10.2018. године.
Комисија је, након што је утврдила да кандидат испуњава законом и конкурсом прописане опште и
посебне услов, са истом дана 27.12.2018. године обавила интервју на начин провјере знања и познавања
дјелатности здравствене установе, органа управљања, права и дужности директора, начина финансирања
и др., те након обављеног интервјуа и оцјене кандидата сачинила Извјештај о проведеном поступку број
07-111-125/18 са листом за избор кандидата.
У складу са чланом 73. став 3. Закона о здравственој заштити, којим је прописано да се именовање и
разрјешење директора здравствене установе чији је оснивач локална самоуправа врши уз сагласност
министра, дана 28.12.2018. године. од Министра здравља и социјалне заштите затражена је сагласност за
именовање директора ЈЗУ Дом здравља Шамац. Уз захтјев, Министарству је достављена на увид
документација коју је кандидат доставио уз пријавуе, као и документација која се односи на јавни конкурс
и поступак по јавном конкурсу.
Министар здравља и социјалне заштите актом број 11/04-111-37-1/18 од 23.01.2019. године дао је
сагласност за именовање Јована Живковић, спец. епи. за директора ЈЗУ Дом здравља Шамац,.
Комисија је Извјештај о проведеном поступку број 07-111-125/18 са листом за избор кандидата,
као и напријед поменуту сагласнсот Министра здравља и социјалне заштите , доставила Комисији за
избор и именовање Скупштине општине Шамац ради утврђивања пријелога рјешења за именовање
Јована Живковић, дпец. епи. за директора ЈЗУ Дом здравља Шамац.
Комисија за избор и именовање, на XXII сједници одржаној дана 29.01.2019. године, у складу са својим
овлаштењима, утврђеним чланом 53. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 12/17),а на основу достављене напријед поменуте документације, утврдила је
приједлог рјешења о именовању Јована Живковић, спец.епи. за директора ЈЗУ Дом здравља Шамац и
исти доставила Скупштини општине на разматрање и усвајање.
Скупштина општине Шамац је на XXVII редовној сједници одржаној дана 01.02.2019. године
донијела рјешење као у диспозитиву.
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Страна 21 - Четвртак, 7. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 1
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни
спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број: 07-111-10/19
Датум, 01.02.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

16.
На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), члана 18. став 2) 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 XXVII редовној сједници одржаној дана
01.02.2019.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршиоца дужности
директора ЈУ Центар за културу Шамац
1. Никша Незировић, дипл.економиста из Шамца разрјешава се дужности вршиоца дужности
директора Јавне установе Центар за културу Шамац са 01.02.2019. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
О б р а з л о ж е њ е
Никша Незировић из Шамца одлуком Скупштине општине Шамац број 07-022-97/18 од
29.03.2018. године именован је на мјесто вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за културу
Шамац до коначног избора и именовања директора.
Имајући у виду да је окончан поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање директора Јавне
установе Центар за културу Шамац, те да су се стекли услови за коначно именовање директора, било је
неопходно утврдити и приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ове Установе.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној дана
29.01.2019. године, утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и предлаже Скупштини општине
Шамац доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на XXVII сједници одржаној 01.02.2019. године донијела је рјешење као
у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути
управни спор, тужбом код Окружног суда у Добоју у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду, у два примјерка.
Број: 07-111-11/19
Датум, 01.02.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

17.
На основу члана 18. става 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број 68/07), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац, на XXVII редовној сједници одржаној
дана 01.02.2019.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавне установе
Центар за културу Шамац
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Страна 22 - Четвртак, 7. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 1
1. Јасна Маринковић, дипл. журналиста из Шамца именује се за директора Јавне установе Центар за
културу Шамац, на мандат у трајању од четири (4) године, почев од 02.02.2019. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Шамац је дана 30.10. 2018. године донијела Одлуку о расписивању Јавног
конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач општина Шамац, број 07022-345/18, те између осталог и директора ЈУ ЦЕнтар за културу Шамац.
На осанову исте расписан је Јавни конкурс и објављен у ''Службеном гласнику Републике Српске'' број
109 дана 23.11.2018. године и дневном листу ''Глас Српске'' издање (двоброј) од 20. и 21.11.2018. године.
Јавни конкурс је био отворен закључно са 10.12.2018. године.
По расписаном Јавном конкурсу, на позицију директора ЈУ Центар за културу шамац, пријаву је поднио
један кандидат и то Јасна Маринковић, дипл. журналиста из Шамца.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија именована од стране Скупштине општине Шамац,
рјешењем број 07-111-125/18 од 30.10.2018. године.Комисија је, након што је утврдила да кандидат
испуњава законом и конкурсом прописане опште и посебне услов, са истом дана 27.12.2018. године
обавила интервју на начин провјере знања и познавања дјелатности центра за културу, органа управљања,
права и дужности директора, начина финансирања и др., те након обављеног интервјуа и оцјене
кандидата сачинила Извјештај о проведеном поступку број 07-111-125/18 са листом за избор кандидата.
Комисији за избор и именовање Скупштине општине Шамац , сходно достављеном Извјештају,
утврдила је приједлог рјешења за именовање Јасне Маринковић, дипл. журналисте из Шамца за
директора ЈУ Центар за културу Шамац и предлаже Скупштини општине Шамац доношење рјешења као
у диспозитиву.
На основу напријед изнесеног, Скупштина општине Шамац је на XXVII сједници одржаној 01.02.2019.
године донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни
спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број: 07-111-12/19
Датум, 01.02.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

18.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републиек Српске'', број
97/16) , члана 55. став (3) тачка 1) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16), и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац на XXVII редовној сједници одржаној
01.02.2019.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу вршиоца дужности начелника Службе за
локални економски развој
1.

2.

