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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
226.
На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16, 36/19) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“
број, 9/17), Скупштина општине Шамац на XLII редовној сједници одржаној дана 31.07.2020. године,
донијела је:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАТФОРМЕ ЗА МИР И ПЛАНА АКТИВНОСТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ
ПЛАТФОРМЕ ЗА МИР 2020-2022.
Члан 1.
Усваја се Платформа за мир, као оквирни и декларативни документ, који истиче мир као једну од
темељних и највећих вриједности Босне и Херцеговине, њених народа и грађана.
Члан 2.
Усваја се План активности за имплементацију Платформе за мир 2020-2022.
Члан 3.
Платформа за мир и План активности за имплементацију Платформе за мир 2020-2022. су саставни дио
ове Одлуке.
За провођење ове Одлуке задужује се Предсједник Скупштине општине и Начелник Општине.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-213/2020
Датум, 31.07.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

ПЛАТФОРМА ЗА МИР
Ми, доле потписани,
Поштујући политичко - правни поредак у Босни и Херцеговини (БиХ);
Дубоко привржени изградњи и унапређењу мирног и праведног друштва;
Свјесни важности успостављања и промоције мира у постконфликтним мултиетничким друштвима;
Забринути због надмоћи супростављених културних наратива и искоришћавања разлика за историјске
патње, што је допринијело нетолеранцији и насиљу у БиХ;
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Са забринутошћу посматрајући недостатак алтернативних или неутралних интерпретација историје и
недостатак снажне демократске и партиципативне политичке културе;
Жалећи због изостанка едукације о миру у подијељеном образовном систему БиХ, те маргинализацији
оних који покушавају да сруше баријере неповјерења и страха;
Афирмишући потребу да власти и појединци са свих нивоа и сегмената друштва - јавне институције,
невладине организације, образовне и културне институције, спортска удружења, медији, вјерске
заједнице, интелектуалци, млади, те рањиве и маргинализоване групе – учествују у изградњи
интеркултуралног разумијевања, међуетничког повјерења, мира и ненасиља;
Препознавајући преданост појединаца и институција широм БиХ, који су храбро иницирали процес
превазилажења посљедица протеклог рата и поновне изградње међусобног разумијевања, поштовања и
повјерења;
Охрабрени резултатима напора на изградњи мира и заједничким пројектима наведених појединаца и
институција;
Настојећи да постигнемо:
- Свеобухватно заговарање процеса изградње мира и помирења, те њихово прихватање међу
свим конститутивним и осталим народима, грађанима и вјерским заједницама у БиХ;
- Међусобно повјерење, разумијевање и одговорност у свим друштвеним сферама;
- Укључивање у процесе изградње мира свих оних који могу допринијети успостављању
бољих друштвених услова и капацитета који ће побољшати стабилност, безбједност и мир;
- Подизање свијести грађана и стварање културе дијалога у којој ће грађани моћи сазнати за
постојање другачијих интерпретација друштвених односа и одговорности, без утицаја
штетних или идеологија подјеле;
- Елиминисање комуникационих препрека међу доносиоцима одлука и активистима
цивилног друштва, како би могли заједнички радити на изградњи дугорочних и одрживих
мировних процеса;
- Динамичније и брже укључивање власти у мировне активности цивилног друштва и
невладиног сектора и обрнуто;
- Идентификовање представника свих нивоа и сфера друштава - политичара, вјерских вођа,
грађанских активиста, представника мањина, интелектуалаца, активиста у образовању,
новинара, младих, жртава рата, маргинализованих група и других – који су спремни да
преиначе своју склоност мировним настојањима у конкретне активности које афирмишу
људска права и побољшавају међусобно повјерење, разумијевање и одговорност;
- Препознавање појединачних и институционалних актера који теже да умање дистанцу
међу народима и елеминишу предрасуде према „другима“, на тај начин култивишући
друштвене ставове о међусобном разумијевању, међуетничком повјерењу и
интеркултуралном развоју;
- Прихватање ове платформе на државном, ентитеском, кантоналном и локалном нивоу;
- Адаптацију ове платформе за регионалну и међународну јавност, ради увјеравања
сусједних држава и регионалних и међународних организација у неопходност наставка
подршке изградњи мира у БиХ;
Афирмишући нашу увјереност да је мир, као људско право, највећа вриједност нашег друштва;
Исказујући нашу увјереност у неопходност широке промоције и прихватања мира и мировних активности
као јединог пута за превенцију поновног буђења конфликта и насиља;
Наглашавајући да је наш заједнички циљ мир који ће бити инклузиван, те да нећемо бити задовољни само
одсуством рата и насиља, него миром који ће градити слободу, правду, разумијевање и одговорност
заштитом људских, националних и мањинских права;
Прихватајући сопствену одговорност за стварање друштва у којем ће мир бити приоритет изнад свих
осталих,
Ријешени да наставимо да подржавамо већ постојеће напоре мировних активиста у БиХ, те препознајемо
допринос мировних активиста нашем друштву;
Заједно посвећени јавном заговарању мира и континуираног рада и образовања других о миру;
Посвећени развијању демократске слободе, грађанског ангажмана и демократске политичке културе која
охрабрује дебату, одбацује насиље и истиче ненасилне облике супростављања;
Позивајући на ширење дебата о миру у медијима и на социјалним плаформама, како би оне постале дио
свакодневног живота;
Осуђујући све актере и заговораче насиља и насилних политика;
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Позивајући све доносиоце одлука и вође цивилног друштва широм земље и на различитим нивоима
политичке структуре да истичу вриједност мира и активно учествују у изградњи стабилног и одрживог
мира у БиХ;
Подржавајући успоставЉање комитета чији ће чланови бити проминентне и јавне особе из различитих
сфера (образовање, економија, вјера, доносиоци одлука, политика, култура, спорт итд.) које ће заговарати
да сви грађани БиХ ову плаформе прихвате као своју;
Промовишући укључивање формалне и неформалне едукације за мир у јавним образовним установама;
Исказујући преданост у раду с медијима, како би се проналазиле и промовисале најбоље мировне праксе,
поруке, симболи и гестови;
Позивајући на јавно представљање закључака и научених лекција релевантних научних истраживања
усредсређених на пројекте изградње мира;
Позивајући на израду стратегије за одржив дуготрајни мир у Босни и Херцеговини, свеобухватни
мировни оквир који ће трасирати пут за институционализацију процеса изградње повјерења и помирења у
БиХ;
Залажући се за идентификовање појединаца из судске и извршне власти који охрабрују мир, међуетничку
сарадњу и разумијевање, а које поштују различите заједнице, како би могли допринијети изради и
парламентарној ратификацији стратегије за одржив дуготрајни мир у БиХ;
Позивајући начелнике општина и градова да отворе своја врата свим људима, те да промовишу политичку
отвореност, толеранцију, дијалог, прихватање постојања другачијих наратива, те заговарање дуготрајног
мира и помирења у свим локалним заједницама;
Охрабрујући све људе у БиХ да учествују у формалној и неформалној едукацији о миру, изградњи
вјештина за очување мира, те рјешавању конфликата на миран и ненасилан начин;
Позивајући владин и невладин сектор у БиХ, те све грађане да доставе квалитетне приједлоге који ће
побољшати ову почетну платформу, како би она могла прерасти у релевантан документ и стандард за
мировни активизам у БиХ;
У потпуности подржавамо садржај ове платформе и посвећујемо се остваривању наведених циљева.

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПЛАТФОРМЕ ЗА МИР 2020-2022.
Платформа за мир (у наставку: Платформа) је оквирни и декларативни документ, који истиче мир
као једну од темељних и највећих вриједности Босне и Херцеговине (БиХ), њених народа и грађана.
Скупштина општине Шамац сагласна је и опредијељена да Платформа и одредбе проистекле из ње
послуже као темељ, не само у смислу изградње повјерења и оснаживања процеса помирења међу
народима у нашој земљи, него и као оквир за предузимање конкретних активности, за које ће се
потписник овог документа опредијелити.
Скупштина општине Шамац ће настојати осигурати предлагање, доношење и имплементацију
формалних одлука, које ће омогућити и осигурати провођење релевантних одредби из Платформе на
нивоу Општине. Такве одлуке ће, посљедично, осигурати политичку и ресурсну подршку за општинске
начелнике и градоначелнике и чланове Скупштине општине који, темељем тих одлука, могу и желе
преузети водећу улогу у процесима изградње мира и помирења у њиховим локалним заједницама.
У складу са предложеним основним циљем у периоду од 2020. до 2022. године Скупштина
општине Шамац планира сљедеће активности:
- Потписивање Платформе за мир,
- Усвајање Платформе за мир од стране Скупштине општине,
- Укључивање у радни план и буџет Општине активности које подстичу изградњу мира и
помирења,
- Учешће представника Скупштине општине на мултиетничким догађајима који за циљ имају да
промовишу изградњу мира и помирења у другим општинама,
- Јавно учешће представника Скупштине општине на другим догађајима који за циљ имају
изградњу мира и помирења,
- Организовање сусрета борачких и цивилних удружења с циљем јавног говорења,
- Аплицирање на ПРО – Будућност јавне позиве и учествовање у различитим мировним акцијама,
- Подршка Скупштине општине пројектима вјерских заједница,
- Подршка Скупштине општине пројектима који за циљ имају мултиетничку сарадњу,
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-

Стварање регионалне мреже организовањем манифестација научног, културног и спортског
карактера које за циљ имају међуентитетску, регионалну и међународну сарадњу,
Подршка Скупштине општине инфраструктурним пројектима за унапређење квалитета живота у
повратничким мјесним заједницама,
Активно учешће на будућим јавним позивима за инфраструктурне пројекте Про – Будућност и
друге активности.

-

227.
На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13, 103/15, 3/16 и 84/19), члан 39. став (2) тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 36. став (2) тачка 6) Статута Општине Шамац „Службени
гласник Републике Српске“ , број 9/17) и члана 7. Одлуке о приступању изради Урбанистичког плана за
шире урбано подручје градског насеља Шамац („Службени гласник Општине Шамац“ , број 13/18), на
XLII редовној сједници одржаној дана 31.07.2020. године, донијела је:
ОДЛУКУ
o утврђивању Нацрта Урбанистичког плана за шире урбано подручје градског насеља Шамац
Члан 1.
Утврђује се Нацрт Урбанистичког плана за шире урбано подручје градског насеља Шамац израђен
од стране „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука, јул 2020. године.
Члан 2.
Утврђени Нацрт плана садржи општу документацију, текстуални и графички дио.
1.

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2. ТЕКСТУАЛНИ ДИО ПЛАНА
А. ПРИПРЕМА
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА
В. ПРОБЛЕМИ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Г. ЦИЉЕВИ
Д. ПРОГРАМ - КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА
Ђ. ПЛАН
3.

GIS АНАЛИЗЕ БИЛАНСА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ПО ДЕФИНИСАНИМ УРБАНИМ
БЛОКОВИМА ЗА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И ПЛАНСКА РЈЕШЕЊА

4.

ГРАФИЧКИ ДИО ПЛАНА
A. КАРТЕ СТАЊА

А1. ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА СА ДЕФИНИСАНИМ УРБАНИМ БЛОКОВИМА
1:5000
А2. КАРТА ВЛАСНИШТВА НАД ЗЕМЉИШТЕ
А3. СИНТЕЗНА КАРТА ПОСТОЈЕЋЕ НАМЈЕНЕ ПОВРШИНА
А.3а. СТАНОВАЊЕ
А.3б. ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ, РАДНЕ ЗОНЕ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО И
ПРИРОДНО НАСЉЕЂЕ
А.3в. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ–шуме, пољопр. површине и урбано зеленило
А4. ГЕОЛОШКЕ ТЕМАТСКЕ КАРТЕ
А.4а. ГЕОЛОШКА КАРТА
А.4б. ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАРТА
А.4в. ХИДРОГЕОЛОШКА КАРТА
А.4г. СЕИЗМОЛОШКА КАРТА

1:5000
1:5000
1:10000
1:10000
1:5000

1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
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А.4д. КАРТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
А.4е. КАРТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ЊИХОВЕ ЗАШТИТЕ
А5. КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ
А.5а. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
1:5000
А.5б. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
А.5в. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

1:5000
1:5000

1:5000
1:5000

А6. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА
А.6а. ИЗВОД ИЗ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПП РС ДО 2025
А.6а. ИЗВОД ИЗ ПП ОПШТИНЕ ШАМАЦ
А.6а. ИЗВОД ИЗ УП ШАМАЦ
Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНИХ РЈЕШЕЊА
Б1. СИНТЕЗНА КАРТА ПЛАНИРАНЕ НАМЈЕНЕ ПОВРШИНА

1:5000

Б2. ПЛАНИРАНЕ НАМЈЕНЕ ПОВРШИНА – ТЕМАТСКЕ КАРТЕ
Б.2а. СТАНОВАЊЕ
Б.2б. ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Б.2в. РАДНЕ ЗОНЕ

1:10000
1:10000
1:10000

Б3. ИНФРАСРУКТУРА
Б.3а. ПЛАН САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
1:5000
Б.3б. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
1:5000
Б.3в. ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 1:5000
Б.3г. ПЛАН ТОПЛИФИКАЦИЈЕ И ГАСИФИКАЦИЈЕ
1:5000
Члан 3.
Утврђени Нацрт биће изложен на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове Општинске управе Шамац у трајању од 30 дана.
Члан 4.
Носилац припреме Плана Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
Општинске управе Шамац обавијестиће јавност о мјесту, времену и начину излагања утврђеног нацрта
путем огласа који ће се објавити у два средства јавног информисања два пута , с тим да ће се прво
обавјештење објавити осам дана прије почетка јавног увида, а друга 15 дана од почетка излагања Нацрта.
Члан 5.
Обавјештење из претходног члана треба да садржи мјесто, датум и почетак трајања јавног увида,
те рок у коме се могу послати приједлози, примједбе и мишљења на утврђени Нацрт документа.
Члан 6.
Носилац припреме плана обавезан је да на мјесту на којем је изложен утврђени нацрт обавијести
јавност да се детаљније информације , обавјештења и помоћ при формулисању примједби могу добити
код носиоца припреме и носиоца израде документа.
Члан 7.
Примједбе, приједлози и мишљења на утврђени Нацрт документа уписују се у свеску са
нумерисаним странама , која ће се налазити у просторији у којој ће утврђени Нацрт бити изложен , или се
у писаној форми могу достављати носиоцу припреме који је обавезан да их прослиједи носиоцу израде
документа.
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Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-214/2020
Датум, 31.07.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

228.
На основу члана члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 348. став (1) Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 5. став 1. тачка б) Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XLII редовној сједници одржаној
дана 31.07.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје непокретности
у својини Општине Шамац
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом продаја
непокретности у својини Општине Шамац, и то:
-

к.ч. број 1105/153, уписано у ПЛ број 245/252 К.о. Шамац, а што се по старом катастарском
операту односи на к.ч. број 256/142 из ЗК улошка број 58 К.о. СП Шамац у површини од 132
, културе остало неплодно земљиште.

