Страна 1 - Уторак, 3. март 2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ШАМАЦ

www.opstinasamac.org

Година

XXVI

Број 3

Уторак,
3. март 2020. године
Шамац

Краља Александра I
Карађорђевића 4
76230 Шамац
Тел.054/611-237
Факс.054/620-300

Жиро рачун:
Орган управе општине
Шамац
562-011-00001661-17

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
39.
На основу члана 53. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске", број 90/17), члана 39.став 2.тачка5. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске“број 97/16;36/19) и члана 36.став 2.тачка5. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број: 9/17),Скупштина општине Шамац на XXXIX редовној
сједници одржаној дана 28.02.2020. године, доноси
ПРОГРАМ МЈЕРА
за спречавање и сузбијање, елиминацију и
ерaдикацију заразних болести на подручју општине
Шамац за 2020.годину
I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Политиком унапређења здравља становништва Републике Српске до 2020. године, усвојене Одлуком
Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 92/12), (у даљем тексту:
Политика), предвиђено је да се интензивира контрола заразних и незаразних болести и унаприједи
здравствена безбједност становништва.
2. Између осталог, наведено ће се постићи: достизањем и одржавањем препоручене покривености
имунизације; спровођењем регионалних политика и акционих планова, препоручених Политиком, а који
се односе на рационалну употребу антибиотика и контролу инфекције; обезбјеђењем доступности
здравствених услуга и интервенција заснованих на доказима осјетљивим групама становништва са
намјером осигурања контроле заразних болести, међу којима су најважније (туберкулоза, ХИВ/AIDS,
грип, вакцинама превентабилне болести); унапређењем размјене информација ради спровођења
заједничког надзора и контроле болести од јавноздравствених ауторитета у сврху унапређења контроле
зооноза, резистентних сојева микроорганизама, инфекција и интоксикација патогеним микрорганизмима,
које се преносе путем хране.
3. Министарство здравља и социјалне заштите у складу са Законом о заштити становништва од заразних
болести прати и кретање заразних болести у Републици Српској, ближем и ширем окружењу, те остварује
сарадњу са Свјетском здравственом организацијом ( СЗО), Европским центром за контролу болести (енгл.
European Centre for Disease Controle – ECDC) и надлежним органима других земаља. Такође,
Министарство проглашава епидемију од већег епидемиолошког значаја, одређује заражено и угрожено
подручје и о томе, посредством надлежног тијела Босне и Херцеговине, обавјештава СЗО и надлежне
органе Европске уније.
4. Јавна здравствена установа Институт за јавно здравство, прати и анализира кретање заразних болести
на подручју Републике, препоручује и спроводи мјере за спречавање и сузбијање заразних болести, у
складу са међународним актима и програмима СЗО и о томе обавјештава све надлежне органе и друге
субјекте у Републици. Такође, Институт врши континуирани епидемиолошки надзор на подручју
Републике, припрема једнообразна методолошка упутства са дефиницијама случајева појединих заразних
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болести, координише и управља системом раног откривања заразних болести, пружа стручну и другу
помоћ домовима здравља и другим здравственим установама, врши стручни надзор над спровођењем
појединих мјера заштите од заразних болести.
5. Заштита становништва од заразних болести врши се спровођењем општих, посебних, ванредних и
осталих мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, у складу са Законом о заштити становништва
од заразних болести (''Службени гласник Републике Српске'' број 90/17), у даљем тексту: Закон.
.6. У спровођењу мјера овог програма учествују републичке и друге институције, здравствене установе,
јединице локалне самоуправе, појединци и невладине организације, у складу са обавезама и
одговорностима дефинисаним законским и подзаконским актима који уређују област заштите
становништва од заразних болести.
7. Финансирање активности које произлазе из дефинисаних циљева овог програма, вршиће се у складу са
средствима планираним Документом оквирног буџета, као и буџетом Републике и буџетима републичких
управних организација, јединица локалне самоуправе за годину у којој ће се активности спроводити.
8.Чланом 3. Закона, прописана је обавеза планирања, предузимања и провођења мјера за спречавање и
сузбијање,елиминацију и ерадикацију заразних болести у јединицама локалне самоуправе и њеним
органима,здравственим и другим установама, предузећима и другим правним и физичким лицима.
9. У спровођењу општих и посебних превентивних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести
становништва Скупштина општине преко својих органа, као и здравствене и друге установе, предузећа и
друга правна и физичка лица, усмјериће активности нарочито на спровођењу мјера заштите станоништва
од заразних болести.
II-МЈЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
Заштита становништва од заразних болести врши се спровођењем општих, посебних, ванредних и
осталих мјера за спречавање и сузбијање заразних болести.
1.Опште мјере за заштиту од заразних болести
1) Обезбјеђење санитарно техничких услова за одржавање личне и опште хигијене и уклањање отпадних
материја у домаћинству на приватном посједу, у објектима у којима се обавља пословна дјелатност и у
њиховој околини , средствима саобраћаја и свим мјестима јавног окупљања. Правна лица и предузетници,
привредна друштва, установе и власници приватних посједа дужни су у својим објектима и њиховој
околини обезбиједити санитарно-техничке услове за одржавање личне и опште хигијене, те
уклањатиотпадне материје на начин који не угрожава живот и здравље људи .
2) Обезбјеђење здравствено исправне воде намијењене за пиће;
Извршиоци ове мјере су ЈП''Водовод и канализација''АД Шамац, Институт за јавно здравство Републике
Српске Бања Лука и Хигијенско-епидемиолошка служба ЈЗУ„Дом здравља"Шамац.
Мјеру треба спроводити континуирано током 2020. године, а надзор над спровођењем ове мјере вршиће
се контролом хигијенске исправности воде за пиће према Плану превентивних мјера заштите
становништва на подручју општине Шамац за 2020. годину. Средства за спровођење контроле воде из
јавних водних објеката (школски водни објекти, бунари и извори) обезбиједиће се из буџета Општине
Шамац,а средства за анализе воде градског водовода обезбијеђује ЈП ''Водовод и канализација''АД
Шамац, према Уговору сачињеном између ЈП ''Водовод и канализација''АД Шамац и Иститута за јавно
здравство Републике Српске-Регионални центар -Добој.
3) Обезбјеђење микробиолошке исправности хране и предмета опште употребе као и чистоће опреме,
уређаја радне одјеће, радних површина и руку радника који раде у производњи и промету тих производа.
Ову мјеру дужни су спроводити сви субјекти који се баве производњом и прометом хране и предмета
опште употребе.
Задатак је трајан, а надзор над спровођењем ове мјере вршиће се контролом хигијенске исправности
хране и предмета опште употребе у производњи и промету. Средства обезбјеђују субјекти који послују са
храном и предметима опште употребе, а у случају појаве тровања вршиће се циљна испитивања. За циљна
испитивања у случају тровања средства се обезбјеђују из буџета Општине Шамац.
4) Спровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама, насељеним мјестима,
објектима за снабдијевање водом за пиће, објектима за производњу и промет хране и предмета опште
употребе, те сировина за њихову производњу, односно средства намијењена за њихов превоз, објектима и
просторијама за одлагање отпадних материја, објектима здравствених установа, објектима и средствима
јавног саобраћаја, стамбеним објектима и двориштима, мјестима јавног окупљања и задржавања људи и
осталим објектима привредних друштава, других правних и физичких лица.
-Превентивна дезинфекција
Дезинфекцијом се сматрају поступци који имају за циљ уништавање ,успоравање, раста размножавања
или уклањања већине микроорганизама на површинама,у просторијама, објектима и уређајима, прибору
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те опреми,уз примјену механичких, физичких и хемиских метода.За сузбијање микроорганизама могу се
користити дезинфекциона средства која су прописно регистрована и допуштена за примјену од стране
Министарства здравља у Републици Српској, а користе се за употребу прописно и у складу са
декларацијом. Извршилац превентивне дезинфекције је Хигијенско-епидемиолошка служба ЈЗУ „Дом
здравља" Шамац, која се односи на дезинфекцију јавних водних објеката ( школских водних објеката,
градских бунара и школских просторија), или нека друга овлаштена фирма регистрована за обављање
ДДД послова која посједује одобрење и сагласност Министарства здравља.
-Превентивна Дезинсекција
Дезинсекција подразумијева системско и планирано сузбијанје инската и осталих чланконожаца или
њихових развојних облика који преносе узрочнике заразних болести, изазивају алергијске реакције, или
имају токсично дјеловање. Дезинсекција се проводи примјеном физикалних, хемијских или биолошких
метода и средстава која су еколошки најприхватљивија,на начин да се не доводи у опасност здравље људи
и животиња. Најчешћи штетни инсекти које треба сузбијати ако се појаве,а све ради заштите
становништва су:- комарци све врсте-смеђи и црни жохар.-разне врсте муха.
Циљ сузбијања комараца и њихових развојних облика јесте ради појаве и ширења заразних болести и
смањења кожних проблема и алергиских промјена насталих убодом комарца и секундарних инфекција
због оштећења коже.
Епидемиолошки значај: Инсекти су преносиоци многих заразних болести као напр: Маларије,вирусних