Јадранка Ђукић, дипл.економиста из Шамца , разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника
Службе за локални економски развој Општинске управе Општине Шамац са 01.02.2019. године, због истека
времена на који је именована.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е

Јадранка Ђукић, дипл.економиста из Шамца, рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-140/18 од
30.11.2018. године именован је за вршиоца дужности начелника Службе за локални економски развој у Општинској
управи општине Шамац, на период од 90 дана.
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Страна 23 - Четвртак, 7. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 1
Начелник општине Шамац расписао је Јавни конкурс за избор и именовање начелника Службе за локални
економски развој Општинске управе општине Шамац, број 01-120-41/18 од 24.12.2018. године, те како је изборни
поступак по истом окончан, створене су правне претпоставке за разрјешење досадашњег вршиоца дужности и
коначно именовање начелника Службе за локални економски развој.
Чланом 55. став (3) тачка 1) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16), као и чланом 36. Став (2) тачка 23) Статута
општине Шамац утврђена је надлежност Скупштине општине за разрјешење начелника одјељења или службе у
Општинској управи, док је чланом 73. став 1. Статута општине Шамац прописано да на приједлог начелника
општине Скупштина општине може разрјешити начелника одјељења или службе у случајевима утврђеним законом.
Сходно напријед наведеном, а у складу са чланом 59. став (1) тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републиек Српске'', број 97/16), начелник општине утврдио је приједлог рјешења као у
диспозитиву и предлаже Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац је на XXVII сједници одржаној 01.02.2019.године, донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба, у року од 15 дана од дана достављања рјешења,
Одбору за жалбе Општине Шамац.
Број: 07-111-13/19
Датум, 01.02.2019. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

19.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), члана 50. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе(''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16) и чл. 36. став (2) тачка 23) и 72.
став ( 1) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине
Шамац XXVII редовној сједници одржаној 01.02.2019. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Службе за локални економски
развој у Општинској управи Општине Шамац
1. Јадранка Ђукић, дипл.економиста из Шамца именује се за начелника Службе за локални економски
развој у Општинској управи Општине Шамац почев од 02.02.2019. године, на вријеме трајања мандата
сазива Скупштине општине који ју је именовао.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Образложење
Начелник општине Шамац је, у складу са чланом 78. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе, расписао Јавни конкурс за избор и именовање начелника Службе
за локални економски развој у Општинској управи Општине Шамац број 01-120-41/18 дана 24.12.2018.
године.
Јавни конкурс је објављен у дневном листу ''Глас Српске'' издање од 03.01.2019. год. и ''Службеном
гласнику Републике Српске'' број 1 од 11.01.2019. године.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање
начелника Службе за локални економски развој Општинске управе Општине Шамац, именована
рјешењем начелника општине Шамац број 01-111-2/19 дана 10.01.2019. године. Јавни конкурс је био
отворен закључно са 28.01.2019. године.
На расписани Јавни конкурс пријаву је благовремено поднио један кандидат и то: Јадранка Ђукић,
дипл.економиста из Шамца. У складу са Правилником о јединственим процедурама за попуњавање
упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 42/17) Комисија је извршила преглед и оцјену документације достављене уз пријаву, те на
основу исте констатовала да су уз пријаву поднесени сви тражени докази о испуњавању општих и
посебних услова наведених у Јавном конкурсу и да подносилац пријаве у потпуности испуњава како
опште услове за запошљавање, тако и посебне услове за именовање и да може бити позвана на усмени
интервју.
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Страна 24 - Четвртак, 7. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 1
Дана 30.01.2019. године спроведен је усмени интервју са кандидатом и извршено бодовање од стране
сваког члана Комисије. Након окончаног изборног поступка Комисија је сачинила Записник број 01-1112/19 од 30.01.2019. године са листом за избор кандидата и исти доставила Начелнику општине.
Начелник општине је сходно напријед наведеном, а у складу са чланом 59. Став (1) тачка 9. Закона о
локалној самоуправи, утврдио приједлог рјешења као у диспозитиву и предложио Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине је на XXVII сједници одржаној дана 01.02.2019. године донијела рјешење као у
диспозитиву
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине Шамац у
року од 15 дана од дана пријема рјешења.
Број: 07-111-14/19
Датум, 01.02.2019. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

20.
На основу чл. 48. став 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске», број:
97/16) и члана 36. Статута општине Шамац («Службени гласник општине Шамац», број: 9/17) Скупштина
општине Шамац на XXVII сједници одржаној дана 01.02.2019. године донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за примопредају
дужности између именованих лица у
ЈУ Центар за културу Шамац
I
У Комисију за примопредају дужности између именованих лица у Јавној установи Центар за
културу Шамац, након престанка мандата, именују се:
1. Славица Гаврић, предсједник – из реда запослених у Општинској управи
2. Тамара Шмитран, члан - из реда запослених у Општинској управи
3. Горан Никић, члан из реда запослених у ЈУ Центар за културу Шамац
За замјенике чланова из претходног става именују се:
1. Боја Илишковић, замјеник предсједника из реда запослених у Општинској управи
2. Даринко Јефремовић, замјеник члана из реда запослених у Општинској управи
3. Борислав Јосиповић, замјеник члана из реда запослених у ЈУ Центар за културу.
II
Задатак Комисије, из тачке I овог рјешења, утврђен је одредбама Закона о локалној самоуправи, које
регулишу примопредају дужности између именованих, односно постављених лица у јавним предузећима,
јавним установама и другим организацијама чији је оснивач Општина Шамац.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику .
Број: 07-111-15/19
Датум, 01.02.2019. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
21.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац
д о н о с и:
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О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „ Изградња монтажнe дрвенe кућe-брвнарe“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Столарија Ћулум“ с.п. Дарио Ћулум из Модриче за извођење радова
„ Изградња монтажнe дрвенe кућe-брвнарe“и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од
2.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.340,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке за извођење радова „ Изградња монтажнe дрвенe кућe-брвнарe“ путем
директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана 15.01.2019. године упутила захтјев за
достављање понуде понуђачу „ Столарија Ћулум“ с.п. Дарио Ћулум из Модриче.
У року остављеном за достављање понуде, дана 16.01.2019. достављена је понуда горе наведеног
понуђача са укупним износом понуде од 2.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.340,00 КМ са урачунатим
ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 (пет) 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: 01-022-6/19
Датум: 18.01.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