Члан 2.
Почетна продајна цијена земљишта из члана 1. ове Одлуке утврђена је од стране вјештака
грађевинско- архитектонске струке, област грађевинарство, Васиљевић Горана, процјена од 14.07.2020.
године и износи 1.591,92 КМ (словима: хиљадупетстотинадеведесетjednaконвертибилнaмаркa и 92/100),
односно 12,06 КМ/m2 (словима: дванаестконвертибилнихмарака и 6/100).
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од 1.000,00 KM,
која се уплаћује на јединствени рачун трезора општине Шамац отворен код НЛБ Развојне банке на број
рачуна 5620118067541754- рачун за донације, са назнаком: кауција за непокретности у К.о. Шамац, о
чему ће Комисији поднијети доказ о извршеној уплати.
Члан 4.
Поступак лицитације ће провести Комисија за продају непокретности, коју ће именовати
Начелник општине.
Објава Огласа за продају непокретности извршиће се у дневним новинама „ЕУРО БЛИЦ“,
Огласној плочи Општинске управе Шамац и интернет страници Општине Шамац.
Члан 5.
Уколико непокретност из члана 1. Ове Одлуке не буде продата на најмање двије лицитације,
продаја се може извршити непосредном погодбом, у складу са одредбама Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 4. ове Одлуке.
Члан 6.
Овлашћује се Начелник општине Шамац, или лице које он овласти, да по окончању лицитационог
поступка са најповољнијим понуђачем закључи Уговор о купопродаји непокретности из члана 1. ове
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Одлуке, а по прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у
Добоју.
Члан 7.
Трошкове израде нотарске исправе и трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама
непокретности сноси купац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-226/2020
Датум, 31.07.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

229.
На основу члана члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 348. став (1) Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 5. став 1. тачка б) Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XLII редовној сједници одржаној
дана 31.07.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје непокретности
у својини Општине Шамац
(локалитет Лугови)
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом продаја
непокретности у својини Општине Шамац, и то:
-

к.ч. број 857/72, уписано у ПЛ број 103/54 К.о. Горњи Хасић, а што се по старом катастарском
операту односи на к.ч. број 797 из ЗК улошка број 572 К.о. СП Хасић у површини од 1630
,
културе њива 6 класе.

Члан 2.
Почетна продајна цијена земљишта из члана 1. ове Одлуке утврђена је од стране вјештака
грађевинско- архитектонске струке, област грађевинарство, Бијелић Комљена, процјена број: 01-07
КБ/2020
од
20.07.2020.
године
и
износи
2.282,00
КМ
(словима:
двијехиљадедвијестотинеосамдесетдвијеконвертибилнемарке),
односно
1,40
КМ/m2
(словима:
једнаконвертибилнамарка и 40/100).
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од 1.000,00 KM,
која се уплаћује на јединствени рачун трезора општине Шамац отворен код НЛБ Развојне банке на број
рачуна 5620118067541754- рачун за донације, са назнаком: кауција за непокретности у К.о. Шамац, о
чему ће Комисији поднијети доказ о извршеној уплати.
Члан 4.
Поступак лицитације ће провести Комисија за продају непокретности, коју ће именовати
Начелник општине.
Објава Огласа за продају непокретности извршиће се у дневним новинама „ЕУРО БЛИЦ“,
Огласној плочи Општинске управе Шамац и интернет страници Општине Шамац.
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Члан 5.
Уколико непокретност из члана 1. ове Одлуке не буде продата на најмање двије лицитације,
продаја се може извршити непосредном погодбом, у складу са одредбама Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 4. ове Одлуке.
Члан 6.
Овлашћује се Начелник општине Шамац, или лице које он овласти, да по окончању лицитационог
поступка са најповољнијим понуђачем закључи Уговор о купопродаји непокретности из члана 1. ове
Одлуке, а по прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у
Добоју.
Члан 7.
Трошкове израде нотарске исправе и трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама
непокретности сноси купац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-227/2020
Датум, 31.07.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

230.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 348. став (4) Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број
124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 6. став 1. тачка б) Правилника о поступку јавног конкурса
за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XLII редовној сједници одржаној дана
31.07.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима непосредне замјене непокретности у својини Општине Шамац за непокретност
у својини Миљић (Јово) Петра
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се непосредна замјена
непокретности у својини Општине Шамац за непокретност у власништву Миљић (Јово) Петра, и то:
- к.ч. број 1066/4, уписано у ПЛ број 245/254 К.о. Шамац, а што се по старом катастарском
операту односи на к.ч. број 325/1 из ЗК улошка број 281 К.о. СП Шамац у површини од 2307
, културе њива 4 класе у власништву Општине Шамац са дијелом 1/1 и
- к.ч. број 1061/1, уписано у П.Л. број 2272/1, К.о. Шамац, а што се по старом катастарском
операту односи на земљиште означено као к.ч. број 350/7, 349/5, 349/4, 349/37 и 349/36 из ЗК
улошка број 1205, К.о. СП Шамац у површини 2306
, културе њива 2 класе у власништву
Миљић (Јово) Петра са дијелом 1/1.
Члан 2.
Вриједност непокретности означене као к.ч. број 1066/4 у власништву Општине Шамац утврђена
је од стране вјештака грађевинско- архитектонске струке, област грађевинарство, Бијелић Комљена,
процјена број: 03-07 KB/2020 од 27.07.2020. године и износи 36.912,00 КМ (словима: тридесетшест
хиљада девестстотина дванаест конвертибилних марака).
Вриједност непокретности означене као к.ч. број 1061/1 у власништву Миљић (Јово) Петра
утврђенa је од стране вјештака грађевинско- архитектонске струке, област грађевинарство, Бијелић
Комљена, процјена број: 02-07 КБ/2020 од 27.07.2020. године и износи 36.205,00 КМ (словима:
тридесетшестхиљададвијестотинепетконвертибилних марака).
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Члан 3.
Миљић (Јово) Петар је дужан да плати накнаду у износу од 707,00 КМ (словима:
седамстотинаседамконвертибилнихмарака) на име разлике у цијени између парцеле коју даје у замјену, а
која је процијењена на вриједност од 36.205,00 КМ и парцеле коју тражи на име замјене, а која је
процијењена на вриједност од 36.912,00 КМ.
Члан 4.
Сва права и обавезе у вези преноса права власништва регулисаће се посебним уговором у виду
нотарске исправе.
Члан 5.
Овлашћује се Начелник општине Шамац, или лице које он овласти, да закључи Уговор о замјени
непокретности из члана 1. ове Одлуке, а по прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике
Српске, Сједиште замјеника у Добоју.
Члан 6.
Трошкове израде нотарске исправе сноси Миљић (Јово) Петар .
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-228/2020
Датум, 31.07.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

231.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16и 36/19), 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 XLII редовнoj сједници
одржаноj дана 31.07.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XLI редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са XLI редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане дана
30.06.2020. 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: 07-022-212 /2020
Датум, 31.07.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

232.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службенигласник општине
Шамац“, бр. 9/17), и чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XLII редовнoj сједници одржаноj
дана 31.07.2020. године, донијела је
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З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације о проведеној јавној расправи и јавним презентацијама
у вези са Нацртом плана парцелације за аутопут и гасовод Вукосавље-Брчко
I
Скупштина општине Шамац прихвата Информацију о проведеној јавној расправи у вези са Нацртом
плана парцелације за аутопут и гасовод Вукосавље-Брчко одржаној дана 10.07.2020 године, у Кино сали у
Шамцу и јавним презентацијама у мјесним заједницама Обудовац 2, Горња Слатина, Средња Слатина,
Гајеви и Корница, одржаним у периоду 14.07-17.07.2020. године.
II
Скупштина општине Шамац тражи од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију,
Министарства саобраћаја и веза, ЈП „Аутопутеви РС“ и Института за грађевинарство ''ИГ'' Бања Лука да
приликом израде коначног Плана парцелације за аутопут и гасовод Вукосавље - Брчко узму у разматрање
све примједбе и сугестије које су изнесене приликом одржавања јавне расправе и јавних презентација, а
посебно тражи да у коначном Плану парцелације буду усвојени приједлози планских рјешења, а који се
односе на:
-прикључак за Општину Шамац, како је то првобитно и било планирано
-саобраћајне комуникације на локалним саобраћајницама у оквиру насељених мијеста, кроз која
траса аутопута пролази
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''
Број: 07-022-215 /2020
Датум, 31.07.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

233.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), чл. 36. и 88.став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17) и члана 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XLII редовној сједници одржаној дана 31.07.2020.
године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у
школској 2019/2020. години
I
Усваја се Извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у школској
2019/2020. години.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-216/2020
Датум, 31.07.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

234.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19 ), чл. 36. и 88.став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17) и члана 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
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Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XLII редовној сједници одржаној дана
31.07.2020.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2019. години
са Планом коришћења средстава од водних накнада у 2020. години и извјештај о утрошку
средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за
2019. годину
I
Усваја се Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2019. години
са Планом коришћења средстава од водних накнада у 2020. години и извјештај о утрошку средства од
накнаде за промјену намјену пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2019. годину.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-217/2020
Датум, 31.07.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

235.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), чл. 36. и 88.став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17) и члана 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XLII редовној сједници одржаној дана
31.07.2020.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о извршеним активностима у оквиру Програма превенције и контроле
незаразних болести у 2019. години
I
Усваја се Извјештај о извршеним активностима у оквиру Програма превенције и контроле
незаразних болести у 2019. години.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-218/2020
Датум, 31.07.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

236.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), чл. 36. и 88.став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17) и члана 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XLII редовној сједници одржаној дана
31.07.2020.године, донијела је
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З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације o стању безбједности на подручју општине Шамац у 2019. години са
упоредним показатељима из 2018. године
I
Прихвата се Информација о стању безбједности на подручју општине Шамац у 2019. години са
упоредним показатељима из 2018. године.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-219/2020
Датум, 31.07.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

237.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), чл. 36. и 88.став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17) и члана 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XLII редовној сједници одржаној дана
31.07.2020.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације o стању у привреди са показатељима запослености на подручју
општине Шамац у 2019. години
I
Прихвата се Информација о стању у привреди са показатељима запослености на подручју
општине Шамац у 2019. години.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-220/2020
Датум, 31.07.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

238.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17) и члана 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XLII редовној сједници одржаној дана
31.07.2020.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације о стању и потребама социјално угрожених категорија лица-корисника
права на новчану помоћ у 2019. години
I
Прихвата се Информација о стању и потребама социјално угрожених категорија лица-корисника
права на новчану помоћ у 2019. години, са препорукама Савјета за борачка и социјална питања са 4.
сједнице одржане 30.07.2020. године.
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II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-221/2020
Датум, 31.07.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

239.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17) и члана 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XLII редовној сједници одржаној дана
31.07.2020.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације о остваривању права одређених категорија у складу са Законом о
правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата
Републике Српске и у складу са општинском Одлуком о проширеном обиму права породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида и демобилисаних бораца са подручја општине Шамац
у 2019. години
I
Прихвата се Информација о остваривању права одређених категорија у складу са Законом о
правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Републике
Српске и у складу са општинском Одлуком о проширеном обиму права породица погинулих бораца и
ратних војних инвалида и демобилисаних бораца са подручја општине Шамац у 2019.години, са
препорукама Савјета за борачка и социјална питања са 4. сједнице одржане 30.07.2020. године.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-222/2020
Датум, 31.07.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

240.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17) и члана 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XLII редовној сједници одржаној дана
31.07.2020.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације o демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о
броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2019. години
I
Прихвата се Информација о демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о
броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2019. години.
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II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-223/2020
Датум, 31.07.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

241.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19 ), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр. 9/17), и чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XLII редовнoj сједници одржаноj
дана 31.07.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању гробаља на подручју општине Шамац у 2019. години
I
Прихвата се Информација о стању гробаља на подручју општине Шамац у 2019. години.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-224/2020
Датум, 31.07.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