инфекција као нпр:жуте грознице,и др.
-Превентивна дератизација
Дератизација је скуп различитих мјера које се предузимају с циљем смањења популације штетних
глодаваца испод прага штетности, заустављања размножавања и потпуног уништења популације штетних
глодаваца који су природни резеорвари и преносиоци узрочника заразних болести.
Епидемиолошки значај: Осим што су глодари(мишеви ) узрочници великих економских штета, који
уништавају имовину и залихе хране они су и резеорвари преносиоци читавог низа заразних болести
човјека као што су: Куга, вирусна хеморагијска грозница с бубрежним синдромом ,лептоспироза,
туларемија, токсоплазмоза ,лишманијаза, салмонелоза и трихиленоза. Извршилац систематске
дератизације је најповољнији извођач у складу са Законом о јавним набавкама, а могу је обављати
здравствене установе које испуњавају услове
у погледу стручног кадра, опреме и средстава, тј. задовољавају прописане норме у складу са Законом о
заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске", број 90/17),и
Правилником о начину обављања дезинсекције,дезинфекције и дератизације („Службени гласник
Републике Српске",број 108/19).
Систематска дератизација обухвата:
- индивидуална домаћинства,
- стамбени фонд,
- предшколске, школске и вјерске установе, домове културе,
- јавне зелене површине,спортско- рекреативне објекте,
- обале ријека,
- депоније смећа,
- канализациону мрежу,гробља.
- привредне субјекте (предузећа,угоститељске, занатске и трговачке радње).
Рокови за спровођење дератизације су април/мај и септембар/октобар 2020. године. Средства за
спровођење ове мјере обезбијеђују се од стране корисника услуга и из Буџета јединице локалне
самоуправе Општине Шамац.
5) Обезбјеђивање резерви лијекова, дезинфекционих средстава, заштитних и других медицинских
средстава и опреме за употребу у случају избијања епидемија.
6) Уклањање људских и животињских излучевина, лешева, органа и ткива, отпадних вода и других
отпадних материја на начин и под условима који не угрожавају здравље становништва, изворишта воде за
пиће и животну средину.
Ову мјеру спроводи ЈП''Слободна зона''доо Шамац уз стручни надзор, као и предузећа, предузетници и
физичка лица која обављањем својих дјелатности стварају отпадне воде и остале отпадне материје.
Задатак је трајан. Средства обезбјеђују привредна друштва, самостални привредници и физичка лица.
2.Посебне мјере за спречавање и сузбијање заразиих болести су:
1) Епидемиолошки надзор, те здравствено образовање и континуирано информисање запослених радника,
пацијената и становништва о кретању заразних болести, карактеристикама појединих болести, мјерама
заштите и тренутној еиидемиолошкој ситуацији,
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2) Санитарни надзор над лицима запосленим на одређеним пословима и посебну едукацију тих лица.
Ради спречавања преношења заразних болести под санитарни надзор стављају се лица која раде:
- у производњи, преради и промету храном,
- на одржавању система за снабдијевање становништва водом за пиће,
- у производњи козметичких средстава,
- на пословима рада са дјецом предшколског узраста у области образовања и васпитања ученичког
стандарда
- у играоницама,
- на пружању услуге његе и уљепшавања лица и тијела
- на пословима производње, паковања и издавања лијекова и медицинских средстава,
- здравствени радници,здравствени сарадници и други радници који раде у организационој
јединици здравствене установе или здравственој установи која пружа здравствене услуге у одређеним
областима.
- лица која обављају практичну наставу на горе наведеним пословима.
Извршиоци ове мјере су Домови здравља(ХЕС служба) и Институт за јавно здравство Републике
Српске.,-Регионални центар Добој. Средства обезбјеђују предузетници и предузећа за санитарни преглед
запослених који се обавља сваких 6 мјесеци. Посебна едукација за стицање основних знања о хигијени
животне и радне средине, хигијени животних намирница, хигијени исхране, личној хигијени, о заразним
ипаразитарним болестима и за стицање основних знања из правних прописа који регулишу област
заштите становништва од заразних болести се спроводи над лицима која су стављена под здравствени
надзор тј.
лица која у својим пословима и радним задацима долазе у контакт са животним намирницама и
предметима опште употребе или која пружају хигијенске услуге другим лицима.
Извршиоци ове мјере су:Домови здравља (ХЕС ) и Институт за јавно здравство Републикe Српске.Регионални центар Добој.
Средства за спровођење ове мјере обезбијеђује послодавац, а едукација запослених је обавезна сваке 4
године.
3) Епидемиолошко истраживање на терену радраног откривања извора и путева преношења
заразнихболести, откривање лица која су била изложена примарном извору заразе и у контакту са
обољелим лицима као и здравствени надзор над тим лицима.
4) Лабораторијско испитивање и брзу дијагностику заразног обољења, те верификацију узрочника заразне
болести у референтном центру за микробиолошка лабараторијска испитивања узрочника заразне болести.
5) Мјере карантина и стављање у карантин лица које је било у контакту са лицем обољелим од посебно
опасне заразне болести, у складу са препорукама Института.
6) Обезбјеђење посебних услова за смјештај лица у изолацији и њихово лијечење уздравственој установи
као и превоз санитетским возилом тих лица.
7) Евиденцију, пријављивање, обавјештавање достављање извјештаја Институту о заразним болестима.
8) Имунизацију и хемопрофилаксу против заразних болести.
9) Тестирање крви, ткива, ћелија, органа и другог хуманог материјала код добровољних давалаца крви.
10) Спровођење организационих,техничких,дијагностичких ,терапеутских, хигијенских и других мјера за
спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција у здравственим установама.
11) Адекватно управљање медицинским отпадом.
12) Спровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације у току и након завршетка заразне болести.
13) Здравствени надзор над лицима која носе узрочнике одређених заразних болести и над путницима у
међународном саобраћају који долазе из подручјазараженог или угроженог посебно опасном заразном
болешћу, колером или маларијом.
14) Безбиједан транспорт инфективног биолошког материјала . Све напријед наведене мјере спроводе
здравствене установе.
3. Ванредне мјере за спречавање и сузбијање заразних болести
Ванредне мјере за спријечавање и сузбијање заразних болести спроводе се у ситуацији у којој долази до
угрожавања безбједности и здравља људи, постојањем непосредне опасности за масовно преношење
заразне болести, те масовног обољевања становништва на подручју општине Шамац.
Ванредне мјере обухватају:
1) Ограничење кретања у зараженом и угроженом подручју, и стављање под здравствени надзор лица које
је било у контакту са зараженим лицем.
2) Ограничење или забрана промета појединили свих врста робе и средстава на одређеном подручју.
3) Престанак рада васпитно-образовних установа и забрану окупљања на јавним мјестима,.
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4) Увођење обавезног ангажовања запослених у здравственим установама и других грађана наотклањању
посљедица настале ситуације.
5) Ванредну вакцинацију, односно хемопрофилаксу.
6) Изолацију обољелих у кућним условима или другом адаптираном објекту када због масовног
обољевања није могућа изолација у здравственој установи.
7) Уступање и адаптација других објеката и ангажовање потребних средстава и опреме за потребе
здравствене службе.
8) Успостављање карантина и стављање у карантин лица које је било у контакту са лицем
обољелим од посебно опасне заразне болести, те у складу са препорукама и друге мјере које природа
болести налаже, односно мјере које предложи Свјетска здравствена организација.
9) Информисање јавности о актуелној епидемиолошкој ситуацији, постојећим ресурсима, мјерама које се
предузимају и које треба да предузму грађани.
10) Континуирана комуникација и обавјештавање према прописаној структури ланца комуникације (ХЕС
Служба дома здравља-Регионални центар-Институт за заштиту здравља-Министарство здравља и
социјалне заштите Републике српске-Влада Републике Српске).
Републички штаб цивилне заштите континуирано прати стање на терену, заједно са локалним штабовима,
извјештава локалну заједницу, МУП и све друге субјекте укључене у штаб за ванредне околности.
У циљу спровођења заштите становништва од заразне болести Министарство за заштиту здравља и
социјалну заштиту, на приједлог Института доноси годишњи Програм мјера за спречавање и сузбијање,
елиминацију и ерадикацију заразних болести за подручје Републике. Скупштине јединице локалне
самоуправе доносе властите Програме за своје подручје, којим се обезбјеђују средства и извршиоци,
рокови извршења и врше надзор над спровођењем мјера. Трошкови спровођења мјера у случају
проглашења епидемије за подручје јединице локалне самоуправе финансирају се из буџета јединица
локалне самоуправе.
4.Остале мјере за спречавање и сузбијање заразних болести
1) Сахрањивање, ексхумација и превоз умрлих лица мора се вршити на начин који онемогућава ширење
заразне болести.
2) Превоз умрлих лица врше правна лица или предузетници регистровани за обављање те дјелатности
намјенским возилом.
3) Превоз умрлих у међународном саобраћају може се вршити и средствима јавног превоза, у складу са
међународним прописима.
4) У случају смрти посебно опасне заразне болести, опремање умрлог лица обавља се у здравственој
установи у којој је лице умрло.
5) Ексхумација се врши уз рјешење-сагласност здравственог инспектора, а трошкове сноси подносилац
захтјева за ексхумацију.
6) Сахрањивање умрлих лица се може вршити само на мјестима одређеним за сахрањивање.