22.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16), члана 17. ст.
1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ ", број 39/14), члана 2.
Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута
општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку робе „ Набавка скупне опреме за гашење пожара за потребе
Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „ Набавка скупне опреме за гашење пожара за потребе Територијалне
ватрогасне јединице Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 4.500,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским средствима
у оквиру позиције број 125 Територијалне ватрогасне јединице Шамац потребна средства су планирана на конту
бр.516100–Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбалаже и сл.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-9/2019
Датум: 21.01.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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23.
На основу члана 188. и 195. Закона о водама (,,Службени гласник Републике Српске“ , број 50/06, 92/09 и
121/12), Плана одбране од поплава у Републици Српској у 2019. години, те примјене члана 10. став 1.
тачке б. Закона о јавним набавкама БиХ (,,Службени гласник БиХ“ , број 39/14), у складу са одредбама
члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), сагласно
одредбама члана 66. Статута општине Шамац, број 9/17), а у циљу заштите становништва и материјалних
добара од високих вода, а у вези са функционисањем црпних станица „Рудине“ и „Дуга“ у Шамцу у 2019.
години, Начелник општине Шамац доноси
ОДЛУКУ
о прихватању понуде Комуналног предузећа „Водовод и канализација“а.д. Шамац
Члан 1.
Прихвата се понуда број 1473/18 од 31.12.2018. године која се односи на Предмјер и предрачун радова
текућег одржавања и функционисања основних водопривредних објеката у 2019. години – црпне станице
„Рудине“ и „Дуга“ у Општини Шамац, достављена од стране Комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ а.д. Шамац.
Члан 2.
У циљу реализације ове Одлуке закључиће се Уговор између Општине Шамац – с једне стране и
Комуналног предузећа „Водовод и канализација“ а.д. Шамац – с друге стране.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке, задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове општине Шамац,
док ће се средства за финансирање обезбједити из буџета Општине Шамац, о чему се задужује Одјељење
за финансије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-10/2019
Датум: 22.01.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

24.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ ", број
39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“, број
12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17), Начелник
општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуга „Штампање рекламног материјала за потребе
Општинске управе Општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Штампање рекламног материјала за потребе Општинске
управе општине Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.000,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 140 Одјељења за финансије, потребна средства су планирана на конту
бр. 412900–Остали некласификовани расходи.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-12/2019
Датум: 23.01.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

26

Страна 27 - Четвртак, 7. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 1

25.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуга „Штампање материјала за потребе Општинске управе
Општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача З.Р. „Графико“ с.п. Шамац за набавку услуга „ Штампање материјала
за потребе Општинске управе Општине Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од
4.859,50 КМ без ПДВ-а, односно 5.685,60 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
23.01.2018. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу З.Р. „Графико“ с.п. Шамац.
У року остављеном за достављање понуде, дана 24.01.2018. године достављена је понуда понуђача
З.Р. „Графико“ с.п. Шамац са укупним износом понуде од 4.859,50 КМ без ПДВ-а, односно 5.685,60
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: 01-022-12/2019
Датум: 24.01.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

26.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку робе „ Набавка скупне опреме за гашење пожара за потребе
Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Teхничка заштита“ д.о.о. Добој за набавку робе „ Набавка скупне
опреме за гашење пожара за потребе Територијалне ватрогасне јединице Шамац“ и именованом понуђачу
додјељује се Уговор у износу од 4.339,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.076,63 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
21.01.2019. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу „Teхничка заштита“ д.о.о. Добој.

27

Страна 28 - Четвртак, 7. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 1
У року остављеном за достављање понудa, дана 23.01.2019. године достављена је понуда понуђача
„Teхничка заштита“ д.о.о. Добој са укупним износом понуде од 4.339,00 КМ без ПДВ-а, односно
5.076,63 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: 01-022-9/19
Датум: 24.01.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

27.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 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,
доноси
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова „ Изградња ограде око мјесног католичког гробља у Средњој Слатини“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-408/18 од 28.12.2018. године и уговор
за извођење радова „Изградња ограде око мјесног католичког гробља у Средњој Слатини“ додјељује се
понуђачу „Винковић“д.о.о. Оштра Лука за коначну цијену након провођења е-аукције у износу од
11.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 12.870,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Записник о оцјени понуда са препоруком Комисије број: 01-022-408/18 од 31.12.2018.године је
саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Изабрани понуђач у својој понуди доставио је све потребне доказе којима је потврдио вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ као и доказ о испуњавању услова за
примјену Преференцијалног третмана домаћег.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 5 (пет) дана достави коначну понуду у укупном износу од
11.000,00 КМ без ПДВ-а, тј. умањи цијену свих понуђених радова за 29,62613% од укупне цијене почетне
понуде у износу од 15.630,80 KM без ПДВ-а.
Члан 4.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Винковић“д.о.о. Оштра
Лука по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору
најповољније понуде.
Члан 5.
Ова одлука објавиће се у Службеном гласнику Општине Шамац и на веб-страници
www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Образложење
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за за извођење радова „ Изградња ограде око
мјесног католичког гробља у Средњој Слатини“ објављеног дана 10.12.2018. год. на порталу Агенције за
јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-3-31-3-41/18 oд 10.12.2018.г..
Предмет јавне набавке је за извођење радова „ Изградња ограде око мјесног католичког гробља у
Средњој Слатини“на којој је било умањење почетних понуда (приказано у Табели 2). У року остављеном
за достављање понуда, достављенe су 3 (три) понуде сљедећих понуђача (приказано у Табели1):
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ПОДАЦИ О ПРИСТИГЛИМ ПОНУДАМА И ИЗНОС ПОНУДА (Табела 1):
Р.бр.
Назив понуђача
1.
2.
3.

„Винковић“д.о.о. Оштра Лука
„Меga Roll“д.о.о. Грачаница
„Браћа Мићић“д.о.о. Модрича

Цијена понуде
без ПДВ-а
15.630,80
15.682,35
15.710,00

Укупна цијена
понуде
са
ПДВ-ом
18.288,03
18.348,34
14.338,61

Преф. третм.
домаћи
Да
Да
Да

Комисија је утврдила да су сви горе наведени понуђачи доставили комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама као и Изјаву о испуњавању услова за
примјену преференцијалног третмана домаћег и предложила је уговорном органу на даље поступање у
складу са Правилником о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, број
66/16).
Уговорни орган је дана 28.12.2018. године провео поступак е-аукције са почетком од 12:00 часова и
временском трајању е-аукције од 15 минута, на којој је било умањења почетних понуда.