242.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17) и члана 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XLII редовној сједници одржаној дана 31.07.2020.
године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације о раду невладиних организација и удружења грађана на подручју
општине Шамац у 2019. години
I
Прихвата се Информација о раду невладиних организација и удружења грађана на подручју
општине Шамац у 2019. години.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-225/2020
Датум, 31.07.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
243.
На основу члана 7. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 94/15), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 66. и 88. Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине
Шамац“, број 9/17), Начелник Општине д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАЧУНОВОДСТВУ, РАЧУНОВОДСТВЕНИМ
ПОЛИТИКАМА И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПРОЦЈЕНАМА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Члан 1.
У Правилнику о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама Општине
Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 3/2016) послије члана 43. додају се нови чланови:
43а; 43б; 43в; 43г; 43д; и 43ђ који гласе
„Члан 43а.
(1) Књиговодствено евидентирање нефинансијске имовине која се стиче путем изградње, куповине,
финансијског лизинга или на други начин уз преузимање обавезе врши се задужењем одговарајућег
аналитичког конта у оквиру класе 0-Нефинансијска имовина уз одобрење одговарајућег аналитичког
конта класе 2-Обавезе и разграничења. За вриједност нефинансијске имовине која се прибавља на овај
начин врши се задужење одговарајућих аналитичких конта у оквиру групе 51-Издаци за нефинансијску
имовину на обрачунском основу, уз истовремено књиговодствено евидентирање на потражној страни
аналитичког конта 519999-Рачун за преузимање издатака за нефинансијску имовину.
(2) Уколико буџетски корисник има право да призна ПДВ као одбитну ставку, књиговодствено
евидентирање нефинансијске имовине која се стиче путем изградње, куповине, финансијског лизинга или
на други начин уз преузимање обавезе врши се задужењем одговарајућег аналитичког конта у оквиру
класе 0-Нефинансијска имовина у вриједности прибављене имовине без ПДВ-а и у оквиру
подсинтетичког конта 12371-Потраживања по основу пореза на додатну вриједност за износ улазног
ПДВ-а, уз истовремено одобравање одговарајућих аналитичких конта у оквиру класе 2-Обавезе и
разграничења за цијели фактурисани износ. За вриједност нефинансијске имовине без ПДВ-а која се
прибавља на овај начин врши се задужење одговарајућег аналитичког конта у оквиру групе 51-Издаци за
нефинансијску имовину, на обрачунском основу, уз истовремено књиговодствено евидентирање на
потражној страни аналитичког конта 519999- Рачун за преузимање издатака за нефинансијску имовину.
Издаци по основу улазног ПДВ-а се евидентирају приликом затварања обавезе, задужењењм аналитичког
конта 631112-Издаци по основу улазног пореза на додатну вриједност који се плаћа добављачима и
књижењем на потражној страни конта 639999-Рачун за преузимање осталих издатака. Ако се обавеза
дјелимично затвара врши се процентуално сразмјерно признавање издатака по основу ПДВ-а.
(3) Уколико се односна нефинансијска имовина прибавља од других буџетских корисника евидентирање
се врши на аналоган начин али преко намјенских аналитичких конта отворених за евидентирање
трансакција између и унутар јединица власти: аналитичког конта у оквиру подгрупе 219-Дугорочне
обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти, 581-Издаци за нефинансијску
имовину из трансакција између или унутар јединица власти, 589- Корективни рачун, 638-Остали издаци
између или унутар јединица власти, 639-Корективни рачун.“
„Члан 43б.
(1) За вриједност нефинансијске имовине која се стиче без накнаде, преносом од другог субјекта, не врши
се евидентирање у оквиру класе 5- Издаци за нефинансијску имовину.
(2) Нефинансијска имовина која се без накнаде преноси између буџетских корисника који припадају истој
јединици (нивоу) власти и имају књиговодствене евиденције унутар исте главне књиге трезора
искњижава се са организационог кода буџетског корисника даваоца са одговарајућих аналитичких конта
унутар класе 0-Нефинансијска имовина (примјеном црног сторна за бруто и корекцију вриједности) и
укњижава на организациони код буџетског корисника примаоца на одговарајућим аналитичким контима
унутар класе 0-Нефинансијска имовина (одвојено бруто и корекција вриједности).
(3) Нефинансијска имовина која се без накнаде преноси између буџетских корисника који припадају истој
јединици (нивоу) власти али немају књиговодствене евиденције унутар исте главне књиге трезора, код
буџетског корисника примаоца почетно се евидентирају у висини књиговодствене вриједности преузете
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од буџетског корисника даваоца на одговарајућим аналитичким контима унутар класе 0-Нефинансијска
имовина (одвојено бруто и корекција вриједности) уз истовремено евидентирање обрачунских прихода на
аналитичком конту 778271-Обрачунски приходи по основу преноса имовине унутар исте јединице власти
(за нето књиговодствену вриједност имовине која се стиче без накнаде) Код буџетског корисника даваоца
врши се искњижавање нефинансијске имовине са аналитичког конта унутар класе 0- Нефинансијска
имовина (примјеном црног сторна за бруто и корекцију вриједности) уз истовремено евидентирање
обрачунских расхода на аналитичком конту 478241- Обрачунски расходи по основу преноса имовине
унутар исте јединице власти (за нето књиговодствену вриједност имовине која се преноси без накнаде).
(4) Нефинансијска имовина која се без накнаде преноси са другог буџетског корисника који припада
другој јединици власти, код буџетског корисника примаоца почетно се евидентира у висини
књиговодствене вриједности преузете из евиденције буџетског корисника даваоца на одговарајућим
аналитичким контима унутар класе 0- Нефинансијска имовина (одвојено бруто и корекција вриједности)
уз истовремено евидентирање обрачунских прихода на одговарајућим аналитичким контима унутар
подсинтетике 77818-Обрачунски приходи по основу преноса имовине између различитих јединица власти
(за нето књиговодствену вриједност имовине која се стиче без накнаде). Код буџетског корисника даваоца
врши се искњижавање нефинансијске имовине са аналитичког конта у оквиру класе 0- Нефинансијска
имовина (примјеном црног сторна за бруто и корекцију вриједности) уз истовремено евидентирање
обрачунских расхода на одговарајућем аналитичком конту унутар подсинтетике 47814- Обрачунски
расходи по основу преноса имовине између различитих јединице власти (за нето књиговодствену
вриједност имовине која се преноси без накнаде).
(5) Нефинансијска имовина која се без накнаде преноси са других субјеката који немају статус буџетских
корисника (други контролисани ентитети јавног сектора и сл.) код буџетског корисника примаоца се
евидентира по фер вриједности на одговарајућим аналитичком контима унутар класе 0-Нефинансијска
имовина уз истовремено евидентирање обрачунских прихода на одговарајућем аналитичком конту унутар
синтетике 7717-Помоћи у натури. Уколико се помоћ у натури плаћа без услова повезаних с њом,
обрачунски приход се одмах признаје. Уколико постоји услов у складу са МРС ЈС 23, евидентирају се
разграничења на аналитичким контима 217121-Дугорочно разграничени приходи или 227211Краткорочно разграничени приходи, која су у складу са испуњењем услова смањују и врши се
признавање обрачунских прихода.
(6) Буџетски корисници у систему ПДВ-а, приликом преноса имовине без накнаде, признају обавезу и
потраживања по основу ПДВ-а у складу са законским прописима.“
„Члан 43в.
(1) Почетно књиговодствено евидентирање нефинансијске имовине која датира из претходне или ранијих
година, али због пропуста није уврштена у књиговодствене евиденције буџетског корисника, врши се по
фер вриједности задужењем одговарајућег аналитичког конта у оквиру класе 0-Нефинансијска имовина уз
одобрење одговарајућих аналитичких конта пасиве биланса стања по основу исправке грешке у складу са
МРС ЈС 3. За вриједност нефинансијске имовине признате на овај начин у текућој години не врши се
евидентирање у оквиру класе 5-Издаци за нефинансијску имовину.
(2) Почетно књиговодствено евидентирање нефинансијске имовине која датира из претходне или ранијих
година, али због специфичних околности из оправданих разлога није могла бити уврштена у билансне
књиговодствене евиденције буџетског корисника и која се не може сматрати преносом у складу са чланом
43б. Овог правилника, врши се по фер вриједности задужењем одговарајућих аналитичких конта у оквиру
класе 0- Нефинансијска имовина уз одобравање
аналитичког конта 771913-Приходи по основу
ванредних догађаја. За вриједност нефинансијске имовине признате на овај начин у текућој години не
врши се евидентирање у оквиру класе 5-Издаци за нефинансијску имовину.“