III-СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА
Ради ефикасније стручне примјене прописаних и других мјера превентивне здравствене заштите
становништва од заразних болести, здравствене службе морају:
* Бити оспособљене за рано отклањање извора заразе и путева преношења заразе.
* Вршити лабараторијско испитивање узрочника заразних болести, односно епидемија заразних болести.
* Обезбиједити довољне резерве вакцина за болести које подлијежу обавезној мунизацији.
О спровођењу овог Програма стараће се здравствена инспекција и инспекција за храну уз овлашћење
Инспектората Републике Српске.
IV-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у„Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-55/2020
Датум, 28.02.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

40.
На основу члана 15. и 16. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени
гласник Републике Српске", број 90/17), члана 39.став 2. тачка5.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16;36/19) и члана 36.став 2.тачка 5. Статута општине
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Шамац (''Службени гласник општине Шамац број: 9/17), Скупштина општине Шамац на XXXIX редовној
сједници одржаној дана 28.02.2020.године, донoси
ПРОГРАМ МЈЕРА
систематске превентивне дезинсекције и
дератизације
I-ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Програмом, уређује се провођење општих и превентивних мјера дезинсекције и дератизације на
подручју општине Шамац(у даљем тексту: ДДД) - да би се заштитило становништво од заразних болести;
као и начин и контрола провођења, подношење извјештаја након проведених превентивних мјера, те
начин финансирања.
Члан 2.
(1) ДДД се проводи ради спречавања и сузбијања патогених микроорганизама, штетних инсеката и
штетних глодара, чије је планирано, организовано, правовремено и систематско сузбијање мјерама,
дезинсекције и дератизације од јавно - здравственог значаја за општинуШамац.
(2) ДДД се проводи у складу са Програмом мјера и Планом мјера превентивне и обавезне и
превентивнедезинсекције и дератизације на подручју општине Шамац (у даљем тексту: Програм мјера).
II - ДДД
Члан 3.
Извршилац ДДД је најповољнији извођач у складу са Законом о јавним набавкама, а могу је обављати
здравствене установе и друга правна лица која испуњавају прописане услове у погледу стручног кадра,
опреме и средстава.
Члан 4.
(1) Обавезно спровођење ДДД обухвата:
Објекте за снадбијевање водом за пиће, јавн површине у насељеним мјестима, објекте за производњ и
промет хране и предмете опште употребе, те сировине за њихову производњу, односно средства
намијењена з њихов превоз, објекте и просторије за одлагањеотпадних материја, објекте здравствених
установа,објекте и средства јавног саобраћаја, стамбене објекте идворишта, мјеста јавног окупљања и
задржавања људи иостале објекте привредних друштава, других правнихлица и физичких лица.
(2) Обавезна систематска превентивна дератизацијана подручју општине Шамац, врши се најмање два
пута годишње, у свим објектима и просторима из члана 4.став1. овог програма, и то као прољећна и
јесења.
(3) Превентивна дезинсекција обавља се у 2 фазе , а у случају повећаног размножавања штетних инсеката
или по налогу здравственог инспектора, и више пута у току године.
Члан 5.
ДДД се могу вршити само средствима чији је промет дозвољен на подручју Републике Српске, а која
имају токсиколошку оцјену и оцјену ефикасности за наведене сврхе.
Члан 6.
(1) Овлашћени извођач ДДД - прије почетка провођења планираних и програмираних превентивни мјера,
дужан је обавијестити грађане, привредна друштва, установе, предузетнике и друга правна лица овремену
и начину извођења, са свим потребним упутствима за заштиту, а путем средстава јавно информисања, и
то пет дана прије почетка извођења ДДД.
(2) Упутства за заштиту морају садржавати:
- опште мјере предострожности и сигурности;
- потребне мјере за заштиту грађана;
- опште мјере за заштиту домаћих животиња;
- поступак припреме терена за извођење ДДД.
(3) Извођач ДДД дужан је - по свакој проведеној ДДД издати потврду на лицу мјеста.
(4) Извођач је дужан најкасније у року од 10 дана доставити Извјештај о проведеној ДДД.
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III - ФИНАНСИРАЊЕ ДДД
Члан 7.
(1) Трошкове провођења и финансирања ДДД сносе:
- За водотоке, школске, предшколске, здравствене,спортске и социјалне установе, зелене површине
градског микрореона, депоније смећа, те друге објекте или просторије којима газдује општина –сноси
ОпштинаШамац;
- Предузећа која управљају стамбеним и пословним зградама за објекте којима управљају.
- Грађани, односно корисници осталих објеката за објекте чији су власници, односно корисници.
Члан 8.
Сви обвезници ДДД, и друга лица, су дужни да извођачима омогуће приступ у све објекте и површине
којима управљају, и да дају потребна обавјештења, те пруже помоћ приликом извођења радова.
IV- НАДЗОР
Члан 9.
(1) Надзор над извођењем ДДД врши здравствени инспектор.
(2) Здравствени инспектор је овлашћен да:
1) нареди провођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације,
2) забрани или обуставити вршење радова - уколико утврди да нису предузете мјере заштите људи и
домаћих животиња, или да средствима којима се врши ДДД не рукују стручни радници, или да наведене
послове врши неовлаштено лице-установа, или да се извођачи не придржавају прописаних услова ДДЦ и
уговорних обавеза, као и обавеза које проистичу из овог програма.
(3) Институт за јавно здравство врши стручни надзор над извођењем ДДД - као општим и посебним
мјерама за спречавање и сузбијање заразних болести.
V - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 10.000,00 казниће се за прекршај здравствена установа ако
поступи супротно одредбама члану 3.
(2) Новчаном казном од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ казниће се за прекршај из става 1.овог члана
одговорно лице у здравственој установи.
Члан 11.
(1) Новчаном казном од 2.000,00 КМ до 10.000,0 казниће се за прекршај правно лице или предузетник
који обавља пословну дјелатност ако:
1) поступи супротно одредбама члана 3.
2) поступи супротно одредбама члана 4.
3) поступи супротно одредбама члана 5.
4) поступи супротно одредбама члана 6.
(2) Новчаном казном од 150,00 КМ до 1.500,00 К казниће се за прекршај из става 1.овог члана одговорн
лице у правном лицу.
(3) За прекршаје из става 1. овог члана казниће с предузетник новчаном казном од 500,00 КМ до
5.000,00КМ
VI-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општинеШамац".
Број: 07-022-56/2020
Датум, 28.02.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