Умањење почетних понуда (Табела2):
Р.бр. Назив понуђача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

"BRACA MIĆIĆ" DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
"BRACA MIĆIĆ" DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO

ИДБ/ЈИБ

4400199870001
4254014410003
4210274640005
4254014410003
4210274640005
4254014410003
4210274640005
4254014410003
4210274640005
4254014410003
4210274640005
4254014410003
4400199870001
4254014410003
4210274640005
4254014410003
4210274640005
4254014410003
4210274640005
4254014410003
4210274640005
4254014410003
4210274640005
4254014410003
4210274640005
4254014410003
4210274640005
4254014410003
4210274640005
4254014410003
4210274640005

Датум и вријеме подношења Цијена у
нове цијене
КМ
без ПДВ-а
28.12.2018. 12:13:53 15600,00
28.12.2018. 12:14:19 *
15200,00
*
28.12.2018. 12:15:07 15184,00
28.12.2018. 12:15:17 *
15000,00
28.12.2018. 12:17:32 *
14984,00
28.12.2018. 12:18:19 *
14700,00
28.12.2018. 12:19:50 *
14684,38
*
28.12.2018. 12:20:21 14500,00
28.12.2018. 12:22:06 *
14484,38
28.12.2018. 12:22:30 *
14400,00
28.12.2018. 12:24:06 *
14384,38
28.12.2018. 12:24:22 *
14000,00
*
28.12.2018. 12:26:48 13980,00
28.12.2018. 12:27:04 *
13800,00
28.12.2018. 12:27:59 *
13784,38
*
28.12.2018. 12:28:37 13600,00
28.12.2018. 12:29:59 *
13584,38
28.12.2018. 12:30:21 *
13500,00
28.12.2018. 12:32:22 *
13484,38
28.12.2018. 12:32:31 *
13400,00
*
28.12.2018. 12:34:18 13384,38
28.12.2018. 12:34:29 *
13300,00
28.12.2018. 12:36:08 *
13284,38
28.12.2018. 12:36:33 *
13200,00
28.12.2018. 12:38:12 *
13184,38
*
28.12.2018. 12:38:31 13000,00
28.12.2018. 12:40:29 *
12984,38
28.12.2018. 12:40:44 *
12800,00
*
28.12.2018. 12:42:10 12784,38
28.12.2018. 12:42:28 *
12550,00
*
28.12.2018. 12:43:42 12534,38
*
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
VINKOVIĆ D.O.O.

4254014410003
4210274640005
4254014410003
4210274640005
4254014410003
4210274640005
4254014410003
4210274640005
4254014410003
4210274640005
4254014410003
4210274640005
4254014410003
4210274640005
4254014410003
4210274640005
4254014410003
4210274640005
4254014410003
4210274640005
4254014410003

28.12.2018. 12:43:59
28.12.2018. 12:45:18
28.12.2018. 12:48:12
28.12.2018. 12:50:02
28.12.2018. 12:50:16
28.12.2018. 12:50:42
28.12.2018. 12:51:00
28.12.2018. 12:52:13
28.12.2018. 12:52:25
28.12.2018. 12:52:46
28.12.2018. 12:53:06
28.12.2018. 12:53:39
28.12.2018. 12:53:58
28.12.2018. 12:54:20
28.12.2018. 12:54:35
28.12.2018. 12:54:58
28.12.2018. 12:55:10
28.12.2018. 12:55:35
28.12.2018. 12:55:45
28.12.2018. 12:56:37
28.12.2018. 12:57:33

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман

12500,00
*
12484,38
*
12400,00
*
12384,38
*
12200,00
*
12184,38
*
12000,00
*
11984,38
*
11900,00
*
11884,38
*
11800,00
*
11784,38
*
11700,00
*
11684,38
*
11500,00
*
11484,38
*
11400,00
*
11384,38
*
11200,00
*
11184,38
*
11000,00
*

Након провођења е-аукције утврђена је коначна ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда.
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА
( након провођења е-аукције):
Р.бр.
1
2
3

Назив понуђача
VINKOVIĆ D.O.O.
MEGA-ROLL DOO
"BRACA MIĆIĆ" DOO

ИДБ/ЈИБ
4254014410003
4210274640005
4400199870001

Коначна цијена у КМ без
ПДВ-а

Ранг

11000,00 *
11184,38 *
13980,00 *

1
2
3

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „Винковић“ д.о.о. Оштра Лука чија је понуда најнижа цијена
са износом од 11.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 12.870,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана од
дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом
поштанском пошиљком. Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од
три, како би могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама
у поступку.
Број: 01-022- 408/18
Датум: 31.12.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

28.
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 :
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ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку радова „Изградња монтажнe дрвенe кућe-брвнарe“

Покреће се поступак
директног споразума.

Члан 1.
јавне набавке радова „Изградња монтажнe дрвенe кућe-брвнарe“ путем

Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.000,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 130 Одјељења за општу управу, потребна средства су планирана на
конту бр. 511300–Издаци за набавку опреме.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-6/2019
Датум: 15.01.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

29.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно одредбама
члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине
Шамац д о н о с и:
ОДЛУКУ
о доношењу Плана јавних набавки у 2019. години
Члан 1.
Доноси се План јавних набавки у 2019. години.
Члан 2.
Табеларни приказ Плана јавних набавки у 2019. години сматра се саставним дијелом ове одлуке.

РОБЕ
Набавка горива за
потребе
Општинске
управе Шамац

40.000,00

K

15.03.

01.05.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни
датум
закључења
уговора

Оквирни
датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КМ са
ПДВ-ом

Шифра
ЈРЈН
09100000-0

1.

Предмет
набавке

Р.бр.

Члан 3.
План јавних набавки може бити измијењен или/и допуњен, доношењем Одлуке о измјенама/допунама
Плана јавних набавки.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“ и на веб сајту Општине Шамац.

Буџет Општине,
позиција 125 и 140
конто бр.412600Расходи по основу
утрошка
горива
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6.

7.

33191000-5
39830000-9

01.04.

15.04.

5.000,00

Д

01.04.

15.04.

11.700,00

К

01.05

15.06.

3.500,00

Д

15.06

01.07.

Набавка хране и
пића за потребе
репрезентације
Општинске
управе Шамац

15000000-8

5.

Д

Набавка копир
апарата за
потребе
Општинске
управе Шамац

30121100-4

4.

Набавка
униформи за
комуналну
полицију

7.000,00

Набавка пелета за
огрев за потребе
Општинске
управе Шамац

034130008

3.

Набавка
материјала за
одржавање
чистоће

Набавка
канцеларијског
материјала за
потребе
Општинске
управе Шамац

30190000-7

2.

18222000-1
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16.000,00

К

15.08.

01.10.

13.000,00

К

15.08.

01.10.

Буџет Општине
позиција 125 и 140 ,
конта бр.412300Расходи за режијски
материјал

Буџет Општине
позиција 130, конто
бр.516100-Расходи
за залихе материјала,
робе и ситног
инвентара амбалаже
и сл.
Буџет Општине
позиција 140, конто
бр.412900-Расходи
по основу
репрезентације
Буџет Општине
позиција 130, конто
бр.511300-Издаци за
набавку опреме

Буџет Општине,
позиц. 140
на конту бр.412200Расходи по основу
утрошка енергије
Буџет Општине,
позиц. 140 и
125,конта бр.
бр.412300Расходи за режиј.
материјал

УСЛУГЕ
Услуге
информисања

50.000,00

К

01.02.