„Члан 43г.
(1) Почетно књиговодствено евидентирање нефинансијске имовине која се стиче намирењем за
потраживања (осим за дате авансе) врши се задужењем одговарајућег аналитичког конта у оквиру класе
0-Нефинансијска имовина уз затварање односних потраживања одобравањем одговарајућих аналитичких
конта у оквиру класе 1-Финансијска имовина и разграничења. За вриједност нефинансијске имовине која
се стиче на овај начин не врши се евидентирање у оквиру класе 5-Издаци за нефинансијску имовину.
(2) Почетно књиговодствено евидентирање нефинансијске имовине која се стиче намирењем за будућа
потраживања врши се задужењем одговарајућег аналитичког конта у оквиру класе 0-Нефинансијска
имовина уз одобравање одговарајућих аналитичких конта разграничења у оквиру класе 2-Обавезе и
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разграничења. По настанку потраживања врши се њихово евидентирање у корист групе конта 77Обрачунски приходи, те затварање задужењем одговарајућих аналитичких конта разграничења у оквиру
класе 2- Обавезе и разграничења и одобравањем одговарајућих аналитичких конта односних
потраживања у оквиру класе 1- Финансијска имовина и разграничења. За вриједност нефинансијске
имовине која се стиче на овај начин не врши се евидентирање у оквиру класе 5-Издаци за нефинансијску
имовину.
(3) Буџетски корисници у систему ПДВ-а, приликом евидентирања имовине стечене намирењем за
потраживања, признају обавезу и потраживања по основу ПДВ-а у складу са законским прописима.“
„Члан 43д.
(1) Улагања буџетског корисника у нову нефинансијску имовину која се прибавља за потребе другог
буџетског корисника и уступа истом без накнаде евидентира се на један од следећих начина:
1.Ако буџетски корисник који прибавља имовину (буџетски корисник-инвеститор) и буџетски корисник
за кога се имовина прибавља (буџетски корисник-корисник) припадају истој јединици (нивоу) власти и и
имају књиговодствене евиденције унутар исте главне књиге трезора, евидентирање улагања у нову
нефинансијску имовину врши се у оквиру конта класе 0- Нефинансијска имовина на организационом коду
буџетског корисника-корисника. За вриједност нефинансијске имовине која се прибавња на овај начин
врши се задужење одговарајућих аналитичких конта у оквиру класе 5-Издаци за нефинансијску имовину,
на обрачунском основу, уз истовремено књиговодствено евидентирање на потражној страни
одговарајућег корективног конта класе 5, на организационом коду буџетског корисника-инвеститора.
2. Ако буџетски корисник- инвеститор и буџетски корисник-корисник припадају истој јединици (нивоу)
власти али немају књиговодствене евиденције унутар исте главне књиге, евидентирање улагања у нову
нефинансијску имовину врши се у оквиру конта класе 0-Нефинансијска имовина код буџетског
корисника-инвеститора. За вриједност нефинансијске имовине која се прибавња на овај начин врши се
задужење одговарајућих аналитичких конта у оквиру класе 5-Издаци за нефинансијску имовину, на
обрачунском основу, уз истовремено књиговодствено евидентирање на потражној страни одговарајућег
корективног конта класе 5, на организационом коду буџетског корисника-инвеститора. По завршетку
прибављања, а прије активирања имовина се преноси на буџетског корисника-корисника на начин да се
из кнјиговодствене евиденције буџетског корисника-инвеститора врши искњижавање (примјеном црног
сторна) са конта класе 0- Нефинансијска имовина на терет аналитичког конта 478241-Обрачунати расходи
по основу преноса имовине унутар исте јединице власти. Док се код буџетског корисника-корисника
врши укњижавање примљене имовине на конта класе 0- Нефинансијска имовина у корист аналитичког
конта 778271- Обрачунати приходи по основу преноса имовине унутар исте јединице власти.Изузетно,
околности могу довести до активирања имовине код буџетског корисника-инвеститора.
3. Ако буџетски корисник- инвеститор и буџетски корисник-корисник не припадају истој јединици
(нивоу) власти евидентирање улагања у нову нефинансијску имовину врши се у оквиру конта класе 0Нефинансијска имовина код буџетског корисника-инвеститора. За вриједност нефинансијске имовине
која се прибавња на овај начин врши се задужење одговарајућих аналитичких конта у оквиру класе 5Издаци за нефинансијску имовину, на обрачунском основу, уз истовремено књиговодствено
евидентирање на потражној страни одговарајућег корективног конта класе 5, на организационом коду
буџетског корисника-инвеститора. По завршетку прибављања, а прије активирања, имовина се преноси на
буџетског корисника-корисника на начин да се из књиговодствене евиденције буџетског корисникаинвеститора врши искњижавање (примјеном црног сторна) са конта класе 0- Нефинансијска имовина на
терет аналитичког конта 47814-Обрачунати расходи по основу преноса имовине између различитих
јединица власти. Док се код буџетског корисника-корисника врши укњижавање примљене имовине на
конта класе 0- Нефинансијска имовина у корист аналитичког конта унутар подсинтетичког конта 77818Обрачунати приходи по основу преноса имовине између различитих јединице власти. Изузетно,
околности могу довести до активирања имовине код буџетског корисника-инвеститора.
(2) Улагања у нову нефинансијску имовину која се прибавља за потребе других субјеката који немају
статус буџетских корисника (други контролисани ентитети јавног сектора и сл.) и уступају истим без
накнаде евидентирају се у оквиру
конта класе 0- Нефинансијска имовина код буџетског корисника-инвеститора. За вриједност
нефинансијске имовине која се прибавња на овај начин врши се задужење одговарајућих аналитичких
конта у оквиру класе 5-Издаци за нефинансијску имовину, на обрачунском основу, уз истовремено
књиговодствено евидентирање на потражној страни одговарајућег корективног конта класе 5, на
организационом коду буџетског корисника-инвеститора. По завршетку прибављања, а прије активирања
(осим изузетно), имовина се преноси другом субјекту на начин да се из књиговодствене евиденције
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буџетског корисника-инвеститора врши искњижавање (примјеном црног сторна) са конта класе 0Нефинансијска имовина на терет аналитичког конта унутар синтетичког конта 4717-Дате помоћи у
натури. Изузетак је када пренос имовине увећава основни капитал примаоца и повећава власничког
учешћа даваоца. У том случају у књиговодству буџетског корисника-инвеститора врши се искњижавање
(примјеном црног сторна) са конта класе 0- Нефинансијска имовина на терет аналитичког конта унутар
синтетичког конта 1113-Акције и учешће у капиталу.
(3) Буџетски корисници у систему ПДВ-а, приликом евидентирања улагања у постојећу нефинансијску
имовину која се прибавља за потребе другог буџетског корисника и уступа истом без накнаде, признају
обавезе и потраживања по основу ПДВ-а у складу са законским прописима.За вриједност признатог
улазног ПДВ-а смањује се призната вриједност нефинансијске имовине како је наведено у члану 43а. Став
2.овог правилника.“
„Члан 43ђ.
(1) Улагања буџетског корисника без накнаде у постојећу нефинансијску имовину (реконструкцуја,
инвестиционо одржавање, побољшљње и сл.) другог буџетског корисника евидентира се на један од
следећих начина:
1.Ако буџетски корисник који улаже у имовину (буџетски корисник-инвеститор) и буџетски корисник у
чију имовину се улаже (буџетски корисник-корисник) припадају истој јединици (нивоу) власти и и имају
књиговодствене евиденције унутар исте главне књиге трезора, евидентирање улагања у нову
нефинансијску имовину врши се у оквиру конта класе 0- Нефинансијска имовина на организационом коду
буџетског корисника-корисника. За вриједност улагања у нефинансијске имовине врши се задужење
одговарајућих аналитичких конта у оквиру класе 5-Издаци за нефинансијску имовину, на обрачунском
основу, уз истовремено књиговодствено евидентирање на потражној страни одговарајућег корективног
конта класе 5, на организационом коду буџетског корисника-инвеститора.
2. Ако буџетски корисник- инвеститор и буџетски корисник-корисник припадају истој јединици (нивоу)
власти али немају књиговодствене евиденције унутар исте главне књиге, евидентирање улагања у
постојећу нефинансијску имовину врши се у оквиру конта класе 0-Нефинансијска имовина код буџетског
корисника-корисника уз истовремено евидентирање прихода по основу трансфера унутар исте јединице
власти на аналитичком конту 788111. Такође, за вриједност улагања у нефинансијске имовине врши се
задужење одговарајућих аналитичких конта у оквиру класе 5-Издаци за нефинансијску имовину, на
обрачунском основу, уз истовремено књиговодствено евидентирање на потражној страни одговарајућег
корективног конта класе 5, на организационом коду буџетског корисника-корисника. Код буџетског
корисника-инвеститора у вриједност извршених улагања евидентира се расход по основу трансфера
унутар исте јединице власт на аналитичком конту 488111.
3.Ако буџетски корисник- инвеститор и буџетски корисник-корисник не припадају истој јединици (нивоу)
власти евидентирање улагања у постојећу нефинансијску имовину врши се у оквиру конта класе 0Нефинансијска имовина код буџетског корисника-корисника уз истовремено евидентирање прихода по
основу трансфера између различитих јединице власти у оквиру конта подгрупе 787. Такође, за вриједност
улагања у нефинансијске имовине врши се задужење одговарајућих аналитичких конта у оквиру класе 5Издаци за нефинансијску имовину, на обрачунском основу, уз истовремено књиговодствено
евидентирање на потражној страни одговарајућег корективног конта класе 5, на организационом коду
буџетског корисника-корисника. Код буџетског корисника-инвеститора у вриједност извршених улагања
евидентира се расход по основу трансфера између различитих јединице власт у оквиру конта 487.
(2) Улагање без накнаде у постојећу нефинансијску имовину (реконструкцуја, инвестиционо одржавање,
побољшљње и сл.) других субјеката који немају статус буџетских корисника (други контролисани
ентитети јавног сектора и сл.) евидентирају се код буџетског корисника-инвеститора у оквиру конта
подгрупе 415-Грантови. Изузетак је када улагање увећава основни капитал примаоца и повећава
власничког учешћа даваоца. У том случају у књиговодству буџетског корисника-инвеститораулагања
терете аналитичка конта у оквиру синтетичког конта 1113 -Акције и учешће у капиталу, уз истовремено
искњижавање издатака преко класе 6-Издаци за нефинансијску имовину и отплату дугова.
(3) Буџетски корисници у систему ПДВ-а, приликом евидентирања улагања у постојећу нефинансијску
имовину која се прибавља за потребе другог буџетског корисника и уступа истом без накнаде, признају
обавезе и потраживања по основу ПДВ-а у складу са законским прописима.За вриједност признатог
улазног ПДВ-а смањује се призната вриједност нефинансијске имовине како је наведено у члану 43а. Став
2.овог правилника.“
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Члан 2.
Послије члана 46. додају се чланови: 46а и 46б. који гласе
„Члан 46а.
(1) Потраживања за продату робу, продате производе и извршене услуге и остала потраживања по основу
продаје из редовних пословних активности у земљи и иностранству евидентирају се на обрачунском
основу у корист прихода обрачунског карактера на групи конта 77 за износ продајне вриједност без ПДВа а у корист конта 223161-Порез на додатну вриједност по издатим фактурама (уколико је буџетски
корисник у систему ПДВ-а) у складу са МРС ЈС 9 и другим релевентним рачуноводственим стандардима
и прописима. Потраживања по основу продате нефинансијске имовине евидентирају се на обрачунској
основи по нето принципу како је објашњено у дијелу који се односи на нефинансијску имовину.
(2) Потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске приходе имају краткорочни карактер и
обухватају обрачунате камате, дивиденде и друга финансијске приходе који се односе на текући
обрачунски период . Ова потраживања евидентирају се на обрачунском основу у корист прихода
обрачунског карактера на групи конта 77 у складу са МРС ЈС 9 и другим релевентним рачуноводственим
стандардима и прописима.
(3) Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе евидентирају се у оквиру
дугорочних и краткорочних потраживања, на прописаним аналитичким контима унутар синтетичких
конта 1121-Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања,
1234-Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе и 1235- Потраживања за
порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања а доспијевају на наплату у року
од годину дана, на основу података из пореског књиговодства у складу са Правилником о систему
пореског књиговодства у РС и Упуства о примјени МРС ЈС 23.
(4) Потраживања по основу пореза на додатну вриједност обухватају прелазна аналитичка конта 123711,
123712, 123713, 123714, 123715 и 123716, на којима се у току обрачунског периода-мјесеца евидентирају
потраживања по основу ПДВ-а у примљеним фактурама од домаћих добављача, плаћеног при увозу, у
датим авансима, обрачунатог на услуге иностраних лица, паушално исплаћеног пољопривредним
произвођачима и по основу других износа аконтационог ПДВ-а. На крају обрачунског периода-мјесечна
салда ових аналитичких конта затвараји се са салдом на аналитичким контима 223161, 223162, 223168, на
којима се евидентирају обавезе по основу ПДВ-а по исплатним фактурама, у примљеним авансима и
други износи обрачунатог ПДВ-а. Уколико су потраживања већа од обавеза по основу ПДВ-а разлика се
књижи на дуговној страни аналитичког конта 123719-Потраживања по основу разлике између
аконтационог и обрачунатог пореза на додатну вриједност. Потраживања се затварају по основу поврата
ПДВ-а од надлежне пореске институције или се преносе као аконтација ПДВ-а за наредни порески
период.“
„Члан 46б.
(1) Потраживања се могу наплатити пријемом готовине или готовинских еквивалената, безготовински
преносом новчаних средстава на банковни рачун, компензацијом са евидентираним обавезама или другом
врстом обрачунског плаћања у складу са Законом о унутрашњем платном промету, те намирити путем
нефинансијске или друге финансијске имовине.
(2) Наплата потраживања пријемом готовине или готовинских еквивалената, безготовински преносом
новчаних средстава на банковни рачун, компензацијом са евидентираним обавезама књижи се задужењем
одговарајућих аналитичких конта готобине и готовинских еквивалената, односно банковног рачума или
компензоване обавезе и одобравањем одговарајућег аналитичког конта на коме је евидентирано
наплаћено потраживање унутар класе 1-Финансијска имовина и разграничења. За наплаћени износ врши
се умањење потражне стране одговарајућих аналитичких конта прихода у оквиру групе 77-Приходи
обрачунског карактера на којима су евидентирани приходи приликом иницијалног признавања односног
потраживања, уз истовремено одобрење одговарајућих конта прихода у оквиру групе 71-Порески
приходи или 72-Непорески приходи. Уколико се наплаћено потраживање односи на потраживање по
основу нефинансијске или финансијске имовине не евидентирају се приходи из претходног
књиговодственог става, него примици одобравањем одговарајућег аналитичког конта класе 8-Примици за
нефинансијску имовину или 9-Примици од финансијске имовине и задуживања уз истовремено задужење
одговарајућег корективног рачуна.
(3) Намирење потраживања путем нефинансијске или друге финансијске имовине (осим готовине или
готовинских еквивалената) књижи се задужењем одговарајућег аналитичког конта нефинансијске
имовине у оквиру класе 0-Нефинансијска имовина, односно класе 1-Финансијска имовина и разграничења
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и одобравањем одговарајућег аналитичког конта на коме је евидентирано намирено потраживање унутар
класе 1- Финансијска имовина и разграничења.“
Члан 3.
Послије члана 47. додаје се нови члан 47а. који гласи
„Члан 47а.
(1) Наплата спорних (коригованих) потраживања пријемом готовине или готовинских еквивалената,
безготовинским преносом новчаних средстава на банковни рачун или компензацијом са евидентираним
обавезама књижи се задуживањем одговарајућих аналитичких конта готовине и готовинских
еквивалената, односно банковног рачуна или компензоване обавезе и одобравањем одговарајућег
аналитичког конта на коме је евидентирано наплаћено спорно потраживање унутар класе 1- Финансијска
имовина и разграничења. Такође се врши искњижавање корекције наплаћеног спорног потраживања
примјеном црног сторна у корист обрачунских прихода од усклађивања вриједности финансијске
имовине у оквиру подсинтетичког конта 77152-Приходи по основу усклађивања вриједности финансијске
имовине, односно, уколико се ради о потраживањима између буџетских корисника, 77819-Остали
приходи обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама власти или 77829-Остали
приходи обрачунског карактера по основу односа унутар исте јединице власти. За наплаћени износ врши
се умањење потражне стране одговарајућих аналитичких конта прихода у оквиру групе 77- Приходи
обрачунског карактера на којима су евидентирани приходи приликом иницијалног признавања односног
потраживања, уз истовремено одобрење одговарајућих конта прихода у оквиру групе 71-Порески
приходи или 72-Непорески приходи. Уколико се наплаћено спорно (корективно) потраживање односи на
потраживање по основу нефинансијске или финансијске имовине не евидентирају се приходи из
претходног књиговодственог става, него примици одобравањем одговарајућег аналитичког конта класе 8Примици за нефинансијску имовину или 9-Примици од финансијске имовине и задуживања уз
истовремено задужење одговарајућег корективног рачуна.
(2) Намирена спорних (коригованих) потраживања путем нефинансијске или друге финансијске имовине
(осим готовине или готовинских еквивалената) књижи се задужењем одговарајућих аналитичких конта
нефинансијске имовине у оквиру класе 0-Нефинансијска имовина односно класе 1- Финансијска имовина
и разграничења и одобравањем одговарајућег аналитичког конта на коме је евидентирано наплаћено
спорно потраживање унутар класе 1- Финансијска имовина и разграничења. Такође се врши искњижавање
корекције наплаћеног спорног потраживања примјеном црног сторна у корист обрачунскох прихода од
усклађивања вриједности финансијске имовине у оквиру подсинтетичког конта 77152-Приходи по основу
усклађивања вриједности финансијске имовине, односно, уколико се ради о потраживањима између
буџетских корисника, 77819-Остали приходи обрачунског карактера по основу односа са другим
јединицама власти или 77829-Остали приходи обрачунског карактера по основу односа унутар исте
јединице власти.“
Члан 4.
Послије члана 50. додају се нови чланови: 50а; 50б. 50в, који гласе
„Члан 50а.
Након иницијалног признавања акција и учешћа у капиталу других ентитета који нису буџетски
корисници а који су под контролом или значајним утицајем одређене јединице власти, вреднују се по
номиналној вриједности основног капитала уписаног у регистру суда у износу који припада односној
јединици власти. Повећање, односно смањење номиналне вриједности уписаног капитала на дан
билансирања, а које није узроковано додатним улагањима у повећање власничког учешћа у односу на
почетну вриједност, евидентира се преко ревалоризационих резерви и конта корекције вриједности
односне финансијске имовине, осим када постоји објективни доказ умањења вриједности средстава када
се признају обрачунски расходи од усклађивања вриједности финансијске имовине.“
„Члан 50б.
(1) У оквиру класе 1-Финансијска имовина и разграничења евидентирају се разграничења по основу
унапријед плаћених расхода-аванса, као и аванси за нефинансијску имовину.
(2) Аванси за нефинансијску имовину у сталним средствима евидентирају се на аналитичким контима
127914, 127915, 129841 и аналитичким контима у оквиру групе 12976. Изузетно код реализације
дугорочних пројеката аванси за нефинансијску имовину могу се класификовати као дугорочна
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разграничења на аналитичким контима 117199-Остала дугорочна разграничења, 119291-Остала дугорочна
финансијска имовина и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти и аналитичких конта у
оквиру групе 11919-Остала дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим
јединицама власти.
(3) Након набавке нефинансијске имовине у сталним средствима за коју је дат аванс врши се
евидентирање у оквиру класе 0-Нефинансијска имовина и одговарајућих аналитичких конта класе 2Обавезе и разграничења, уз истовремено књижење издатака за нефинансијску имовину у оквиру конта
класе 5-Издаци за нефинансијску имовину за укупно фактурисани износ или у износу без ПДВ-а уколико
буџетски корисник има право одбитка ПДВ-а (улазни ПДВ се евидентира на посебним аналитичким
контима класе 1- Финансијска имовина и разграничења.
(3) Затварање аванса врши се преносом оправданог износа са конта датих аванса на одговарајуће
аналитичко конто обавезе према добављачу.
(4) Дио аванса датих у текућој години који није затворен на дан билансирања евидентира се на
аналитичком конту групе 63-Остали издаци.
(5) Приликом затварања ових аванса у наредној годинама врши се евидентирање импутираних примитака
на аналитичким контима групе 93-Остали примици.“
„Члан 50в.
(1) Обавезе за накнаде плата за вријеме боловања и родитељског одсуства које се рефундира од фондова
обавезног социјалног осигурања књиже се задужењем конта 127912-Разграничења по основу
неизмирених обавеза за накнаде плата за вријеме родитељског одсуства које се рефундирају од фондова
обавезног социјалног осигурања или 127913- Разграничења по основу неизмирених обавеза за накнаде
плата за вријеме боловања које се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања и
одобравањем конта 222112-Обавезе за накнаде плата за вријеме боловања и родитељског одсуства које се
рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања.
(2) Измирење обавеза књижи се задужењем конта 222112- Обавезе за накнаде плата за вријеме боловања
и родитељског одсуства које се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања и одобравањем
одговарајућих аналитичких конта банковних рачуна. Истовремено се врши евидентирање издатака на
дуговној страни аналитичких конта подсинтетике 63811-Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство
који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања или 63812- Издаци за накнаде плата за
вријеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања и потражној страни
аналитичког конта 639999-Рачун за преузимање осталих издатака.
(3) Стицањем права на рефундацију исплаћених накнада плата за вријеме боловања и родитељског
одсуства признају се потраживања по том основу задужењем одговарајућих аналитичких конта унутар
подсинтетике 12977-Потраживања по основу рефундација за накнаду плата и одобравањем аналитичког
конта краткорочних разграничења 127912- Разграничења по основу неизмирених обавеза за накнаде плата
за вријеме родитељског одсуства које се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања или
127913- Разграничења по основу неизмирених обавеза за накнаде плата за вријеме боловања које се
рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања.
(4) За наплаћена потраживања од фондова обавезног социјалног осигурања признају се примици у оквиру
подсинтетичког конта 93811-Примици за накнаде плата за родитељско одсуство које се рефундирају од
фондова обавезног социјалног осигурања или 93812- Примици за накнаде плата за вријеме боловања које
се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања и врши књижење на начин образложен у
чл.46б. и 47а. овог правилника.“
Члан 5.
У члану 51. после става 1. додаје се нови став (2) који гласи:
„(2) У случају продаје финансијске имовине између буџетских корисника, нето разлика између
књиговодствене вриједности и износа уговореног продајом евидентира се као добитак од продаје на
одговарајућим аналитичким контима унутар подсинтетичких конта 77817-Добици од продаје из
трансакција са другим јединицама власти или 77826- Добици од продаје из трансакција унутар исте
јединицама власти (ако је износ уговорен продајом већи од књиговодствене вриједности), односно као
губитак од продаје на аналитичким контима унутар подсинтетичког конта 47813- Губици од продаје из
трансакција са другим јединицама власти или 47823-Губици од продаје из трансакција унутар исте
јединицама власти (ако је износ уговорен продајом мањи од књиговодствене вриједности).“
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Члан 6.
После члана 55. додаје се нови члан 55а. који гласи
„Члан 55а.
Евидентирање обавеза и разграничења која произилазе из трансакција и односа између буџетских
корисника који припадају различитим или истој јединици власти врши се преко намјенских аналитичких
конта унутар подгрупе 219-Дугорочне обавзе и разграничења из трансакција између и унутар јединица
власти и 229- Краткорочне обавзе и разграничења из трансакција између и унутар јединица власти.“
Члан 7.
После члана 56. додаје се нови члан 56а. који гласи
„Члан 56а.
Обавезе по основу пореза на додатну вриједност обухватају прелазна аналитичка конта 223161, 223162 и
223168 у оквиру групе 223-Обавезе из пословања, на којима се у току обрачунског периода –мјесеца,
евидентирају обавезе по основу ПДВ-а по издатим фактурама, у примљеним авансима и по основу других
износа обрачунатог ПДВ-а. На крају обрачунског периода-мјесеца, салда ових аналитичких рачуна
затварају се са салдом на аналитичким контима 123711,123712, 123713, 123714, 123715 и 123716, на
којима се евидентирају потраживања по основу ПДВ-а у примљеним фактурама од домаћих добављача,
плаћеног при увозу, у датим авансима обрачунатог на услуге иностраних лица, паушално исплаћеног
пољопривредним произвођачима и по основу других износа аконтационог ПДВ-а. Уколико су обавезе
веће од потраживања по основу ПДВ-а разлика се књижи на потражној страни аналитичког конта 223169Обавезе по основу разлике између обрачунатог и аконтативног пореза на додатну вриједност. Обавезе се
затварају исплатом према надлежним пореским институцијама.“
Члан 8.
Члан 58.мијења се и гласи:
„(1) Трајни извори средстава формирају се:
1.преузимањем салда трајних извора утврђених на крају претходног извјештајног периода,
2.из оснивачког улога обезбијеђеног за оснивање буџетског корисника у складу са одлуком о оснивању
уколико се ради о новом буџетском кориснику,
3. из расподијељеног финансијског резултата ранијих година, на основу одлуке менаџмента у складу са
чланом 61.став 1. овог правилника и
4.у осталим случајевима дозвољеним МПС-ЈС и другим релевентним прописима
(2) Формирани трајни извори средстава не везују се за појединачне ставке имовине признате на страни
активе, нису предмет пописа нити нужно искњижавања у случају продаје, преноса или губитка имовине
по основу које су првобитно били формирани.“
Члан 9.
После члана 58 додаје се нови члан 58а. који гласи:
„Члан 58а.
Трајни извори средстава увећавају се или умањују:
1. на основу одлике менаџментау складу са чланом 61. став 2.овог правилника,
2 приликом укључивања финансијских извјештаја буџетских корисника у консолидовани биланс стања у
складу са чланом 84.овог правилника,
3. приликом укључивања финансијских извјештаја других ентитета јавног сектора у консолидовани
биланс стања у складу са чланом 88.овог правилника.
4. у осталим случајевима дозвољеним МПС-ЈС и другим релевентним прописима.“
Члан 10.
У члану 62. послије ријечи „резултат“ додају се ријечи „и трајни извори средстава“ а ријеч „исказује“
замјењује се ријечју „исказују“.
Члан 11.
После члана 65. додаје се нови члан 65а. који гласи:
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„Члан 65а.
Евидентирање расхода који произилазе из трансакција и односа између буџетских корисника који
припадају различитим или истој јединици (нивоу) власти врши се преко намјенских аналитичких конта
унутар подгрупе 418-Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене
између или унутар јединица власти 478-Расходи обрачунског карактера по основу односа између или
унутар јединица власти, 487-Трансфери између различитих јединица власти и 488-Трансфери унутар исте
јединице власти.“
Члан 12.
После члана 67. додаје се нови члан 67а. који гласи:
„Члан 67а.
Евидентирање издатака за нефинансијску имовину који произилазе из трансакција и односа између
буџетских корисника који припадају различитим или истој јединици (нивоу) власти врши се преко
намјенских аналитичких конта унутар групе 58-Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између
или унутар јединица власти.“
Члан 13.
После члана 68. додаје се нови чланови: 68а.; 68б.; 68в. и 68г, који гласе:
„Члан 68а.
Евидентирање издатака за финансијску имовину и отплату дугова који произилазе из трансакција и
односа између буџетских корисника који припадају различитим или истој јединици (нивоу) власти врши
се преко намјенских аналитичких конта унутар подгрупе 618-Издаци за финансијску имовину из
трансакција између или унутар јединица власти, 628-Издаци за отплату дугова из трансакција између или
унутар јединица власти и 638-Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти.“
„Члан 68б.
(1) Износ обавезе одређене јединице (нивоа) власти настале по основу спровођења мултилатералних
компензација у току једне године евидентира се и као примитак у оквиру подгрупе конта 931-Остали
примици. Измирење обавезе у току године евидентира се затварањем односне обавезе и истовремено се
врши књижење задужењем аналитичког конта унутар подгрупе конта 931- Остали примици и
одобравањем корективног конта 939999-Рачун за преузимање осталих примитака. Уколико се обавезе
измирују у следећој или наредним годинама евидентира се затварање обавезе и врши књижење издатака
у оквиру подгрупе конта 631-Остали издаци.
(2) Износ потраживања на дан билансирања одређене јединице (нивоа) власти настао по основу
спровођења мултилатералних компензација у току једне године евидентира се и као издатак у оквиру
подгрупе конта 631-Остали издаци. Наплата потраживања у току године евидентира се задужењем
корективног 639999- Рачун за преузимање осталих издатака и одобравањем аналитичког конта у оквиру
подгрупе 631- Остали издаци. Уколико се потраживања наплаћују у нареној или следећим годинама
евидентира се затварањем односног потраживања и књижењем примитака у оквиру подгрупе 931-Остали
примици.
(3) Износ обавеза и потраживања на дан билансирања насталих између јединица (нивоа) власти по основу
спровођења мултилатералних компензација у току једне године евидентирају се на аналоган начин али
преко намјенских аналитичких конта отворених за евидентирање трансакција између или унутар јединица
власти 638-Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти, 938-Остали примици из
трансакција између или унутар јединица власти.“
„Члан 68в.
(1) Дио аванса датих у текућој години који није затворен на дан билансирања евидентира се на
аналитичким контима групе 63-Остали издаци.
(2) За дио аванса примљених у претходној или ранијим годинсмс а који су оправдани у текућој години
признају се импутирани издаци на аналитичким контима групе 63-Остали издаци.
(3) Курсне разлике настале приликом затварања аванса датих у претходној или ранијим годинама по
основу пословних и инвестиционих активности признају се на аналитичким контима групе 41-Текући
расходи или 72-Непорески приходи.“
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„Члан 68г.
Издаци који настају по основу измирења обавеза из претходних година које нису теретиле расходе (осим
обрачунских) евидентирају се у моменту измирења које нису теретиле расходе (осим обрачунских)
евидентирају се у моменту измирења тих обавеза задужењем конта 631911-Издаци у земљи за отплату
неизмирених обавеза из ранијих година, 631921-Издаци у иностранству за отплату неизмирених обавеза
из ранијих година или задужењем аналитичког конта унутар подсинтетике 63819-Остали издаци из
трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти, те одобравањем корективног конта
639999-Рачун за преузимање осталих издатака.“
Члан 14.
После члана 69. додаје се нови чланови: 69а који гласи:
„Члан 69а.
Евидентирање прихода који произилазе из трансакција и односа између буџетских корисника који
припадају различитим или истој јединици (нивоу) власти врши се преко намјенских аналитичких конта
унутар подгрупе 728-Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између
или унутар јединице власти, 778-Приходи обрачунског карактера по основу односа између или унутар
јединица власти, 787-Трансфери између различитих јединица власти и 788-Трансфери унутар исте
јединице власти.“
Члан 15.
Члан 70. мијења се и гласи:
„(1) Приходи у оквиру групе 71-Порески приходи, 72-Непорески приходи и 73-Грантови признају се на
готовинском основу у моменту наплате пријемом готовине или готовинских еквивалената, безготовински
преносом новчаних средстава на банковни рачун, компензацијом са евидентираним обавезама или другом
врстом обрачунског плаћања у складу са Законом о унутрашњем платном промету.
(2) Приходи по основу расподјеле јавних прихода на датум датум израде годишњих финансијских
извјештаја сматрају се наплаћеним приходима тог извјештајног периода. Књижење расподјеле прихода
прикупљених на рачунима јавних прихода Републике на датум билансирања врши се задужењем
банковних рачуна јавних прихода 121214 и одобравањем аналитичких конта групе 71-Порески приходи и
72-Непорески приходи за приходе који припадају буџету Републике, те одобравањем одговарајућих
аналитичких конта обавезе према корисницима јавних прихода: за јавне приходе јединица локалне
самоуправе и фондова обавезног социјалног осигурања конта подсинтетике 22975-Обавезе према другим
јединицама власти за порезе, доприносе и непореске приходе по записницима из пореског књиговодства,
рјешењима и књижним обавијестима; за републичке буџетске кориснике изван главне књиге трезора
Републике аналитичког конта 229891-Краткорочна резервисања, разграничења и остале краткорочне
обавезе из трансакција унутар исте јединице власти, за обавезе према осталим корисницима јавних
прихода аналитичко конто 228118-Остале краткорочне обавезе.
За приходе који им припадају јединице локалне самоуправе и фондови обавезног социјалног осигурања,
евидентирају потраживања на аналитичком конту 129752-Потраживања од ентитета за порезе, доприносе
и непореске приходе по записницима из пореског књиговодства, рјешењима и књижним обавијестима, а
републички буџетски корисници изван главне књиге трезора Републике на аналитичком конту 129891Остала краткорочна финансијска имовина и разграничења унутар исте јединице власти уз одобравање
аналитичког конта групе 71-Порески приходи и 72-Непорески приходи за приходе који им припадају.
(3) Уколико је за пореске и непореске приходе претходно признато потраживање и одобрен приход
обрачунског карактера, у случају наплате пријемом готовине или готовинских еквивалената,
безготовинским преносом новчаних средстава на банковни рачун или компензацијом обавеза, врши се
одобравање одређених аналитичких конта у оквиру групе 71-Порески приходи и 72-Непорески приходи и
одобравање аналитичких конта класе 12-Краткорочна финансијска имовина и разграничења на којима је
евидентирано односно потраживање, те умањење потражне стране примјеном црвеног сторна
одговарајућих аналитичких конта прихода у оквиру групе 77-Приходи обрачунског карактера на којима
су евидентирани приходи приликом иницијалног признавања односног потраживања и задужење
одговарајућих аналитичких конта готовине и готовинских еквивалената односно банковног рачуна или
компензоване обавезе.
(4) Уколико је за порезе и непореске приходе претходно признато потраживање и одобрен приход
обрачунског карактера, у случају наморења потраживања путем нефинансијске или друге финансијске
имовине (осим готовине или готовинског еквивалента) књижи се задужењем одговарајућег аналитичког
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конта нефинансијске имовине у оквиру класе 0-Нефинансијска имовина, односно у оквиру класе 1Финансијска имовина и разграничења.
(5) Књиговодствено евидентирање наплаћених и намирених спорних (коригованих) потраживања врши
се на начин прописан чланом 47а. овог правилника.“
Члан 16.
Члан 71. мијења се и гласи:
„(1) Приходи по основу позитивних курсних разлика признају се и вреднују у складу са МРС ЈС 4 и
другим релевентним рачуноводственим стандардима и прописима. Приходи по основу позитивних
курсних разлика дијеле се на приходе по основу реализованих курсних разлика који се евидентирају у
оквиру непореских прихода (група конта 72) у моменту исплате обавеза или наплате потраживања из
пословних или инвестиционих активности, и приходе по основу обрачунских позитивних курсних
разлика на новчана средства, неизмирене обавезе и ненаплаћена потраживања која се евидентирају у
оквиру прихода обрачунског карактера (77).
(2) Приходи по основу дивиденди, учешћа у капиталу, приходи од хартија од вриједности и финансијских
деривата, приходи од камата и остали приходи из трансакција размјене признају се и вреднују на
обрачунском основу у складу са МРС ЈС 9 и другим релевентним рачуноводственим стандардима и
прописима. Евидентирање се врши задужењем одговарајућих аналитичких конта потраживања унутар
групе 12-Краткорочна финансијска имовина и разграничења и одобравањем прихода обрачунског
карактера унутар групе 77-Приходи обрачунског карактера и аналитичког конта 223161-Порез на додатну
вриједност по издатим фактурама уколико је буџетски корисник који продаје робу или пружа услуге у
систему ПДВ-а. Наплата потраживања пријемом готовине или готовинских еквивалената, безготовински
преносом новчаних средстава на банковни рачун или компензацијом са евидентираним обавезама књижи
се задужењем одговарајућег конта готовине и готовинских еквивалената, односно банковног рачуна или
компензоване обавезе и одобравањем одговарајућег аналитичког конта у оквиру групе 12- Краткорочна
финансијска имовина и разграничења.
За наплаћени износ врши се умањење потражне стране примјеном црвеног сторна одговарајућих
аналитичких конта прихода у оквиру групе 77- Приходи обрачунског карактера на којима су
евидентирани приходи приликом иницијалног признавања односног потраживања, уз истовремено
одобравање одговарајућег аналитичког конта у оквиру групе 72-Непорески приходи. Истовремено се
врши књижење у оквиру конта групе 93-Остали примици у износу ПДВ-а по наплаћеним излазним
фактурама, уколико је буџетски корисник који продаје робу или пружа услуге у систему ПДВ-а.
Намирење потраживања путем нефинансијске или друге финансијске имовине књижи се задужењем
одговарајућег аналитичког конта нефинансијске имовине у оквиру класе 0-Нефинансијска имовина,
односно класе 1-Финансијска имовина и разграничења и одобравањем одговарајућег аналитичког конта
на коме је евидентирано намирено потраживање унутар класе 1- Финансијска имовина и разграничења.“
Члан 17.
Члан 72. мијења се и гласи:
„(1) Грантови у новцу од физичких и правних лица из земље и иностранства за текуће и капиталне
намјене буџетски корисници признају као приход на готовинском основу унутар аналитичког конта
подгрупе 731-Грантови у моменту пријема готовине без разграничења неутрошеног дијела, осим уколико
постоји услов за пренијета срества у складу са захтјевима МРС ЈС 23.
Помоћи у натури од физичких и правних лица из земље и иностранства признају се као средство унутар
аналитичког конта биланса стања по фер вриједности у складу са захтјевима релевентних
рачуноводствених стандарда и прописа који се примјењују на односну врсту средстава и у корист
обрачунских прихода унутар синтетичког конта 7717-Помоћи у натури. Уколико се помоћ у натури прима
без услова повезаних с њом, обрачунски приходи се одмах признају. Уколико постоји услов у складу са
МРС ЈС 23 евидентирају се разграничења на аналитичким контима 217121-Дугорочно разграничени
приходи или 227211-Краткорочно разграничени приходи која се у складу са испуњењем услова смањују и
врши се признавање обрачунских прихода.
(2) Приходи од реализације залиха, корекција прихода за промјене вриједност залиха учинака, приходи од
укидања резервисања по основу обавеза, финансијски приходи обрачунског карактера, приходи од
усклађивања вриједности нефинансијске и финансијске имовине, добици од продаје нефинансијске и
финансијске имовине, помоћи у натури и остали приходи обрачунског карактера укључујући и приходе
по основу трансакција размјене који нису праћени приливом готовине или готовинских еквивалената у
моменту признавања евидентирају се на обрачунском основу на контима подгрупе 771-Приходи
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обрачунског карактера. Обрачунски приходи не планирају се у буџету, него се евидентирају у циљу
израде финансијског извјештаја.
(3) На основу евиденције о пријављеним и уплаћеним јавним приходима из пореског књиговодства на
контима подгрупе 772-приходи обрачунског карактера евидентирани по основу пореских и других
фискалних прописа евидентирају се ненаплаћени порески и непорески приходи у складу са Правилником
о систему пореског књиговодства у Републици Српској и Упуства о примјени МРС ЈС 23.
(4) Приходи по основу трансфера између различитих јединица власти и трансфера унутар исте јединице
власти признају се на обрачунском основу у моменту стицања права задужењем аналитичких конта
подгрупе 129- Краткорочна финансијска имовина и разграничења између и унутар јединица власти и
одобравањем аналитичког конта подгрупе 787-Трансфери између различитих јединица власти и 788Трансфери унутар исте јединице власти.
Наплаћена или намирена потраживања по основу трансфера књиже се задужењем одговарајућих
аналитичких конта у оквиру класе 1-Финансијска имовина и разграничења и одобравањем одговарајућег
аналитичког конта у оквиру групе 129-Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или
унутар јединица власти.“
Члан 18.
После члана73. додаје се нови члан: 73а. који гласи:
„Члан 73а.
Евидентирање примитака за нефинансијску имовину који произилазе из трансакција и односа између
буџетских корисника који припадају различитим или истој јединици власти врши се преко намјенског
аналитичког конта унутар групе 88-Примици за нефинансијску имовину из трансакција између и унутар
јединица власти.“
Члан 19.
После члана74. додаје се нови чланови: 74а. и 74б. који гласе:
„Члан 74а.
Евидентирање примитака од финансијске имовине и задуживања који произилазе из трансакција и
односа између буџетских корисника који припадају различитим или истој јединици власти, врши се преко
намјенског аналитичког конта унутар подгрупе 918-Примици од финансијске имовине из трансакција
између и унутар јединица власти, 928- Примици од задужења из трансакција између и унутар јединица
власти и 938-Остали примици из трансакција између и унутар јединица власти.“
„Члан 74б.
(1) Дио аванса примљених у текућој години који није затворен на дан билансирања евидентира се на
аналитичким контима групе 93-Остали примици.
(2) За дио аванса датих у претходној или ранијим годинама а који су оправдани у текућој години,
признају се импутирани примици на аналитичким контима групе 93-Остали примици.
(3) Курсне разлике настале приликом затварања аванса примљених у претходној или ранијим годинама по
основу пословних и инвестиционих активности признају се на аналитичким контима групе 41-Текући
расходи или 72-Непорески приходи.“
Члан 20.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-205 /2020
Датум, 22. 07.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