41.
На основу члана 39.став 2.тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске''
број 97/16,36/19),члаа 16.став 1.и 3. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени
гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 36.став 2. тачка 5. Статута општине Шамац(''Службени
гласник општине Шамац'',број:9/17), Скупштина општине Шамац на XXXIX редовној сједници одржаној
дана 28.02.2020. године, д о н о с и:
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ГОДИШЊИ ПЛАН СИСТЕМАТСКЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Годишњи план систематске превентивне дезинсекције и дератизације се проводи у складу са
Програмом мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју
општине Шамац за 2020. годину и Програмом мјера систематске превентивне дезинсекције и
дератизације.
Овим Планом уређује се провођење општих и превентивних мјера на подручју општине Шамац у циљу
заштите становништва од заразних болести.
Превентивна дезинсекција
Дезинсекција је скуп различитих поступака који се предузимају са циЉем смањења популације штетних
инсеката, најмање до биолошки толерантног минимума, заустављајући раст и размножавање или потпуно
уништавајући присутну популацију штетних инсеката који преносе узрочнике заразних болести,
паразитирају на тијелу човјека, узрокују алергијске реакције, имају токсично дјеловање или су
узнемиривачи или складишне штеточине, у складу са Законом.
Дезинсекција подразумијева и начин спречавања улажења и задржавања штетних инсеката на површине,
у простор или објекат.
Штетни инсекти подразумијевају:
1) преносиоце заразних болести: комарци, флеботомус папатаци, муве, буве, ваши и крпеЉи,
2) механичке преноснике микроорганизама: бубашвабе – смеђе и црне, мрави – фараонски и други,
3) паразите на тијелу: ваши и стидне ваши,
4) узрочнике алергијских реакција: стјенице – креветна, голубЉа, ластавичја; лептири – жутотрба, боров
четник, губар; тврдокрилци – педерус; гриње – кућна, прашна, птичја, кокошја,
5) штетне зглавкаре токсичног дјеловања: пауци – црна удовица, лажна црна удовица, тарантула; осе;
стршљени; обади; шкорпије; уволаже и стоноге,
6) складишне штеточине: мољци; тврдокрилци – жишци, црвоточци, кожоједи, сланинари, брашнари и
гљивари; складишне гриње,
7) штеточине естетске или јавноздравствене важности: скакавци, Онисцоидеае, уволаже и попци.
Дезинсекција се обавља механичким, физичким или хемијским мјерама.
1.Механичке мјере дезинсекције подразумијевају чишћење просторија, благовремено уклањање отпада и
осталог материјала погодног за развој штетних инсеката, преслагавање залиха, превртање и исушивање
станишта, уградњу физичких препрека (мреже), употребу ловки и ЉепЉивих трака са биоцидним
дјеловањем или без биоцидног дјеловања.
2.Физичке мјере дезинсекције подразумијевају поступке регулације микроклиме, употребу топлоте или
хладноће, те свјетлости с циљем смањења присутне популације, заустављања раста и размножавања или
потпуног уништења штетних инсеката.
3.Хемијске мјере дезинсекције подразумијевају поступке употребе биоцида и то инсектицида,
атрактаната и/или репелената, с циљем смањења укупног броја, заустављања раста и размножавања или
уништења присутне популације штетних инсеката и њихових развојних облика.
Хемијске мјере дезинсекције на површинама, у простору или објекту спроводе се када је без обзира на
предузете превентивне мјере, односно примијењене механичке мјере, дошло до појаве или
неконтролисаног размножавања штетних инсеката.
Избор формулације биоцида, начин примјене, временски интервали вршења дезинсекција, забрана
приступа и мјере опреза зависе од врсте штетног инсекта који се сузбија, затим биолошких и етолошких
особина инсекта, степену и мјесту инфестације, те од особина и намјене површине, простора или објекта.
Технике примјене пестицида су:
-запрашивање – примјена биоцида у формулацији прашка ручно или са уређајем за запрашивање,
-примјена гранула – примјена биоцида у формулацији микрогранула или гранула, ручно или уређајем за
примјену гранула,
- прскање – примјена биоцида у облику раствора, емулзије или суспензије ручним или моторним
прскалицама под притиском, чије млазнице образују капи величине од 100 микрона до 200 микрона,
- распршивање (орошавање) – примјена биоцида у облику раствора, емулзија или суспензија уређајима за
распршивање на електропогон или бензински погон чије млазнице образују капи величине од 50 микрона
до 100 микрона,
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- замагЉивање – примјена биоцида у облику концентрованих или радних раствора (водених или уЉних)
уређајима за топло или хладно замагЉивање гдје величина не прелази 50 микрона,
- задимЉавање – примјена формулација биоцида које сагоријевањем или тињањем ослобађају активне
супстанце у облике аеросола, паре, магле или гаса, у величини честица од 50 микрона,
- фумигација – примјена гасом у складу са врстом и формулацијом примијењеног гасовитог биоцида.
Прије почетка обавЉања дезинсекције у објектима у којима се налази храна, корисник ДДД заштите има
обавезу да на одговарајући начин заштити храну од могућег онечишћења.
У овом случају овлашћени извођач дезинсекцију спроводи на начин да примијењује биоциде који не
оставЉају мирисе на третираној површини на коју се одлаже храна или које се користе у припреми хране.
Простори у којима је дезинсекција спроведена прскањем, распршивањем, замагЉивањем, задимЉавањем
или фумигацијом могу се поновно користити тек по истеку радне каренце одређене за биоциде који су
употријебљени.
Хемикалије, односно биоциде, овлашћени извођач не даје корисницима ДДД заштите на коришћење без
надзора.
Примјена биоцида топлим или хладним замагЉивањем, те замагЉивањем из авиона обавља се у складу
са прописом који уређује област професионалне употребе биоцида.
Превентивна дератизација
Дератизација је скуп различитих мјера које се предузимају с циЉем смањења популације штетних
глодара испод прага штетности, зауставЉања размножавања и потпуног уништења популације штетних
глодара који су природни резеорвоари и преносиоци узрочника заразних болести, узрочници великих
економских штета, који уништавају имовину и залихе хране.
Штетни глодари: црни пацов ,пацов плодојед , александријски пацов, сиви пацов или пацов селац,
кућни миш идруги штетни глодари (поЉски миш, волухарица)
Дератизација се обавља механичким, физичким или хемијским поступцима и мјерама.
1.Механичке мјере дератизације подразумијевају благовремено уклањање отпада и осталог материјала
погодног за развој штетних глодара, преслагавање залиха, уклањање могућих станишта, уградњу
препрека (мреже), употребу клопки, те љепљивих трака са биоцидима или без биоцида.
2. Физичке мјере дератизације подразумијевају поступке употребе ултразвука с циЉем спречавања
улажења и задржавања штетних глодара.
3. Хемијске мјере дератизације подразумијевају примјену биоцида и то родентицида, с циљем смањења
укупног броја популације штетних глодара испод прага штетности, као и заустављања размножавања или
потпуног уништења присутне популације штетних глодара.
Хемијска мјера дератизације спроводи се када је, без обзира на предузете превентивне мјере, дошло до
појаве или до неконтролисаног размножавања штетних глодара.
Избор биоцида, начин и динамика излагања и мјере опреза зависе од врсте штетних глодара који се
сузбијају, биолошких и етиолошких особина штетних глодара, бројности популације, те од особина и
намјене површине, простора или објеката.
Хемијске мјере дератизације спроводе се:
1) излагањем расутих родентицидних мамаца, као и примјеном родентицидног прашка за посипање рупа
и стаза којима се крећу штетни глодари,
2) излагањем чврстих (парафинских) родентицидних мамаца,
3) излагањем појилица с воденим растворима родентицида,
4) фумигацијом – примјеном гаса.
II - ПРИОРИТЕТНЕ ЛОКАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
Спровођење систематске превентивне дезинсекције и дератизације обухвата објекте за снадбијевање
водом за пиће, јавне површине у насеЉеним мјестима, објекте за производњу и промет хране и предмете
опште употребе, те сировине за њихову производњу, односно средства намијењена за њихов превоз,
објекте и просторије за одлагање отпадних материја, објекте здравствених установа, објекте и средства
јавног саобраћаја, стамбене објекте и дворишта, мјеста јавног окупљања и задржавања људи, напуштене
хале и остале објекте привредних друштава, других правних лица и физичких лица.
Трошкове дератизације према званичном цјеновнику даваоца услуга, сносе:
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1.Општинска управа -укупне површине од 10.000,00 м2 затвореног простора и 20.000,00м2 отвореног
простора, односно:
-зграда општинске управе,зграда средњошколског центра,
-зграда основне школе у Шамцу,
-зграде основних и подручних школа у Горњој Слатини, Обудовцу и Црквини,
-просторије Црвеног крста,
-просторије Цивилне заштите,
-јавне површине,
-депонију смећа,
-обале ријека.
2.Предузећа која управЉају стамбеним и пословним зградама за објекте којима управљају.
3.Грађани, односно корисници осталих објеката за објекте чији су власници, односно корисници.
III - УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
Извршилац систематске дезинсекције и дератизације је најповоЉнији извођач у складу са Законом о
јавним набавкама, а могу је обавЉати здравствене установе и друга правна лица која испуњавају услове у
погледу стручног кадра, опреме и средстава, тј. задовоЉавају прописане норме у складу са Законом о
заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске", број 90/17) и
Правилником о начину обавЉања дезинсекције,дезинфекције и дератизације („Службени гласник
Републике Српске",број 118/18).Извођач је дужан најкасније у року од 10 дана доставити Извјештај о
проведеној ДДД.
Овлаштени извођачи су у обавези да:
- На вријеме обавијесте надлежни орган општине и ИЗЈЗ о припремним радњама за вршење
систематске дезинсекције. Дакле, извођач на вријеме треба упознати надлежне установе са
Оперативним Планом спровођења дезинсекције тако да и грађани на вријеме буду обавијештени.
-Легла за развој комараца претходно требају бити позиционирана односно мапирана, те се на основу
тога треба формирати базу података са сталним, привременим и потенцијалним леглима;
- Сузбијање комараца вршити по интегралном концепту, при чему рад заснивати превасходно на
ларвицидном третману, а сузбијање одраслих форми свести на неопходан оптимум.
-Дезинсекцију вршити еколошки најприхватЉивијим биоцидима.
-Правовремено обавијестити становништво о свим активностима везаним за сузбијање
комараца.Овакав приступ са тежиштем на ларвицидном третману између осталог има за циЉ
очување животне средине.
-Прије ларвицидног третмана неопходно је да ИЗЈЗ изврши супервизију мониторинга
( утврђивање бројности ларви комараца );
-На основу мониторинга стручни тим треба одабрати дозу и концентрацију инсектицида који ће се
употријебити;
-Након ларвицидног третмана ИЗЈЗ треба извршити оцјену ефикасности употријебљеног ларвицида;
- У првој фази сузбијања одраслих комараца ИЗЈЗ ће такође извршити супервизију мониторинга
односно процјену бројности комараца на одређеним локацијма;
- Након адултицидног третмана Институт ће извршити оцјену ефикасности употријебљеног
адултицида;
- Након обавЉене дезинсекције, овлашћени извођач, Институту, најкасније до 28. фебруара текуће
године, доставља годишњи извјештај о спроведеним ДДД мјерама за претходну годину.
IV – ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОДИ ИЗВОЂЕЊА ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ

ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА

Дератизација на подручју Општине Шамац одвијат ће се у двије оперативне фазе рада: прољетној и
јесењој, што је усклађено са биолошким циклусом и миграционим особинама глодара.
Ларвицидним и адултним третманом, када је у питању извођење дезинсекције, а што је усклађено са
биолошким циклусом размножавања штетних инсеката,и што гарантује најбоЉе ефекте уништавања
истих.
Временски термини одређених фаза рада у Плану дератизације су одређени, а извођачи су обавезни да
их поштују.
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A.) ПРВА(ПРОЉЕЋНА) ФАЗА дератизације проводит ће се у временском интервалу:
- од 01. 04. до 30. 05. текуће године
B.) ДРУГА(ЈЕСЕЊА) ФАЗА дератизације проводити ће се у временском интервалу:
- од 01. 10. до 30. 11. текуће године
У случају повећаног рамножавања штетних глодара и инсеката или по налогу здравственог инспектора,
дератизација и дезинсекција се могу обавЉати и више пута у току године.
V - НАЧИН ОБАВЈЕШТАВАЊА ГРАЂАНА
Овлашћени извођач ДДД - прије почетка провођења планираних и програмираних превентивних мјера,
дужан је обавијестити грађане, привредна друштва, установе, предузетнике и друга правна лица о
времену и начину извођења, са свим потребним
упутствима за заштиту, а путем средстава јавног информисања, и то пет дана прије почетка извођења
ДДД.
Упутства за заштиту морају да садрже :
- опште мјере предострожности и сигурности;
- потребне мјере за заштиту грађана;
- опште мјере за заштиту домаћих животиња;
- поступак припреме терена за извођење ДДД.
Извођач ДДД дужан је - по свакој проведеној ДДД, издати потврду на лицу мјеста.
VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај план ступа на снагу осмог дана од дан а објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-57/2020
Датум, 28.02.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

42.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), а у вези са чланом 146. став (3) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и чланом 32. Правилника о вршењу техничког
прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе („Службени гласник Републике
Српске“, број 100/13), а у складу са чланом 36. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац, на XXXIX редовној сједници, одржаној дана 28.02.2020.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о висини накнаде за обављање послова
техничког прегледа објеката
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се начин обрачуна и висина накнаде за обављање послова техничког
прегледа објеката.
Члан 2.
Технички преглед објеката врши стручна комисија коју формира надлежно одјељење или
овлаштено правно лице са листе правних лица утврђене у складу са Законом, којем је од стране
надлежног органа повјерено вршење техничког прегледа објекта.
Члан 3.
(1) Накнаду за обављање послова техничког прегледа објеката (у даљем тексту: накнада) сноси
инвеститор, односно власник објекта и исту уплаћује на рачун Буџета општине Шамац прије извршеног
техничког прегледа.
(2) Средства наплаћена на основу накнаде из става (1) представљају општински приход, а
Општина је обавезна да 43% од наплаћеног прихода по овом основу издвоји за плаћање нето накнаде
члановима комисије.
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(3) Члановима комисије, након сваког извршеног техничког прегледа, припада дио накнаде у
једнаким износима, а исплата се врши на основу обрачуна који сачини надлежно одјељење.
(4) У случајевима када технички преглед врши правно лице из члана 2. ове Одлуке коме је од
стране надлежног одјељења повјерено вршење техничког прегледа, инвеститор и правно лице уговором
утврђују висину накнаде, те инвеститор исту уплаћује на жиро рачун правног лица.
Члан 4.
(1) Висина накнаде утврђује се према бруто површини објекта за сљедеће објекте:
а) за објекте до 100 m2..................................................................................................400,00 KM
б) за објекте преко 1000 m2........................................................................................4.000,00 КМ
(2) Висина накнаде према врсти и намјени објеката бруто површине између 100 m2 и 1000 m2
износи:
а) за индивидуалне стамбене објекте, привремене објекте, помоћне објекте, отворене надстрешнице,
фабрике и производне погоне, објекте за занатску дјелатност, објекте намијењени примарној
пољопривредној производњи по 1 m2....................................3,60 КМ
б) стамбено-пословне објекте по 1 m2.............................................................................4,00 КМ
в) остале пословне објекте по 1 m2..................................................................................4,40 КМ
(3) Висина накнаде у фиксном износу утврђује се за сљедеће објекте:
а) бензинске пумпе.....................................................................................................1.600,00 КМ
б) трафо станице, далеководи, антенски стубови, базне станице телекомуникација и
сл..................................................................................................................................1.600,00 КМ
в) стамбени и стамбено-пословни објекти са више станова и пословних простора:
- по пословном простору...............................................................................................240,00 КМ
- по стану........................................................................................................................160,00 КМ
г) остали објекти............................................................................................................800,00 КМ
(4) Висина накнаде за објекте линијске инфраструктуре (објекти подземних оптичких и сл. кабала,
телекомуникација, водовода, енергетике и др) утврђује се у износу од 1,2% предрачунске вриједности
објекта.
Члан 5.
За вршење техничког прегледа накнадно изведених радова по рјешењу о отклањању недостатака
инвеститор уплаћује и накнаду у износу од 30% утврђеног износа трошкова техничког прегледа из члана
4. Одлуке, која не можи бити мања од 100 КМ.
Члан 6.
Уколико у започетим поступцима издавања употребне дозволе није донесено рјешење о
формирању комисије за технички преглед, односно о повјеравању техничког прегледа правном лицу,
обрачун и уплата накнада ће се извршити у складу са одредбама ове Одлуке.
Члан 7.
За провођење ове Одлуке надлежно је Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове и Одјељење за финансије Општинске управе Шамац.
Члан 8.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини накнада за посебне услуге
у Општинској административној служби Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
2/05, 2/08 и 1/13).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-50/2020
Датум, 28.02.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