15.03.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КМ са ПДВ-oм

Шифра
ЈРЈН
92220000-9

1.

Предмет
набавке

Р. бр.

УКУПНО у КМ : 96.200,00

Буџет Општине
позиција 151
конто бр. 412700Расходи за услуге
информисања и
медија
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6.

7.

8.

9.

Одржавање и
вођење транс.
рачуна Општине
Шамац

Одржавање
хоризонталне
сигнализације
на подручју
општине Шамац

Вршење
прољећне
дератизације на
подручју
Општине Шамац
Вршење
дезинсекције на
подручју
Општине Шамац

Одржавање и
кошење десног
насипа на ријеци
Сави и Босни

15.03.

30.000,00

К

15.02

01.04.

50.000,00

К

01.03.

15.04.

15.000,00

K

01.03.

15.04.

12.000,00

K

01.03.

15.04.

7.000,00

Д

15.03.

01.04.

32.000,00

К

15.03.

01.05.

7.000,00

Д

01.05.

15.05.

45233141-9

45233141-9

65000000-3

01.02.

66110000-4

5.

Редовно
одржавање
некатегорисаних
макадамских
путева на
подручју
општине Шамац

К

90923000-3

4.

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

10.000,00

90670000-4

3.

Вршење услуга
хватања и
збрињавања
напуштених паса
на подручју
општине Шамац

45246410-0

2.

45233221-4
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Буџет Општине
позиц. 150,
конто бр. 412200Расходи за ком.
услуге(дератиз. и
дезинсекција)

Буџет Општине
позиција 160
конто бр. 412500 –
Издаци за
инвестиционо
одржавање
реконструкцију и
адаптацију зграда и
објеката
Буџет Општине
позиција 160
конто бр. 412500 –
Расх. за тек. одрж.
осталих грађевинских
објеката-одржавање
путева

Буџет општине,
позиц. 140 , конто број
412700- Расходи за
стручне услуге

Буџет Општине
позиција 160
конто бр. 412500-Расх.
за текуће одржавање
осталих грађ. објекатакомунална
инфраструктура
Буџет Општине
позиц. 150,
конто бр. 412200Расходи за ком.
услуге(дератиз. и
дезинсекција)
Буџет општине,
позиц. 150,
конто бр.412200
Расходи за ком.
услуге(дератиз. и
дезинсекција)
Буџет општине,
позиц. 150,
конто
бр.412500
Расходи за текуће
одржавање (одрж.
водопр. објеката и
водотокова)
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11.

Услуге
одржавања
копир апарата
и пуњење тонера

Вршење јесење
дератизације на
подручју
Општине Шамац

50313200-4 и
30125110-5

10.

7.000,00

Д

01.09.

15.09.

90923000-3
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7.000,00

Д

01.10.

15.10

Буџет Општине,
позиција 140,конто
бр.412500- Расходи за
текуће
одржавање
Буџет Општине
позиц. 150,
конто бр. 412200Расходи за ком.
услуге(дератиз. и
дезинсекција)

Реконструкција
постојеће јавне
расвјете-увођење
система LED
јавне расвјете

20.000,00

К

15.03.

01.05.

300.000,00

О

15.04.

15.06.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН
45000000-7

2.

РАДОВИ
Санација и
реконструкција
сеоског дома у
МЗ-и Крушково
Поље

34993000-4

1.

Предмет
набавке

Р. бр.

УКУПНО у КМ:227.000,00

Буџет Општине
позиција 160
конто бр. 511100 –
Издаци за изградњу и
прибављање зграда и
објеката
Буџет Општине
позиција 160
конто бр. 511100 –
Издаци за изградњу и
прибављање зграда и
објеката

УКУПНО у КМ: 320.000,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ): 643.200,00

Врста поступка : О-отворени поступак, К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни споразум;
Позиције: 125-Tериторијална ватрогасна јединица, 130- Одјељење за општу управу, 140- Одјељење за
финансије, 150- Одјељење за привреду, 151-Служба за друштвене дјелатности, 160- Одјељење за
просторно уређ. стамб. комуналне послове.
Број: 01-022-7 /2019
Датум: 17.01.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

30.
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 услуге „ Израда пројектне документације за расвјету
помоћног терена ФК БОРАЦ Шамац“
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Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „ Израда пројектне документације за расвјету помоћног
терена ФК БОРАЦ Шамац“ 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 160- Одјељење 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 и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-13/2019
Датум: 29.01.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

31.
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 услуге „ Израда пројектне документације за расвјету
помоћног терена ФК БОРАЦ Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ EMTelektro inženjering“ д.о.о. Брчко за набавку услуге „ Израда
пројектне документације за расвјету помоћног терена ФК БОРАЦ Шамац“ и именованом понуђачу
додјељује се Уговор у износу од 1.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.170,00 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
29.01.2019. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу „ EMTelektro inženjering“ д.о.о.
Брчко.
У року остављеном за достављање понудa, дана 30.01.2019. године достављена је понуда понуђача „
EMTelektro inženjering“ д.о.о. Брчко са укупним износом понуде од 1.000,00 КМ без ПДВ-а, односно
1.1170,00 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: 01-022-13/19
Датум: 01.02.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

32.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ ", број
39/14), Начелник општине д о н о с и
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ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Санација споменика жртвама рата 1941-1945. године
у градском парку у Шамцу“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова „ Санација споменика жртвама рата 19411945. године у градском парку у Шамцу“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.136,75 КМ без ПДВ-а, односно до 2.500,00 КМ са
ПДВ-ом и утврђена је Уговором о додјели средстава број: 01-122-244/18 од 25.07.2018. године,
закљученог између Општине Шамац и Министарства рада и борачко инвалидске заштите Републике
Српке, а којим је Општини Шамац додијељено 2.000,00 КМ за реализацију предметних радова. Општина
Шамац је сагласна да ће обезбиједити разлику средстава потребних за реализацију предметних радова из
Буџета општине са позиције бр. 124 Служба за локални економски развој на конту бр. 511100 – Издаци за
изградњу и прибављање зграда и објеката (учешће у пројектима).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-29/2019
Датум: 05.02.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