244.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) члана 66. и 88. став 3. Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17),
сагласно одредбама члана 2. и 4. Појединачног колективног уговора за запослене у Општинској управи
општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 7/17, 4/19 и 8/20) Начелник Општине
Шамац, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
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Члан 1.
У члану 25. Саставни дио Правилника о платама и накнадама запослених у Општинској управи општине
Шамац Прилог 1 - Преглед коефицијената сложености послова по систематизованим радним мјестима
Општинске управе општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 15/17, 16/17, 21/17, 4/18,
17/18,5/19, 11/19, 14/19, 16/19 , 2/20 и 9/20) мијења се:
У Одјељењу за општу управу радно мјесто под редним бројем 8. СС за послове картотеке, завођења
и развођења предмета досадашњи коефицијент „6,00“ мијења се у „6,30“ .
Члан 2.
У преосталом дијелу прилог 1 - Преглед коефицијената сложености послова по систематизованим радним
мјестима Општинске управе општине Шамац Правилника о платама и накнадама запослених у
општинској управи Општине Шамац остаје непромијењен.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику општине
Шамац“, а примјењиваће се на обрачун плате почев од плате за мјесец јун 2020. године и биће објављен у
„Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 01-022-195/2020
Датум, 15.07.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

245.
На основу члана 59. став (1) тачке 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16),
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
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Шамац
Члан 1.
У члану 15. Правилника, за раднo мјестo под редним бројем 3. Самостални стручни сарадник за
стамбено комуналне послове у дијелу који се односи на „Посебне услове за обављање“ мијења се и
гласи:
„Висока стручна спрема, завршен факултет техничког смјера или први циклус студија са најмање 240
ECTS бодова, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен
стручни испит за рад у органима управе, познавање рада на рачунару.“
Члан 2.
У преосталом дијелу Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе
Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 17/18, 7/19 и 11/19 ) остаје непромијењен.
Члан 3.
Овај Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе Шамац ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Шамац”.
Број: 01- 022-211/20
Датум, 28.07.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. економиста

246.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 66. и 88. Став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
9/17) , те одредбама Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2020. годину („Службени гласник
општине Шамац“, број 17/19), а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси
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ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру и између потрошачких јединица, у буџету за 2020.годину
на сљедећи начин:
124 – Служба за локални економски развој
~ са конта 412800 – Расходи за услуге заштите животне средине, износ од 10.000 КМ,
~ на конто 511300 – Издаци за набавку постројења и опреме, износ од 10.000 КМ;
130 - Одјељење за општу управу
~ са конта 511300 - Издаци за набавку опреме, износ од 3.200 КМ,
~ на конто 512100 -Издаци за умјетничка дјела, износ од 3.200 КМ;
140 - Одјељење за финансије
~ са конта 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ од 4.000 КМ,
~ на конто 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који
се не рефундирају, износ од 4.000 КМ;
150 - Одјељење за привреду и инспекцијске послове
~ са конта 414100 - Субвенције за запошљавање радника (запошљавање радника и набавка
опреме), износ од 60.000 КМ,
~ на конто 414100 - Субвенције за одржавање постојећег броја запослених,износ од 60.000 КМ;
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2020. годину, прераспоредиће се у
оквиру потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 124 – Служба за локални економски развој
~ на броју рачуна 412800 – Расходи за услуге заштите животне средине, износ „30.000“ замјењује се
износом „20.000“;
~ на броју рачуна 511300 – Издаци за набавку постројења и опреме, , износ „0“ замјењује се износом
„10.000“;
У оквиру потрошачке јединице 130 - Одјељење за општу управу
~ на броју рачуна 511300 - Издаци за набавку опреме, износ „35.000“ замјењује се износом
„31.800“;
~ на броју рачуна 512100 - Издаци за умјетничка дјела, износ „0“ замјењује се износом
„3.200“;
У оквиру потрошачке јединице 140 - Одјељење за финансије
~ на броју рачуна 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених, износ „280.000“ замјењује се износом „276.000“,
~ на броју рачуна 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који
се не рефундирају, износ „4.000“ замјењује се износом „8.000“,
У оквиру потрошачке јединице 150 - Одјељење за привреду
~ на броју рачуна 414100 - Субвенције за запошљавање радника (запошљавање радника и
набавка опреме), износ „70.000“ замјењује се износом „10.000“,
~ на броју рачуна 414100 - Субвенције за одржавање постојећег броја запослених, износ „0“
замјењује се износом „60.000“.
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III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-124/2020
Датум: 20.05.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

247.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 66. и 88. Став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
9/17) , те одредбама Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2020. годину („Службени гласник
општине Шамац“, број 17/19), а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру и између потрошачких јединица, у буџету за 2020.годину),
на сљедећи начин:
053 – ЈУ СШЦ "Никола Тесла"
~ са конта 412300 - Расходи за режијски материјал, износ од 1.320 КМ;
~ на конто 419100 - Расходи по судским рјешењима, износ од 1.320 КМ;
~ са конта 511300 - Издаци за набавку опреме, износ од 3.065 КМ;
~ на конто 511200 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката, износ од 3.065 КМ.
300 – ЈУ "Центар за социјални рад"
~ са конта 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ од 500 КМ;
~ на конто 41300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају,
износ од 500 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2020. годину, прераспоредиће се у
оквиру потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 053 – ЈУ СШЦ "Никола Тесла"
~ на броју рачуна 412300 – Расходи за режијски материјал, износ „7.500“ замјениће се
износом „6.180“;
~ на броју рачуна 419100 – Расходи по судским рјешењима, износ „0“ замјениће се
износом „1.320“;
~ на броју рачуна 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда
и објеката, износ „0“ замјенићее се износом „3.065“;
~ на броју рачуна 511300 - Издаци за набавку опреме, износ „5.000“ замјениће се износом
„1.935“;
У оквиру потрошачке јединице 300 – ЈУ "Центар за социјални рад"
~ на броју рачуна 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених износ „30.000 замјениће се износом „29.500“;
~ на броју рачуна 411300 – Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не
рефундирају, износ „2000“ замјениће се износом „2.500“.
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III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-170/2020
Датум: 30.06.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

248.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске”, број
97/16), чланa 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број
39/14) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17) , Начелник
општине д о н о с и :
ОДЛУК У
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга
„ Хватање и збрињавање напуштених паса
на подручју општине Шамац“
(поновљени поступак)
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Хватање и збрињавање напуштених паса на подручју
општине Шамац“ (поновљени поступак) путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом
обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 8.547,00 КМ без урачунатог ПДВ-а односно до
10.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. годину у оквиру
позиције број 150-Одјељење за привреду, потребна средства су планирана на конту бр. 412200- Расходи
за комуналне услуге-дератизација и дезинсекција.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган. Уговорни
орган ће након пријема, отварања и прегледа понуда провести е-аукцију у складу са Правилником о
условима и начину кориштења е-аукције.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-190/2020
Датум: 10.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

249.
На основу члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ "број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник
Општине Шамац“ број 9/17), Начелник општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке услуга
„Израда стручног мишљења и урбанистичко техничких услова за
изградњу депоније на к.ч. 1391 КО Горњи Хасић и за изградњу пјешачке стазе
поред магистралног пута М1 104 у МЗ-и Тишина“
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Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке услуга „Израда стручног мишљења и урбанистичко техничких
услова за изградњу депоније на к.ч. 1391 КО Горњи Хасић и за изградњу пјешачке стазе поред
магистралног пута M1 104 у МЗ-и Тишина“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 KM без ПДВ-а, односно до 7.020,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 160-Одјељење за просторно уређење стамбено комуналне
послове, потребна средства су планирана на конту бр. 412700–Расходи за остале стручне услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-191/2020
Датум, 10.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

250.
На основу члана 17. стaв. 1. и члана18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ ", број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске”, број 97/16), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“,број 9/17) , Начелник општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге
„ Израда металног мобилијара и надстрешнице за аутобуско стајалиште
на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Израда металног мобилијара и
надстрешнице за аутобуско стајалиште на подручју општине Шамац“путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.000,00 KM без ПДВ-а, односно до 5.850,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне
послове. Потребна средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412500 - Расходи за
текуће одржавање осталих грађевинских објеката-комунална инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „ Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-193/2020
Датум, 13.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

251.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“, број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке услуга
„ Одржавање и кошење десног насипа на ријеци Сави и Босни
у МЗ-и Шамац“
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Члан 1.
Пoкреће се поступак јавне набавке услуге „Одржавање и кошење десног насипа на ријеци Сави и
Босни у МЗ-и Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.982,91 KM без ПДВ-а, односно до 7.000,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. годину у оквиру позиције број 150Одјељење за привреду, потребна средства су планирана на конту број 412500-Расходи за текуће
одржавање (одржавање водопривредних објеката и водотокова).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“ .
Број: 01-022-194/2020
Датум: 14.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

252.
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 стручног мишљења и урбанистичко техничких услова за
изградњу депоније на к.ч. 1391 КО Горњи Хасић и за изградњу пјешачке стазе
поред магистралног пута М1 104 у МЗ-и Тишина“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „NVB Family“ д.о.о. Дервента за набавку услуге „ Израда стручног
мишљења и урбанистичко техничких услова за изградњу депоније на к.ч. 1391 КО Горњи Хасић и за
изградњу пјешачке стазе поред магистралног пута М1 104 у МЗ-и Тишина“ и именованом понуђачу
додјељује се Уговор о набавци услуге у износу од 5.000,00 КМ без ПДВ-а.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно условима
наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке услуге „ Израда стручног мишљења и урбанистичко техничких услова за
изградњу депоније на к.ч. 1391 КО Горњи Хасић и за изградњу пјешачке стазе поред магистралног пута
М1 104 у МЗ-и Тишина“ путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
10.07.2020. год. упутила захтјев за достављање понуде сљедећим понуђачима:
1) „NVB Family“ д.о.о. Дервента,
2) Центар за пројектовање и консалтинг „CPK“д.о.о. Бања Лука и
3) „План“д.о.о. Бања Лука.
У року остављеном за пријем понуда достављене су три (3) понуде, сљедећих понуђача и то:
1) „NVB Family“ д.о.о. Дервента укупна цијена понуде 5.000,00 КМ без ПДВ-а,тј 5.850,00 КМ са
ПДВ-ом,
2) Центар за пројектовање и консалтинг „ CPK“д.о.о. Бања Лука а.д. укупна цијена понуде износи
8.000,00 КМ без ПДВ-а, тј. 9.360,00 КМ са ПДВ-ом и
3) „План“д.о.о. Бања Лука укупна цијена понуде износи 7.500,00 КМ без ПДВ-а, тј. 8.775,00 КМ са
ПДВ-ом.
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Члан 4.
Понуде понуђача Центар за пројектовање и консалтинг „CPK“д.о.о. Бања Лука и „План“ д.о.о.
Бања Лука нису ушле у даље разматрање из разлога што понуде горе наведених понуђача су знатно веће
од обезбијеђених средстава за предметну набавку услуге (процијењена вриједност износи до 6.000,00 КМ
без ПДВ-а) и као такве нису ушле у даље разматарање.
Понуда понуђача „NVB Family“ д.о.о. Дервента испуњава све услове прописане у тендерској
документацији и као таква ушла је у даље разматрање. Утврђена је ранг листа прихватљивих и
оцијењених понуда.
Ранг листа прихватљивих и оцијењених понуда:
Р.бр.
Назив понуђача
NVB Family“ д.о.о. Дервента

1.