43.
На основу члана 18. став (2) тачка 2. и 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 7. став (1) Закона о комуналним дјелатностима („Службени
гласник Републике Српске“, број 124/11 и 100/17) и члана 18. и 36. Статута општине Шамац („Службени
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гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац, на XXXIX редовној сједници
одржаној дана 28.02.2020. године донијела је
ОДЛУКУ
о повјеравању обављања послова
комуналне дјелатности ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
Члан 1.
Јавном предузећу „Слободна зона“ д.о.о. Шамац (у даљем тексту: Предузеће), чији је оснивач
Општина Шамац, повјерава се обављање послова комуналне дјелатности на територији општине Шамац,
и то:
- чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
- одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина и
- збрињавање отпада из стамбених и пословних простора.
Члан 2.
(1) Под пословима комуналне дјелатности чишћења јавних површина у насељеним мјестима
подразумијева се:
- редовно одржавање чистоће јавних површина, односно уклањање нечистоће која настаје
редовним и уобичајеним кориштењем јавне површине,
- ванредно чишћење које се врши у случајевима када се због повећаног обима или интензитета
коришћења јавних површина не обезбјеђује чистоћа редовним чишћењем и
- уклањање снијега и леда са јавних саобраћајница.
(2) Под пословима комуналне дјелатности одржавања, уређивања и опремања јавних зелених и
рекреационих површина подразумијева се њега, надзор, обнова, заштита од болести и штеточина
дрвореда, појединачних насада, живица, парковског дрвећа, грмља, цвјетних и травнатих површина, сјеча
сувих стабала и грана, орезивање крошњи стабала, кошење и сакупљање покошене траве, сакупљање
отпада на зеленим површинама, обнова парковских стаза и путева, клупа и остале парковске опреме и
пратећих парковских објеката, као и одржавање терена за спорт и рекреацију који нису дати другом лицу
на кориштење.
(3) Под пословима комуналне дјелатности збрињавања отпада из стамбених и пословних простора
самтрају се комунални послови одвоза смећа контејнерима, одвоза смећа физичким лицима по
домаћинствима, одвоза смећа правним лицима, одвоз смећа са мини депонија и одржавање градске
депоније смећа.
Члан 3.
Предузећу из члана 1. ове Одлуке обављање послова комуналне дјелатности повјерава се на
период од 4 (четири) године, почев од 01.04.2020. године.
Члан 4.
Финансирање обављања послова комуналне дјелатности вршиће се у складу са Законом о
комуналним дјелатностима.
Цијена комуналне услуге дефинисана је цјеновником ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац на који
сагласност даје Скупштина општине Шамац.
Члан 5.
Предузеће из члана 1. ове Одлуке послове комуналне дјелатности дужно је обављати у складу са
Законом о комуналним дјелатностима, Одлуком о комуналним реду и другим прописима.
Члан 6.
У складу са овом одлуком овлашћује се Начелник општине да закључи са ЈП „Слободна зона“
д.о.о. Шамац уговор о повјеравању обављања послова комуналне дјелатности, којим ће се регулисати
међусобна права, обавезе и одговорности у обављању повјерених послова.
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Члан 7.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о повјеравању обављања послова
комуналне дјелатности ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
3/16).
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 07-022-51/2020
Датум, 28.02.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

44.
На основу члана З9. став (2) тачка 2. и члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 63. став 2. Закона
o пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10 и
5/12), члана 36. и 88. Статута општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац", број 9/17), и
претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
број:12.03.5-330-230/20 од 11.02.2020. године, Скупштина општине Шамац на XXXIX редовној
сједници, одржаној 28.02.2020. године, донијела је:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на закључивање споразума о раскиду Уговора о закупу
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске са закупопримцем
Ћирић Томиславом из Обудовца
Члан 1.
Даје се сагласност Начелнику општине Шамац да са закупопримцем Ћирић (Јове)
Томиславом из Обудовца закључи Споразум о раскиду Уговора о закупу пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, а који је у прилогу приједлога ове Одлуке.
Члан2.
За потписивање Споразума из члана 1. ове Одлуке овлашћује се Начелник општине.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општиие
Шамац".
Број: 07-022-52/2020
Датум, 28.02.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

45.
На основу члана 348. став (3) Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), 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 XXXIX редовној сједници одржаној
дана 28.02.2020.године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта
у својини општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле
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Члан 1.
Продаје се непосредном погодбом градско земљиште означено као к.ч. број1162/18, уписано у ПЛ
број 2180/15 К.о. Шамац, а што се по старом катастарском операту односи на к.ч. број 89/17 из ЗК улошка
број 1936 К.о. СП Шамац у површини од 320
, у својини општине Шамац, по тржишној вриједности од
30,00 КМ/ , утврђеној од стране вјештака грађевинско-архитектонске струке Бијелић Комљена,
процјена број: 02-02 КБ/2020 , ради обликовања- комплетирања грађевинске парцеле означене као к.ч.
број 1162/17, уписано у П.Л. број 2296/2, К.о. Шамац, власништво „BELAMIONIX“ д.о.о. Брчко.
Члан 2.
Овлашћује се Начелник општине Шамац, или лице које он овласти, да по прибављању мишљења
Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у Добоју, закључи Уговор о купопродаји са
„BELAMIONIX“ д.о.о. Брчко.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-53/2020
Датум, 28.02.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

46.
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 348. 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), члана 8. Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту („Службени гласник општине Шамац“, број 21/17) и члана 36. Статута општине
Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XXXIX
редовној сједници одржаној дана 28.02.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Скупштине општине Шамац
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом продаја
непокретности у својини Скупштине општине Шамац, градско грађевинско земљиште, и то:
-

к.ч. број 660/5, уписано у П.Л. број 245/249, К.о. Шамац, као двориште у површини од 141 m2, а
што се по старом катастарском операту односи на земљиште означено као к.ч. број 3/177 из ЗК
улошка број 278, К.о. СП Шамац.

Земљиште је опремљено
електродистрибутивном мрежом.

основном

инфраструктуром,

саобраћајницом,

водоводном

и

Члан 2.
Почетна продајна цијена земљишта из члана 1. ове Одлуке утврђена је од стране вјештака
грађевинско-архитектонске струке Бијелић Комљена, налаз број: 04-02 КБ/2020 и износи 5.640,00 КМ
(словима:петхиљадашестстотиначетрдесетконвертибилнихмарака), односно 40,00 КМ/m2 (словима:
четрдесетконвертибилнихмарака).
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.