33.
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),
сагласно одредбама члана 10. став 1 алинеја 2) Појединачног колективног уговора за запослене у
Општинској управи општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 7/17), Начелник
општине д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању висине трошкова превоза
код доласка на посао и повратка с посла
I
Утврђује се висина накнаде трошкова превоза код доласка на посао и одласка с посла радницима
Општинске управе Шамац у висини од пуне цијене мјесечне карте у јавном превозу.
II
Висина цијене мјесечне карте у јавном превозу на подручју општине Шамац по релацијама износи:
Шамац – Гајеви – С. Слатина – Г. Слатина-Д.Слатина
Шамац – Корница
Шамац – Лугови
Шамац – Хасић
Шамац – Засавица
Шамац – Црквина
Шамац – Обудовац
Шамац – Баткуша
Шамац – Ново Село (Засјека)
Шамац – Модрича
Шамац – Крушково Поље
Шамац – Брвник
Шамац – Шкарић
Шамац – Грбнице
Крушково Поље – Црквина

84,00 КМ
72,00 КМ
66,00 КМ
48,00 КМ
48,00 КМ
48,00 КМ
96,00 КМ
90,00 КМ
72,00 КМ
96,00 КМ
60,00 КМ
72,00 КМ
42,00 КМ
48,00 КМ
36,00 КМ
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Крушково Поље – Тишина
Доња Слатина – Обудовац
Горња Слатина – Обудовац

48,00 КМ
36,00 КМ
48,00 КМ

III
Радници који имају пребивалиште на подручју мјесних заједница Шамац, Тишина и Писари немају право
на накнаду превоза из тачке I овог Закључка.
IV
Списак радника који имају право на накнаду из тачке I овог Закључка достављају одјељењу за финансије
начелници одјељења/служби Општинске управе Шамац, као и руководиоци самосталних одсјека
Општинске управе Шамац, до 5-ог у мјесецу за претходни мјесец.
V
Одјељење за финансије ће вршити обрачун накнаде трошкова превоза код доласка на посао и повратка с
посла на основу достављеног списка радника из тачке IV овог Закључка и Евиденције о присуству
радника на раду и одсуствима.
VI
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 01.01.2019. године.
Ступањем на снагу овог Закључка ставља се ван снаге Закључак овог органа број 01-022-38/2017 од
14.02.2017. године.
VII
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022- 3 /2019
Датум, 04.01.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

34.
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), те одредаба Правилника о утврђивању способности
лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника
(„Службени гласник Републике Српске“, број 116/12) д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању стручне комисије о утврђивању способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и утврђивању
функционалног стања корисника
I
Именује се првостепена стручна комисија о утврђивању способности лица у поступку остваривања права
из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника, у сљедећем саставу:
Стални чланови стручне комисије
1. др Срђан Давидовић – специјалиста породичне медицине
2. Аида Окановић – дипломирани психолог
3. Анкица Маринковић – дипломирани дефектолог
Повремени чланови стручне комисије:
4. др Ана Глувачевић – специјалиста физијатар
5. др Бранимир Поповић – специјалиста психијатар
Координатор стручне комисије:
6. Вељко Милкић – дипломирани специјални педагог
II
Комисија из тачке I овог рјешења формира се за рад на подручју општине Шамац.
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О раду првостепене стручне комисије координатор из Центра за социјални рад Шамац води записник.
Сваки члан комисије за свој рад по поднесеном захтјеву добија накнаду у износу од 8,00КМ, а средства се
исплаћују из буџета Општине Шамац предвиђена за рад Центра за социјални рад Шамац. Накнада за рад
координатора Комисије се не исплаћује.
III
Сваки члан стручне комисије из тачке I овог рјешења дужан је да се током процјене и усмјеравања лица
са сметњама придржава прописа из своје области, као и стандарда и правила струке.
Налаз и мишљење стручне комисије служи као доказ у поступку остваривања права и услуга из области
социјалне и дјечије заштите, те других система у складу са потребама лица са сметњама у развоју.
IV
Комисија из тачке I овог рјешења дужна је да у току рада поступа у складу са одредбама Правилника о
утврђивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању
функционалног стања корисника.
V
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи Рјешење о именовању првостепене стручне комисије о
утврђивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању
функционалног стања корисника („Службени гласник општине Шамац“, број 13/16, 8/17 и 7/18).
Број: 01-111- 4 /2019
Датум, 21.01.2019. године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. ецц.

35.
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), члана 58. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник Републике Српске“ број 37/12 и 90/16), те члана 16. Правилника о процјени потреба и
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју („Службени гласник Републике Српске“, број 117/12
и број 16/18) д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању првостепене стручне комисије за процјену потреба и
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју
I
Именује се за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју, у сљедећем
саставу:
7.
8.
9.
10.
11.

др Милица Вуковић – педијатар - предсједник комисије
Аида Окановић – дипломирани психолог
Анкица Маринковић – дипломирани дефектолог
Ирена Кнежевић – дипломирани педагог
Десанка Јаћимовић – дипломирани социјални радник
Координатор комисије:
Вељко Милкић – дипломирани специјални педагог

II
Опис рада комисије из тачке I овог рјешења:
- Радом Комисије руководи предсједник. Комисија даје налаз и мишљење само ако је у пуном
саставу.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Послове координације обавља координатор Комисије. Координатор је лице запослено у ЈУ
„Центар за социјални рад“ Шамац.
Координатор комисије прикупља сву потребну документацију и доставља је предсједнику
Комисије, води записник о раду, просљеђује налазе, врши координацију између ЈУ „Центар за
социјални рад“ Шамац и Комисије и обавља друге послове у зависности од потреба Комисије.
Координатор упознаје родитеља односно старатеља, са поступком процјене и начином рада
Комисије, као и могућим додатним опсервацијама и поступањима по питањима значајним за
процјену.
Родитењ, односно старатељ, присуствује раду Комисије и обавезан је да пружи све информације о
лицу са сметњама које су значајне за рад Комисије. На захтјев родитења, односно старатеља, у
поступак процјене лица са сметњама може да се укључи, и друго лице које може да допринесе
квалитетнијој процјени.
Након што координатор Комисије достави захтјев за процјену потреба и усмјеравање лица са
сметњама и сву потребну и прикупљену документацију, предсједник Комисије заказује састанак
на којем се чланови Комисије упознају са документацијом, договарају о времену и мјесту
процјене потреба лица са сметњама и начину и редослиједу позивања лица на процјену.
Сваки члан Комисије непосредно врши опсервацију и процјену потреба лица са сметњама у
оквиру свог домена рада, а свој налаз и мишљење доставља предсједнику Комисије на
прописаном обрасцу.
Основ за процјену је клинички налаз и Бартелов тест.
Предсједник Комисије попуњава Бартелов тест, а пише и налаз и мишљење Комисије на основу
појединачне процјене свих чланова Комисије и након усклађивања ставова.
По потреби, Комисија упућује лица са сметњама на додатне специјалистичке прегледе.
Процјена се врши у просторијама ЈУ „Центар за социјални рад“ Шамац, а уколико лице са
сметњама није у стању да приступи процјени, процјена се врши у просторијама у којима лице са
сметњама борави.
Комисија налаз и мишљење доставља у ЈУ „Центар за социјални рад“ Шамац, која даље поступа у
складу са Правилником о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју
(Службени гласник Републике Српске“ број 117/12, и број 16/18).
Услови и начин рада су детаљније одређени горе наведеним правилником.