Цијена понуде у
КМ без ПДВ-а
5.000,00

Цијена понуде у
КМ са ПДВ-ом
5.850,00

Члан 5.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 (пет) дана од
дана обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-191/2020
Датум: 14.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

253.
На основу члана 17. стaв. 1. и члана18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ ", број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске”, број 97/16), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“,број 9/17) , Начелник општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку робе
„ Набавка прозора за просторије Цивилне заштите Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за набавку робе „Набавка прозора за просторије Цивилне
заштите Општинске управе Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.500,00 KM без ПДВ-а, односно до 1.755,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне
послове. Потребна средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412500 - Расходи за
текуће одржавање осталих грађевинских објеката-комунална инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „ Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-196/2020
Датум, 15.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

254.
На основу члана 17. стaв. 1. и члана18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ ", број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске”, број 97/16), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“,број 9/17) , Начелник општине д о н о с и:
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ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Уређење игралишта у МЗ-и Горњи Хасић“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Уређење игралишта у МЗ-и Горњи Хасић“
путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 KM без ПДВ-а, односно до 7.020,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне
послове. Потребна средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412500 - Расходи за
текуће одржавање осталих грађевинских објеката-комунална инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-200/2020
Датум, 17.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

255.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 7. Правилника
о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“, број 12/15) , Начелник општине
Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку робе „Набавка прозора за просторије Цивилне заштите
Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Зенит“ д.о.о. Шамац за набавку робе „ Набавка прозора за просторије
Цивилне заштите Општинске управе Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од
1.440,17 КМ без ПДВ-а, односно 1.685,00 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
15.07.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „Зенит“ д.о.о. Шамац.
У року остављеном за достављање понудa, истог дана достављена је понуда понуђача „Зенит“ д.о.о.
Шамац са укупним износом понуде од 1.440,17 КМ без ПДВ-а, односно 1.685,00 КМ са урачунатим ПДВом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику Општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-196/2020
Датум: 17.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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256.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуга „ Одржавање и кошење десног насипа на ријеци Сави и Босни
у МЗ-и Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац, за набавку услуга „ Одржавање и
кошење десног насипа на ријеци Сави и Босни у МЗ-и Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се
Уговор у износу од 5.500,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.435,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем
директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
14.07.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац.
У року остављеном за достављање понуде, дана 15.07.2020. године достављена је понуда понуђача
ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац са укупним износом понуде од 5.500,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.435,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-194/2020
Датум: 17.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

257.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Рeпублике Српске'', број
97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника
о поступку директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“, број 12/15) , Начелник општине
Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуге „Израда металног мобилијара и надстрешнице за аутобуско стајалиште на
подручју општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „МP Pandurević“д.о.о. Mилошевац
за набавку услуге „ Израда
металног мобилијара и надстрешнице за аутобуско стајалиште на подручју општине Шамац“ и
именованом понуђачу додјељује Уговор о набавци услуге у износу од 4.836,75 КМ без ПДВ-а, односно
5.659,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно условима и
законским прописима који регулише поступке уговарања.
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Члан 3.
У поступку јавне набавке робе „ Израда металног мобилијара и надстрешнице за аутобуско
стајалиште на подручју општине Шамац“ путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни
орган дана 13.07.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу„МP Pandurević“ д.о.о.
Mилошевац.
У року остављеном за пријем понуда, истог дана достављена је понуда горе наведеног понуђача у
износу понуде од 4.836,75 КМ без ПДВ-а, односно 5.659,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-193/2020
Датум: 17.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

258.
На основу члана 17. стaв. 1. и члана18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ ", број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске”, број 97/16), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“,број 9/17) , Начелник општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Уређење дијела дворишта иза мјесне читаонице у МЗ-и Засавица“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Уређење дијела дворишта иза мјесне
читаонице у МЗ-и Засавица“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 KM без ПДВ-а, односно до 7.020,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне
послове. Потребна средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412500 - Расходи за
текуће одржавање осталих грађевинских објеката-комунална инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-203/2020
Датум, 20.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

259.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " ,
број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17),
Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за извођење радова „Санација обалоутврде Градског кеја у Шамцу“
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Члан 1.
Пoкреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Санација обалоутврде Градског кеја у
Шамцу“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке
БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 58.119,66 КМ без ПДВ-а, односно до 68.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. годину у оквиру позиције број
160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове. Потребна средства су планирана
Буџетом општине Шамац на конту број 412500 -Расходи за текуће одржавање осталих грађ. објекатаком. инфраструктура.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Уговорни орган ће након пријема, отварања и прегледа понуда провести е-аукцију у складу са
Правилником о условима и начину кориштења е-аукције.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-202/2020
Датум, 20.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

260.
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14), члана
66. Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17) а у складу са буџетским
планираним средствима Општине Шамац за 2020. годину, Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2020. годину
Члан 1.
Овом одлуком на основу указаних потреба Општине Шамац врше се измјене и допуне Одлуке о
доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2020. годину, број 01-022-2/2020 од 08.01.2020.
године, Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за
2020. год. број 01-022-42/2020 од 20.02.2020. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о
доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2020. год. број 01-022-87/2020 од 17.03.2020. године и
Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2020. год.
број 01-022-112/2020 од 12.05.2020. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана
јавних набавки општине Шамац за 2020. год. број 01-022-116/2020 од 13.05.2020. године.
План јавних набавки може
измјенама/допунама Плана набавки.

бити

измијењен

или/и

допуњен,

доношењем

Одлуке

о

Члан 2.
Сви подаци који су обухваћени измјенама и допунама Плана јавних набавки садржани су у таблици
која чини саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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РАДОВИ
Санација
обалоутврде
Градског кеја у
Шамцу

К

15.07.

01.09.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни
датум
Закључења
уговора

Оквирни
датум
покретања
поступка

Врста
поступка

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВом
68.000,00

45000000-7

11.

Шифра ЈРЈН

Р. бр.

Предмет
набавке

Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2020. годину

Буџет Општине,
позиција 0160,
конто
бр.
412500
Расходи
за
текуће
одржавање
осталих
грађ.
објеката-ком.
инфраструктура
.

УКУПНО у КМ: 833.900,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ): 1.260.180,00
Врста поступка : О-отворени поступак, К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни споразум;
Позиције:124-Служба за локални економски развој, 125-Teриторијална ватрогасна јединица, 130Одјељење 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: 01-022-201/2020
Датум: 20.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

261.
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 „Медијско праћење активности у општини Шамац кроз објаве интервјуа и
ПР текстова“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за набавку услуге „Медијско праћење активности у општини
Шамац кроз објаве интервјуа и ПР текстова“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.100,00 КМ без ПДВ-а, односно до 3.627,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 151-Служба за
друштвене дјелатности општине Шамац на конту број 412700-Расходи за услуге информисања и медија.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-204/2020
Датум, 21.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

262.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „Уређење дијела дворишта иза мјесне читаонице
у МЗ-и Засавица“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Дуле“ д.о.о. Писари за извођење радова „ Уређење дијела дворишта
иза мјесне читаонице у МЗ-и Засавица“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 5.558,00
КМ без ПДВ-а, односно 6.502,86 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
20.07.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „Дуле“ д.о.о. Писари и „GalaxNiskogradnja“д.д. Брчко.
У року остављеном за достављање понуде, дана 20.07.2020. године достављена је понуда понуђача
„Дуле“ д.о.о. Писари у укупном износу понуде од 5.558,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.502,86 КМ са ПДВом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-203/2020
Датум: 23.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

263.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 9.став 1. Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања
имовином општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 16/10 и 12/13) те 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
ОДЛУКУ
I
У Одлуци број 01-022-276/2019 од 04.11.2019.године („Службени гласник Општине Шамац“ broj 14/19) у
тачки II ријечи “ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац“, замјењују се ријечима“ ЈЗУ „Дом здравља“ Шамац“.
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II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 01-022-207/2020
Датум, 21.07.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

264.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 9.став 1. Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања
имовином општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 16/10 и 12/13) те 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
ОДЛУКУ
I
ЈУ „Радост“ Шамац, организационој јединици Обудовац даје се на кориштење агрегат 18 KW са
разводним електричним ормаром, серијски број 15765 Дiesel, власништво УНДП, дато на кориштење
општини Шамац.
II
Будући корисник агрегата из тачке I ове Одлуке ЈУ „Радост“ Шамац, организациона јединица Обудовац
дужан је да уређај користи у складу са потребама, те да врши текуће одржавање и држи исти у техничком
исправном стању. Корисник не може дати агрегат трећем лицу на кориштење без сагласности општине
Шамац.
III
За спровођење ове Одлуке задужује се Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите.
IV
Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука Начелника општине Шамац број: 01-022275/2019 од 04.11.2019. године.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 01-022-206/2020
Датум, 21.07.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

265.
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 извођење радова „Уређење игралишта у МЗ-и Горњи Хасић“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Дејокоп“ д.о.о. Бок за извођење радова „ Уређење игралишта у МЗ-и
Горњи Хасић“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 5.900,00 КМ без ПДВ-а, односно
6.903,00 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.
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Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
17.07.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачима „Дејокоп“д.о.о. из Бока и „GalaxNiskogradnja“д.д. Брчко.
У року остављеном за достављање понуде, дана 20.07.2020. године достављене су двије понуде
сљедећих понуђача:
1) „Дејокоп“ д.о.о. Бок са укупним износом понуде од 5.900,00 КМ без ПДВ-а, тј.6.903,00 КМ са ПДВом и
2) „Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко са укупном износом понуде од 6.000,00КМ без ПДВ-а, тј. 7.020,00 КМ
са ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-200/2020
Датум: 22.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

266.
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 услуге „Медијско праћење активности у општини Шамац
кроз објаве интервјуа и ПР текстова“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача ИД „ Euro Blic Press“д.о.о. Бања Лука за набавку услуге „ Медијско
праћење активности у општини Шамац кроз објаве интервјуа и ПР текстова “ и именованом понуђачу
додјељује се Уговор у износу од 3.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 3.510,00 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
21.07.2020. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу ИД „ Euro Blic Press“ д.о.о. Бања
Лука.
У року остављеном за достављање понудa, дана 22.07.2020. године достављена је понуда понуђача
ИД „ Euro Blic Press“д.о.о. Бања Лука са укупним износом понуде од 3.000,00 КМ без ПДВ-а, односно
3.510,00 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 и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-204/2020
Датум: 24.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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267.
На основу члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („ Службени гласник
Општине Шамац“ број 9/17), Начелник општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке робе
„Набавка реквизита за опремање дјечијег игралишта
у општини Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „Набавка реквизита за опремање дјечијег игралишта
у општини Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.200,00 КМ без ПДВ-а, односно до 6.084,00 КМ
са ПДВ-ом и утврђена су финансијским средствима Уговора о спонзорству пројекта „Опремање
игралишта у Општини Шамац“ број:01-122-205/2020 закљученог дана 27.07.2020. године између
Raiffeisen BANK д.д. Сарајево и општине Шамац, а којим је општини Шамац одобрено 4.000,00 КМ за
предметну набавку.
Члан 3.
Општина Шамац је сагласна да ће обезбиједити разлику средстава потребних за реализацију
предметне набавке из Буџета општине са позиције број 124 Служба за локални економски развој на конту
бр. 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (учешће у пројектима).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „ Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-210/2020
Датум, 28.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

268.
На основу члана 17. стaв. 1. и члана18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ ", број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске”, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,број 9/17) , Начелник
општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„ Зацијевљење канала код гробља у МЗ-и Ново Село“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Зацијевљење канала код гробља у МЗ-и Ново Село“
путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 KM без ПДВ-а, односно до 7.020,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове.
Потребна средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412500 - Расходи за текуће одржавање
осталих грађевинских објеката-комунална инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац" .
Број: 01-022-208/2020
Датум, 27.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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269.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“, број 12/15) , Начелник општине
Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку робе „Набавка реквизита за опремање дјечијег игралишта
у општини Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Ултрапројект“ д.о.о. из Лакташа за набавку робе „ Набавка реквизита
за опремање дјечијег игралишта у општини Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у
укупном износу од 5.158,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.034,86 КМ са 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
28.07.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „Ултрапројект“ д.о.о. из Лакташа.
У року остављеном за достављање понудa, дана 29.07.2020. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са укупним износом понуде од 5.158,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.034,86 КМ са ПДВом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-210/2020
Датум: 30.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

270.
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 извођење радова „Зацијевљење канала код гробља у МЗ-и Ново Село“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ Дејокоп“ д.о.о. Бок за извођење радова „ Зацијевљење канала код
гробља у МЗ-и Ново Село“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 6.000,00 КМ без
ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
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Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
27.07.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу„ Дејокоп“д.о.о. из Бока
У року остављеном за достављање понуде, дана 28.07.2020. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са укупним износом понуде од 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ са
ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-208/2020
Датум: 30.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