15

Страна 16 - Уторак, 3. март 2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 3
Објава Огласа за продају непокретности извршиће се у дневним новинама „ЕУРО БЛИЦ“,
Огласној плочи Општинске управе Шамац и веб страници Општине Шамац.
Члан 5.
Уколико непокретност 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: 07-022-54/2020
Датум, 28.02.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

47.
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), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXIX редовнoj
сједници одржаноj 28.02.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XXXVIII редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са XXXVIII редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
31.01.2020. 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: 07-022-48 /2020
Датум, 28.02.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

48.
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. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXIX редовнoj
сједници одржаноj 28.02.2020.године, донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на XXXIX редовној
сједници Скупштине општине Шамац, одржаној 28.02.2020. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-49/2020
Датум, 28.02.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

49.
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 XXXIX редовној сједници одржаној
28.02.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Програма и календара културних активности у 2020. години
I
Усваја се Програм и календар културних активности у 2020. години.
II
Програм 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: 07-022-58/2020
Датум, 28.02.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

ПРОГРАМ И КАЛЕНДАР
културних активности у 2020. години
У циљу израде Програма и Календара културних активности кориштени су подаци добијени од стране
друштава и клубова која дјелују и активно раде на подручју општине Шамац.
Данас на подручју општине дјелују и активно раде:
- Књижевни клуб „Савовање“ Шамац,
-Српско просвјетно културно друштво „Просвјета“ Обудовац,
- Српско просвјетно културно друштво „Просвјета“ Шамац, Фолклорна секција Средња Слатина,
-Културно умјетничко друштво „Шамац“,
-Културно умјетничко друштво „Посавина“ Црквина,
-Плесни клуб “Принцес“ Шамац,
- Пјевачко друштво „Херувими“ Шамац.
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Ова друштва и клубови организатори су и носиоци културног живота на подручју Општине Шамац, а
они ће уз одређене манифестације које ће организовати општина Шамац у 2020. години, бити
организатори и носиоци бројних културних активности на подручју општине и то:
1. КЊИЖЕВНИ КЛУБ „САВОВАЊЕ“
Активности Клуба књижевника “Савовање“ Шамац током 2020. године засниваће се на припремању и
реализацији:
- књижевних вечери и сусрета стваралаца Клуба,
- припремање за штампање и представљање књига чланова Клуба,
- књижевних трибина, на којима би гостовали прозни писци, пјесници из области
књижевности и културе,
- програма у Републици Српској који се односи на заштиту и афирмацију српског језика и ћирилице.
Клуб књижевника „Савовање“ активно ће учествовати у реализацији Програма обиљежавања Дана
општине и крсне славе - Митровдана, кроз организовање књижевних вечери са пригодним програмима.
Клуб ће узети учешће у културним манифестацијама поводом Видовдана у Горњој Слатини. У септембру
2020. године обиљежит ће „Дан Савовања“ уз пригодан Програм који ће припремити Извршни одбор и
чланови Клуба. У текућој години Клуб ће наставити посјету школа на подручју наше општине гдје ће
чланови Клуба представити своје стваралаштво.
2. КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „ШАМАЦ“
Међународна Ревија фолклора „Шамачко прољеће 2020“ се одржава већ 17. година и позиционирала се
као један од престижнијих фестивала фолклора у Босни и Херцеговини. У жељи да у будућности
Међународна ревија фолклора постане један од водећих фестивала фолклора у БиХ и фестивал под
окриљем ЦИОФФ-а који доприноси развоју, очувању и искориштавању различитог културног наслеђа у
Босни и Херцеговини, као и да допринесе и развије мултикултурални дијалог учесника у пројекту.
Пројектом је предвиђена организација концерта у Шамцу и уједно обиљежавање 20. година рада
Друштва.
- Отварање XIV Међународне ревије фолклора које ће бити одржано 18.04.2020. године поводом Дана
општине у Дому за културу у Шамцу, гдје се очекују ансамбли из Србије, Македоније, Хрватске и
Босне и Херцеговине. На концерту у Шамцу ће учествовати 200 учесника. Долазак ансамбла из
Србије и Македоније предвиђен је за 17.04.2020. године, а предвиђен је и дефиле прије концерта
улицама града домаћина.
- љетни концерт планиран је да се одржи на градском тргу у јулу мјесецу 2020. године. Циљ
концерта је промоција културних вриједности грађанима као и гостима који у љетним мјесецима
посјећују наш град и општину.
- Интер фолк фест „Босиљковање“, Интернационални концерт фолклора у октобру.
3. СРПСКО ПРОСВЈЕТНО КУЛТУРНО ДРУШТВО „ПРОСВЈЕТА“ ОБУДОВАЦ
Друштво је основано са циљем да његује традиционалне вриједности српског народа, његов језик,
културу, сваку врсту духовног стваралаштва, обичаје, као и моралне и друге вриједности, остварујући
непрекидно и успјешно ту своју улогу.
У 2020. години Одбор „Просвјета“ са носиоцима активности друштва Фолклорни ансамбл, пјевачке
секције, драмске секције, плесне секције и музичке секције планира подмлађивање и омасовљавање
Друштва, Успостављање сарадње са Друштвима сличних програмских опредјељења, ангажовање
стручног кадра за рад, постављање нових кореографија, плесних сцена, драмских комада и других
послова.
На основу Програма СПКД “Просвјета“ организоваће у 2020. години сљедеће културне манифестације
општинског карактера и то;
- традиционална 126 Светосавска бесједа ангажује све чланове Друштва да се ова манифестација
припреми у најбољем издању. Уз бесједника у програму су, пјесме,
рецитали и игре у извођењу пјевачке и фолклорне секције, наградна игра за гледаоце, извођење
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народног обичаја и томбола. Сваке године приликом обиљежавања овог значајног датума програм се
допуњава са новим садржајима, а одржава се 27 јануара.
- манифестација „ Распјеване Покладске вечери“ већ има традицију и ове године је
девета по реду. Циљ Манифестације је изналажење нових пјевачких талената са ових
наших подручја и укључење у рад друштва истих у пјевачку секцију. Манифестација
ће се одржати на дан Поклада.
- Поводом Васкршњих празника наше друштво организује забавни програм Васкршње
вече, гдје је носилац активности фолклорна секција уз пјевачку, драмску, плесну и
музичку секцију. Гости вечери су КУД-ови са којима Друштво има добру сарадњу
из окружења. Термин одржавања ове Манифестације je други дан Васкрса.
- Манифестација 11. Међународне смотре фолклора „МЕСФО 2020.“ која се одржава у
другој половини године (септембр – октобар). На овој манифестацији учествује до
10 друштава (250 учесника) са подручја БиХ и других земаља из окружења.
- Са пјевачком секцијом организовати неколико вечери у љетном периоду концерте
разних музичких умјетника, а Драмска секција имала би своје премијерно
представљање драмског комада у љетном периоду.
У току године радиће се на унапређењу плесне секције која би била ангажована у свим наведеним
Манифестацијама.
Крајем године СПКД “Просвјета“ наставиће са организовањем Забавних вечери уз учешће друштава из
Републике Српске и других држава.
4. КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „ПОСАВИНА“ ЦРКВИНА
КУД “Посавина“ Црквина основано је 2014. године ради очувања и његовања традиције и културе
наших народа, окупљања дјеце и омладине у културно друштвена догађања и позитивна дешавања.
Друштво броји око 85 чланова распоређених у фолклорну групу, музичку секцију, етно пјевање и
хорско пјевање.
Васкршње фолклорно вече, манифестација траје један дан, одржава се сваке године у дане васкршњих
празника, а у манифестацији учествује више културно умјетничких друштава.
Планом је предвиђена организација сљедећих културних манифестација;
- Васкршње фолклорно вече, одржава се поводом Васкрса у Црквини,
- Годишњи концерт „Посавско прело“, манифестација траје 1 дан и одржава се сваке године с циљем
презентовања достигнућа КУД-а.
5. СРПСКО ПРОСВЈЕТНО КУЛТУРНО ДРУШТВО „ПРОСВЈЕТА“
ШАМАЦ ФОЛКЛОРНА СЕКЦИЈА СРЕДЊА СЛАТИНА
СПКД „Просвјета“ ОО Шамац, ПО Средња Слатина, дјелује кроз рад двије секције: фолклорне секција и
секција жена. Фолклорна секција броји око 60 чланова подијељених у двије групе. Секција жена броји
око 20 чланова. Бави се афирмацијом жена на селу, сарадњом са сличним организацијама на подручју
општине и у околини. Осим тога бави се и промовисањем културе, обичаја и традиције на селу,
шивењем народне ношње, постељине, презентацијом хране и пића карактеристичним за овај крај.
Планом и програмом за 2020. годину организоваће следеће културне манифестације;
- Васкршњи фолклорни сусрет. Манифестација траје један дан, а одржава се у Дому културе у Г.
Слатини у данима Васкрса,
- IX Смотра фолклора Слатина 2020. Манифестација траје један дан на платоу испред школе у Средњој
Слатини у августу мјесецу, а учествује око 250 учесника.
6. ПЛЕСНИ КЛУБ „ПРИНЦЕСС“
Распоред међународних плесних такмичења у 2020.години;
Фебруар: 22 Међународно плесно такмичење WINTER OPEN BL 2020
Април: приступање Савезу модерних плесова Босне и Херцеговине
Мај: “Игре без граница“ - Плесни клуб у свом Статуту има проширене циљеве који се односе на школу
спорта. У оквиру школе спорта у прољеће Управа клуба заједно са тренерима и волонтерима организује
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спортску манифестацију „Игре без граница“ на тргу у Шамцу.
Јуни: учешће у дочеку дјеце са Косова и Метохије.
7. МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Општина Шамац ће у 2020. години у сарадњи са ЈУ „Центар за културу“ и другим невладиним
организацијама организовати следеће културно-забавне догађаје:
1) Шамачко прољеће 2020:
- Општинско такмичење младих рецитатора: Манифестација се одржава трећу годину заредом у
Центра за културу (велика сала). У манифестацији учествују ученици основних и средње
школе, а манифестације се одржава поводом Дана општине.
- Концерт поводом Дана општине: Поводом Дана општине Центар за културу у сарадњи са
општином ће организовати концерт у великој сали Центра. Сваке године настоји се
обезбједити гостовање неког еминентног пјевачко друштво или група.
2) Шамачко љето 2020:
- Свечана академија и 15. по реду традиционални Видовдански сабор у Горњој Слатини у Дому
културе: Поводом Видовдана 15 годину заредом одржава се вишедневна манифестација
Видовдански сабор, а манифестација обухвата свечану академију уз учешће више културноумјетничких друштава, књижевно вече и друге садржаје.
- „Спортске игре младих“ у Шамцу: Манифестација ће се одржати четврту годину заредом у
Шамцу у фискултурној сали средњошколског центра уз пригодан кутурно-забавни програм, а
планирано је да се одржи у мјесецу мају.
- Мото скуп МК “Викинг“ Шамац и концерт: дводневна манифестација у организацији МК
„Викинг“ и подршку општине, која се ће се одржати крајем мјесеца јуна. Манифестација се
одржава трећу годину заредом на платопу испред просторија клуба.
- Турнир у одбојци на пјеску Обудовац: У организацији МОК „Црвена звјезда“ из Обудовца
трећу годину заредом одржаће се турнир у одбојци на пјеску у кругу ОШ Обудовац, а по
проглашењу побједника турнира биће приређена музичка представа забавног карактера.
- Концерт на кеју: У оквиру манифестације „Шамачко љето“ на платоу код савског кеја биће
приређена забавно музичка представа неког од еминентних извођача забавне музике. Концерт
организује Центар за културу под покровитељсвом општине трећу годину заредом.
- Промоција часописа „Срђанов венац“: У просторији Центра за културу (мала сала) одржаће се
промоција шестог броја часописа „Срђанов венац“.
- Турнир у уличној кошарци: У организацији КК „Шамац“ из Шамца трећу годину заредом
одржаће се турнир у уличној кошарци на градском тргу у Шамцу, а по проглашењу побједника
турнира биће приређена музичка представа забавног карактера.
- „Котлићијада“ на Јекића језерима: У Обудовцу на Јекића језерима почетком мјесеца августа
одржаће се 9. по реду манифестација „Котлићијада“. Отварању манифестације предстоји
културно умјетнички програм у извођењу КУД-ова, а организатор манифестације је „Екоб“ из
Обудовца и Центар за културу под покровитељством општине.
3) Планиране активности крајем године:
- Концерт поводом Славе општине: Поводом Славе општине Митровдан, Центар за културу у
сарадњи са општином ће организовати концерт у великој сали Центра. Сваке године настоји се
обезбједити гостовање неког еминентног пјевачко друштво или група.
- Сајам меда, прехрамбених и традиционалних производа: Манифестација се одржава у
просторији хотела „Плажа“ у мјесецу децембру у организацији Центра за културу и
покровитељством општине, а отварању манифестације предходи културно-умјетнички програм
у извођењу КУД-ова.
- „Зимска чаролија на ушћу“: Четврта по реду шестодневна манифестација у организацији
Центра за културу и покровитељсвом општине, одржава се на градском тргу поводом
Божићних и новогодишњих празника. Манифестација подразумјева одржавање свакодневних
културних и забавних садржаја у извођењу културно-умјетничких друштава, ученика средње и
основновних школа и дргух извођача.
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50.
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 XXXIX редовној сједници одржаној
28.02.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији програма обављања и финансирања заједничке
комуналне потрошње у 2019. години
I
Прихвата се Информација о реализацији програма обављања и финансирања заједничке
комуналне потрошње 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: 07-022-59/2020
Датум, 28.02.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