Предсједник комисије за свој рад по обрађеном захтјеву добија нето накнаду у износу од 10,00КМ, а
остали чланови комисије 8,00КМ. Накнада за рад координатора Комисије се не исплаћује. Средства се
исплаћују из буџета општине Шамац предвиђена за рад Центра за социјални рад Шамац.
III
Сваки члан стручне комисије из тачке I овог рјешења дужан је да се током процјене и усмјеравања лица
са сметњама придржава прописа из своје области, као и стандарда и правила струке.
Налаз и мишљење стручне комисије служи као доказ у поступку остваривања права и услуга из области
социјалне и дјечије заштите, те других система у складу са потребама лица са сметњама у развоју.
IV
Комисија о свом раду обавјештава Службу за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите општине
Шамац и Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске једном годишње, а по потреби и
чешће.
V
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи Рјешење о именовању првостепене стручне комисије за
процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју („Службени гласник општине
Шамац“, број 3/18).
Број: 01-111- 3 /2019
Датум, 21.01.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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36.
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 и именовање
начелника Службе за локални економски развој
Општинске управе општине Шамац
I
Именује се Комисија за спровођење јавног конкурса за избор и именовање начелника Службе за
локални економски развој Општинске управе општине Шамац у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Максимовић Блаженка - Предсједник Комисије,
Јефремовић Даринко - члан комисије,
Шмитран Тамара - члан комисије,
Митровић Славица - члан комисије,
Николић Јелена – члан комисије.
II
Задатак комисије из тачке I овог Рјешења је да након провјере испуњености услова пријављених
кандидата организује улазни интервју 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 руководеће радно мјесто начелника службе за локални
економски развој Општинске управе општине Шамац по расписаном Јавном конкурсу број: 01-120-41/18
од 24.12.2018. године.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111-2 /2019
Шамац, 10. 01. 2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

37.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 17. Одлуке о висини накнада за посебне услуге у Општинској административној служби Општине
Шамац („Службени гласник oпштине Шамац“, број 2/05, 2/08 и 1/13), сагласно одредбама члана 66. и 88
став 3. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине
Шамац д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
У Рјешењу о именовању чланова Комисије по Одлуци о висини накнада за посебне услуге у Општинској
администратвној служби Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 4/17 и 11/18) у
члану 1. став 1 додаје се нова тачка која гласи:
„14. Мр Перица Крстановић из Шамца“.
II
У преосталом дијелу Рјешење остаје непромијењено.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 01-111- 149 /2018
Датум, 27.12.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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38.
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 Одјељењу за општу управу
Општинске управе општине Шамац
I
Именује се Комисија за провођење поступка за избор радника/службеника у Одјељењу за општу управу
општине Шамац – Стручни сарадник за послове вођења матичних књига (два извршиоца) - 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.

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 послове вођења матичних
књига Општинске управе општине Шамац по расписаном Јавном конкурсу број: 01-120-86/19 од
18.01.2019. године.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111-6 /19
Шамац, 28. 01. 2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

39.
У складу са чланом 15. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2019.годину („Службени гласник
општине Шамац“, број 18/18 ), Одјељење за финансије утврђује:
ТЕРМИНСКИ МЈЕСЕЧНИ ПЛАН ПОТРОШЊЕ
У 2019. 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“) ,
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.),
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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,
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 2019. години, за
сваки мјесец текуће године израдити оперативни план потрошње из буџета Општине Шамац.
Број: 05-400- 2 /19
Датум: 22.01.2019. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Сјенчић, дипл. екон.

АКТИ ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“
40.
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 тринаестој редовној сједници, одржаној дана 30.01.2019. године,
доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на План јавних набавки роба и услуга за потребе ЈП''Слободна зона'' д.о.о.
Шамац за 2019. годину
I
Надзорни одбор ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, даје сагласност на План јавних набавки за потребе
ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац за 2019. годину предложен од стране в.д. директора.
II
План јавних набавки је саставни дио ове Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 90-01-1/19
Датум: 30.01.2019. године

Предсједник Надзорног одбора
Саша Божић, дипл. инж. пољ.
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ЈП ''СЛОБОДНА ЗОНА'' Д.О.О. ШАМАЦ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. 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

Напомена

РОБЕ

1.

Резервни дијелови и
потрошни материјал за текуће
одржавање

34900000-6

5.000,00

Директни споразум

По потреби

2.

Топли оброк

55321000-6

40.000,00

Конкурентски
поступак

По потреби

3.

Гориво и мазиво

09000000-3

58.000,00

Конкурентски
поступак

Март 2019. г

4.

Канцеларијски материјал и
прибор

30190000-7

5.000,00

5.

Набавка рачунара и
рачунарске опреме

30236000-2

5.000,00

34351100-3

5.000,00

Директни споразум

По потреби

29525000-5

30.000,00

Конкурентски
поступак

По потреби

74422000-3

6.000,00

34926000-4

15.000,00

6.

7.
8.

9.

Набавка ауто и кам. гума и
ауто дијелова за потребе
предузећа
Набавка механизаци. за ком.
дјелатност
Набавка пропагандног
материјала за потребе
комуналне дјелатности

Набавка паркомата

УКУПНО РОБЕ СА ПДВ-ом

Властита средства
Властита средства
Властита средства

Директни споразум

Април 2019. г
Властита средства

По потреби
Директни споразум

Властита средства
По потреби
Властита средства

Директни споразум

Суфинансирање
Властита средства

По потреби
Конкурентски
поступак

По потреби

Суфинансирање

169.000,00 КМ
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ЈП ''СЛОБОДНА ЗОНА'' Д.О.О. ШАМАЦ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ
Р.
Бр.