271.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17) , члана 2.
Одлуке о висини накнаде за обављање послова техничког прегледа објеката („ Службени гласник
Општине Шамац“, број 03/20) и Записника комисије о оцјени достављених пријава на јавни конкурс за
утврђивање листе овлашћених правних и физичких лица за вршење техничког прегледа објеката на
подручју општине Шамац број: 01-111-47/2020 од 03.07.2020. године , Начелник oпштине Шамац
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
Члан 1.
Именују се чланови Комисије по Одлуци о висини накнаде за обављање послова техничког прегледа
објеката и то:
1. Здравко Вучићевић, инж. грађ. из Доње Слатине,
2. Mирослав Шавија, дипл. инж. маш. из Брчког,
3. Стево Лукић, дипл. инж. ел. из Црквине,
4. Војислав Николић, дипл. инж. ел. из Брчког,
5. Koмљен Бијелић, дипл. инж. грађ. из Шамца,
6. Миленко Вукадиновић, дипл. инж. грађ.из Прњавора,
7. Доц. др Горан Пејичић, мастер инж. грађ. из Црквине,
8. Владо Ђорђић, инж. грађ. из Шкарића,
9. Игор Алатовић, дипл. инж. грађ. из Шамца,
10. Г.П. „ОБНОВА“ д.о.о. Шамац,
11. Петар Петровић, дипл. инж. маш. из Шамца,
12. Мр Перица Крстановић, дипл. инж. ел. из Шамца,
13. „ROUTING“д.о.о. Бања Лука,
14. Никола Новаковић, инж. грађ. из Црквине,
15. Институт за грађевинарство „ИГ“д.о.о. Бања Лука,
16. Гордана Петровић, дипл. инж. арх. из Модриче,
17. Слободан Вуковић, дипл. инж. грађ. из Брчког,
18. Бранка Јовановић, дипл. инж. арх. из Модриче,
19. Рајко Миљевић, дипл. инж. ел. из Модриче,
20. „ RADIS“д.о.о. Источно Сарајево и
21. „ УРБИС ЦЕНТАР“д.о.о. Бања Лука.
Члан 2.
Начелници Одјељења ће својим рјешењем утврдити састав појединих Комисија, водећи рачуна да
Комисију сачињавају чланови који се стално не понављају.
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Члан 3.
Овим рјешењем ставља се ван снаге рјешење број: 01-111-61/2017 од дана 30.03.2017. године
(„Службени гласник Општине Шамац, број 4/17).
Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-111-47/2020
Датум: 07.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

272.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске, број:
97/16 и 36/19), а у вези са чланом 98. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, број: 97/16), те члана 66. Статута Општине
Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17), начелник општине Шамац доноси :
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за провођење поступка за избор приправника Општинске управе Општине
Шамац у слиједећем саставу:
1. Шмитран Тамара - предсједник Комисије
2. Јефремовић Даринко- члан Комисије
3. Смиљанић Срђан - члан Комисије
II
Задатак Комисије је да поступи у складу са Правилником о поступку запошљавања приправника у
Општинску управу Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац, број: 7/17).
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у
општине Шамац.
Број: 01-111-55/2020.
Шамац, 01. 07. 2020. године

„Службеном гласнику“

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

273.
Начелник општине Шамац на основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 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 Служби начелника општине Шамац
I
Именује се Комисија за провођење поступка за избор радника/службеника у Служби начелника општине
– стручни сарадник за административно-техничке послове Скупштине општине - (један извршиоц) - у
сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.

Смиљанић Срђан – предсједник комисије,
Јефремовић Даринко - члан комисије,
Шмитран Тамара - члан комисије,
Митровић Славица - члан комисије,
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5. 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 стручни сарадник за административно-техничке
послове Скупштине општине по расписаном Јавном конкурсу број: 01-120-192/20 од 10.07.2020. године.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111- 63 /20
Шамац, 28. 07. 2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

274.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), 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, 11/13, 9/17) 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 Гордана Бабић – спец. породичне медицине - предсједник комисије
2. Аида Окановић – дипломирани психолог
3. Анкица Маринковић – дипломирани дефектолог
Повремени чланови стручне комисије:
4. др Бранимир Поповић – психијатар
5. др Нада Аџић – специјалиста офталмолог
6. др Милан Станојевић – специјалиста физијатар
Координатор стручне комисије:
7. Вељко Милкић – дипломирани дефектолог
II
Комисија из тачке I овог рјешења формира се за рад на подручју општине Шамац.
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 приликом утврђивања способности лица
у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивања функционалног стања корисника
придржава прописа из своје области, као и стандарда и правила струке.
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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 1/19 и 5/19).
Број: 01-111- 61/2020
Датум, 29.07.2020. године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

275.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), 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

Именује
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

I
се за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју, у сљедећем
др Гордана Бабић, спец. породичне медицине - предсједник комисије
Анкица Маринковић, дипл. дефектолог
Аида Окановић, дипл. психолог
Ирена Кнежевић, дипл. педагог
Тамара Кајтез Кљечанин, дипл. социјални радник

Координатор комисије:
6. Вељко Милкић – дипломирани дефектолог
II
Опис рада комисије из тачке I овог рјешења:
- Радом Комисије руководи предсједник. Комисија даје налаз и мишљење само ако је у пуном
саставу.
- 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.
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-

-

-

-

-

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 Oпштине
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 1/19).
Број: 01-111-60/2020
Датум, 28.07.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
276.
На основу члана 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за
територију Републике Српске број 04/1-012-2-792/20 („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20),
Општински штаб за ванредне ситуације доноси
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ЗАКЉУЧАК
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на
територији општине Шамац
1. Овим закључком прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона „SARS-CoV2“ и „COVID-19“ на подручју општине Шамац.
2. У циљу провођења ванредних мјера из тачке 1. ове наредбе за спречавање и сузбијање заразних болести
те заштите и спасавања становништва:
а) ограничава се рад од 06:00 до 23:00 часова:
- свих угоститељских објеката за исхрану и пиће,
б) ограничава се рад од 07:00 до 15:00 часова:
− тржницама на велико, тржницама на мало (робна пијаца, зелена пијаца и сточна пијаца),
в) субјектима трговинских дјелатности се рад недјељом ограничава од 7:00 до 14:00
часова, а другим данима у складу са својим уобичајеним радним временом,
г) угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења
пружати услуге смјештаја, као и услуге исхране и пића гостима и трећим лицима са
временским ограничењем из тачке 2 подтачка а),
д) бензинске пумпе и плинске пумпне станице, здравствене установе, шпедиције и
други пословни субјекти на подручју општине Шамац могу радити у складу са
својим уобичајеним радним временом.
3. Сви субјекти из тачке 2. овог закључка су дужни организовати рад уз обавезно предузимање мјера
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и
ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
4. Обавезују се пружаоци услуга да у свом пословању обезбиједе поштовање препорука надлежних
институција.
5. Задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове, заједно са Комуналном полицијом да у
провођењу овог закључка обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
6. О извршавању задатака из овог закључка Одјељење за привреду и инспекцијске послове и Комунална
полиција свакодневно ће извјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
7. Ступањем на снагу овог закључка престаје да важи Закључак о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01810-14-119/2020 од 24.06.2020. године.
8. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“, а примјењиваће се до 20.07.2020. године.
Број: 01-810-14-130/2020
Датум: 06.07.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

277.
На основу члана 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за
територију Републике Српске број 04/1-012-2-792/20 („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20),
Општински штаб за ванредне ситуације доноси

49

Страна 50 - Уторак, 4. август 2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 12
ЗАКЉУЧАК
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на
територији општине Шамац
1. Овим закључком прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона „SARS-CoV2“ и „COVID-19“ на подручју општине Шамац.
2. У циљу провођења ванредних мјера из тачке 1. ове наредбе за спречавање и сузбијање заразних болести
те заштите и спасавања становништва:
а) ограничава се рад од 06:00 до 23:00 часова:
- свих угоститељских објеката за исхрану и пиће,
б) ограничава се рад од 07:00 до 15:00 часова:
− тржницама на велико, тржницама на мало (робна пијаца, зелена пијаца и сточна пијаца),
в) субјектима трговинских дјелатности се рад недјељом ограничава од 7:00 до 14:00
часова, а другим данима у складу са својим уобичајеним радним временом,
г) угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења
пружати услуге смјештаја, као и услуге исхране и пића гостима и трећим лицима са
временским ограничењем из тачке 2 подтачка а),
д) бензинске пумпе и плинске пумпне станице, здравствене установе, шпедиције и
други пословни субјекти на подручју општине Шамац могу радити у складу са
својим уобичајеним радним временом.
3. Сви субјекти из тачке 2. овог закључка су дужни организовати рад уз обавезно предузимање мјера
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и
ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
4. Обавезују се пружаоци услуга да у свом пословању обезбиједе поштовање препорука надлежних
институција.
5. Задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове, заједно са Комуналном полицијом да у
провођењу овог закључка обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
6. О извршавању задатака из овог закључка Одјељење за привреду и инспекцијске послове и Комунална
полиција свакодневно ће извјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
7. Ступањем на снагу овог закључка престаје да важи Закључак о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01810-14-130/2020 од 06.07.2020. године.
8. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“, а примјењиваће се до 03.08.2020. године.
Број: 01-810-14-137/2020
Датум: 22.07.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
226. Одлука о усвајању Платформе за мир и Плана активности за имплементацију
Платформе за мир 2020-2022.
227. Одлука o утврђивању Нацрта Урбанистичког плана за шире урбано подручје
градског насеља Шамац
228. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине
Шамац
229. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине
Шамац (локалитет Лугови)
230. Одлука о начину и условима непосредне замјене непокретности у својини Општине
Шамац за непокретност у својини Миљић (Јово) Петра
231. Закључак о усвајању Извода из Записника са XLI редовне сједнице Скупштине
општине Шамац
232. Закључак о прихватању Информације о проведеној јавној расправи и јавним
презентацијама у вези са Нацртом плана парцелације за аутопут и гасовод ВукосављеБрчко
233. Закључак o усвајању Извјештаја о стипендирању студената и ученика на подручју
општине Шамац у школској 2019/2020. години
234. Закључак o усвајању Извјештаја о утрошку средстава прикупљених по основу
водних накнада у 2019. години са Планом коришћења средстава од водних накнада у
2020. години и извјештај о утрошку средстава од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2019. годину
235. Закључак o усвајању Извјештаја о извршеним активностима у оквиру Програма
превенције и контроле незаразних болести у 2019. години
236. Закључак о прихватању Информације o стању безбједности на подручју општине
Шамац у 2019. години са упоредним показатељима из 2018. године
237. Закључак о прихватању Информације o стању у привреди са показатељима
запослености на подручју општине Шамац у 2019. години
238. Закључак о прихватању Информације о стању и потребама социјално угрожених
категорија лица-корисника права на новчану помоћ у 2019. години
239. Закључак о прихватању Информације о остваривању права одређених категорија у
складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске и у складу са општинском Одлуком о
проширеном обиму права породица погинулих бораца и ратних војних инвалида и
демобилисаних бораца са подручја општине Шамац у 2019. години
240. Закључак о прихватању Информације o демографском стању на подручју општине
Шамац са подацима о броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2019. години
241. Закључак о прихватању Информације о стању гробаља на подручју општине Шамац
у 2019. години
242. Закључак о прихватању Информације о раду невладиних организација и удружења
грађана на подручју општине Шамац у 2019. години

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
243. Правилник о измјенама и допунама Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама Општине Шамац
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244. Правилник о измјенама Правилника о платама и накнадама запослених у
Општинској управи општине Шамац
245. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Шамац
246. Одлука о прерасподјели средстава
247. Одлука о прерасподјели средстава
248. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Хватање и
збрињавање напуштених паса на подручју општине Шамац“ (поновљени поступак)
249. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Израда стручног
мишљења и урбанистичко техничких услова за изградњу депоније на к.ч. 1391 КО Горњи
Хасић и за изградњу пјешачке стазе поред магистралног пута М1 104 у МЗ-и Тишина“
250. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Израда
металног мобилијара и надстрешнице за аутобуско стајалиште на подручју општине
Шамац“
251. Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Одржавање и кошење десног
насипа на ријеци Сави и Босни у МЗ-и Шамац“
252. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Израда стручног мишљења и
урбанистичко техничких услова за изградњу депоније на к.ч. 1391 КО Горњи Хасић и за
изградњу пјешачке стазе поред магистралног пута М1 104 у МЗ-и Тишина“
253. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка
прозора за просторије Цивилне заштите Општинске управе Шамац“
254. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Уређење
игралишта у МЗ-и Горњи Хасић“
255. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка прозора за просторије Цивилне
заштите Општинске управе Шамац“
256. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Одржавање и кошење десног насипа
на ријеци Сави и Босни у МЗ-и Шамац“
257. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Израда металног мобилијара и
надстрешнице за аутобуско стајалиште на подручју општине Шамац“
258. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Уређење
дијела дворишта иза мјесне читаонице у МЗ-и Засавица“
259. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Санација
обалоутврде Градског кеја у Шамцу“
260. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2020. годину
261. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Медијско
праћење активности у општини Шамац кроз објаве интервјуа и ПР текстова“
262. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Уређење дијела дворишта иза
мјесне читаонице у МЗ-и Засавица“
263. Одлука
264. Одлука
265. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Уређење игралишта у МЗ-и Горњи
Хасић“
266. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Медијско праћење активности у
општини Шамац кроз објаве интервјуа и ПР текстова“
267. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке робе „Набавка реквизита за
опремање дјечијег игралишта у општини Шамац“
268. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Зацијевљење канала код гробља у МЗ-и Ново Село“
269. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка реквизита за опремање
дјечијег игралишта у општини Шамац“
270. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Зацијевљење канала код гробља у
МЗ-и Ново Село“
52

Страна 53 - Уторак, 4. август 2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 12

271. Рјешење
272. Рјешење
273. Рјешење o именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор
радника/службеника у Служби начелника општине Шамац
274. Рјешење о именовању стручне комисије о утврђивању способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника
275. Рјешење о именовању првостепене стручне комисије за процјену потреба и
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
276. Закључак о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији општине Шамац
277. Закључак о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији општине Шамац

Уторак, 4. август 2020. године - Службени гласник општине Шамац - Број 12/20
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића
број 4. Уређује и штампа Секретар Скупштине општине Шамац. Телефон: 054/611-229,
611-237; централа: 054/611-800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник општине Шамац"
излази по потреби. Жиро рачун: Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.
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