Предмет набавке

Шифра ЈРЈН

Процијењена
вриједност у КМ са
ПДВ-ом

90620000-9

20.000,00

45000000-7

5.000,00

79212000-3

5.000,00

Врста поступка

Оквирни датум
покретања поступка

Оквирни датум
закључења
уговора

Извор
финансирања

Јануар 2019. г

Фебруар 2019. г

Властита средства

Напомена

УСЛУГЕ

11.

Зимско одржавање улица и
лок. некат. путева-чишћење
снијега
Услуге занатско-грађевинских
радова

12.

Услуге ревизије финансијских
извјештаја

10.

13.

14.

Редовни периодични љекарски
преглед радника који су
распоређени на радна мјеста са
повећаним ризиком
Образовне услуге и услуге
стручног усавршавања

85100000-0

2.000,00

Директни споразум

По потреби

80530000-8

2.500,00

Директни споразум

По потреби

Властита средства

1.800,00

16.

50312000-5

1.000,00

17.

Услуге редовног санитарног
прегледа радника

85121200-5

2.000,00

Услуге одржавања штампарске
опреме

50313200-4

800,00

Услуге прања и чишћења
аутомобила

50112300-6

300,00

7131200-2

3.000,00

19.

Директни споразум

Властита средства
По потреби

Директни споразум

Властита средства
По потреби
Властита средства

Директни споразум

По потреби

Директни споразум

Властита средства
По потреби

Директни споразум

Набавка угоститељских услуга
20.

Властита средства
По потреби
Властита средства

80530000-8

18.

Властита средства
По потреби

Директни споразум

Редовна периодична обука из
области заштите на раду и
противпожарне заштите
Услуге одржавања рачунарске
опреме

15.

Конкурентски
поступак
Директни споразум

Властита средства
По потреби

Директни споразум
По потреби

Властита средства
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21.

Набавка услуга регистрације и
техничког прегледа возила

Директни споразум
7131200-2

5.000,00

Властита средства
По потреби

Директни споразум
22.

Адвокатске услуге

79110000-8

6.000,00

23.

Услуге поправка и одржавања
електричних машина, апарата
и припадајуће опреме

50532000-3

3.000,00

24.

Услуге колективног осигурања
радника и имовине

Властита средства
По потреби

Директни споразум

66331100-0

Властита средства
По потреби

Директни споразум

Фебруар 2019. г

Март 2019. г

Властита средства

2.000,00
66336200-6

УКУПНО УСЛУГЕ СА ПДВ-ом
УКУПНО РОБЕ И УСЛУГЕ СА ПДВ-ом

59.400,00 КМ
228.400,00 КМ

Предсједник Надзорног одбора
Саша Божић, дипл. инж. пољ.

45

Страна 46 - Четвртак, 7. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 1
С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1. Одлука о финансирању дијела трошкова редовног рада политичких странака које имају
одборнике у Скупштини општине Шамац у 2019. години
2. Програм обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње на подручју општине
Шамац за 2019 . годину
3. Програм Одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица на
територији општине Шамац за 2019. годину
4. Правилник о условима и начину отуђења непокретности у својини Општине Шамац, у циљу
реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој
5. Закључак о усвајању Извода из Записника са XXVI редовне сједнице Скупштине општине
Шамац
6. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду између
двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
7. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Скупштине општине Шамац и радних тијела у
Скупштини општине у 2018. години
8. Закључак о прихватању Информације о раду Комуналне полиције за период 01.01.2018. до
31.12.2018. године
9. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и
именовање директора у јавним установама чији је оснивач општина Шамац- за директора ЈЗУ
„Апотека Шамац“ Шамац
10. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и
именовање директора у јавним установама чији је оснивач општина Шамац- за директора ЈЗУ
Дом здравља Шамац
11. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и
именовање директора у јавним установама чији је оснивач општина Шамац- за директора ЈУ
Центар за културу Шамац
12. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ ''Апотека Шамац'' Шамац
13. Рјешење о именовању директора Јавне здравствене установе ''Апотека Шамац'' Шамац
14. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
15. Рјешење о именовању директора Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац
16. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Центар за културу Шамац
17. Рјешење о именовању директора Јавне установе Центар за културу Шамац
18. Рјешење o разрјешењу вршиоца дужности начелника Службе за локални економски развој
19. Рјешење о именовању начелника Службе за локални економски развој у Општинској управи
Општине Шамац
20. Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих лица у ЈУ
Центар за културу Шамац
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
21. Одлука o додјели уговора за извођење радова „ Изградња монтажнe дрвенe кућe-брвнарe“
22. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „ Набавка скупне
опреме за гашење пожара за потребе Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
23. Одлука о прихватању понуде Комуналног предузећа „Водовод и канализација“а.д. Шамац
24. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Штампање
рекламног материјала за потребе Општинске управе Општине Шамац“
25. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Штампање материјала за потребе Општинске
управе Општине Шамац“
26. Одлука o додјели уговора за набавку робе „ Набавка скупне опреме за гашење пожара за
потребе Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
27. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „ Изградња ограде око мјесног
католичког гробља у Средњој Слатини“
28. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Изградња монтажнe
дрвенe кућe-брвнарe“
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29. Одлука о доношењу Плана јавних набавки у 2019. години
30. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Израда пројектне
документације за расвјету помоћног терена ФК БОРАЦ Шамац“
31. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Израда пројектне документације за расвјету
помоћног терена ФК БОРАЦ Шамац“
32. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Санација
споменика жртвама рата 1941-1945. године у градском парку у Шамцу“
33. Закључак о утврђивању висине трошкова превоза код доласка на посао и повратка с посла
34. Рјешење о именовању стручне комисије о утврђивању способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника
35. Рјешење о именовању првостепене стручне комисије за процјену потреба и
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју
36. Рјешење o именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање
начелника Службе за локални економски развој Општинске управе општине Шамац
37. Рјешење
38. Рјешење o именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор радника/службеника
у Одјељењу за општу управу Општинске управе општине Шамац
39. Термински мјесечни план потрошње у 2019. години
АКТИ ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“
40. Одлука о давању сагласности на План јавних набавки роба и услуга за потребе ЈП
''Слободна зона'' д.о.о. Шамац за 2019. годину
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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;
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