51.
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), чланом 128. Став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXIX редовнoj
сједници одржаноj 28.02.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији програма одржавања, заштите, реконструкције и
изградње локалних путева и улица на подручју општине Шамац у 2019. години
I
Прихвата се Информација о реализацији програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних путева и улица 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- 60/2020
Датум, 28.02.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

52.
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 XXXIX редовној сједници одржаној
28.02.2020.године, донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду општинских инспекција у 2019. години са планом рада за 2020.
годину
I
Прихвата се Информација о раду општинских инспекција у 2019. години са планом рада за 2020.
годину.
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: 07-022-61 /2020
Датум, 28.02.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

53.
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 XXXIX редовној сједници одржаној
28.02.2020.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације о реализацији уговора о закупу пословних простора и објеката у
својини Општине Шамац и пословних простора којима располаже општина Шамац у 2019. години
I
Прихвата се Информација о реализацији уговора о закупу пословних простора и објеката у
својини Општине Шамац и пословних простора којима располаже општина 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: 07-022-62/2020
Датум, 28.02.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

54.
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 XXXIX редовној сједници одржаној
28.02.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.0131.12.2019. године
I
Прихвата се Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.0131.12.2019. 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- 63/2020
Датум, 28.02.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
55.
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) , члана 9. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2019. годину и Одлуке о измјенама Одлуке
о извршењу буџета општине Шамац за 2019. Годину („Службени гласник општине Шамац“, број 18/18 и
15/19), 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
2019.годину (Ребаланс буџета општине Шамац за 2019.годину), на сљедећи начин:
120 – Начелник општине
~ са конта 416100 - Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општина, износ од
800 КМ,
~ са конта 416100 - Остале капиталне дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из
буџета општина, износ од 2.000 КМ,
~ на конто 416300 - Остале дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују
из буџета општина , износ од 2.800 КМ;
124 – Служба за локални економски развој
~ са конта 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда
и објеката, износ од 3.500 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 160- Одјељење за просторно уређење и станбено
комуналне послове:
~ на конто 511100 – Издаци за прибављање зграда и објеката, износ од 3.500 КМ;
125 – Територијална ватрогасна јединица
~ са конта 412700 - Расходи за стручне услуге, износ од 5.000 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 151- Служба за друштвене дјелатности и послове
цивилне заштите
~ на конто 415200 -Текући грантови спортским и омладинским организацима и удружењима
(суфинансирање клубова), износ од 5.000 КМ;
130 - Одјељење за општу управу
~ са конта 511300 - Издаци за набавку опреме, износ од 6.900 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 160- Одјељење за просторно уређење и станбено
комуналне послове:
~ на конто 511100 -Издаци за прибављање зграда и објеката, износ од 4.600 КМ,
~ на конто 511100 -Издаци за прибављање зграда и објеката-вертикална
сигнализација, износ од 2.300 КМ;
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140 - Одјељење за финансије
~ са конта 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који
се не рефундирају, износ од 100 КМ,
~ на конто 411400 - Расходи за отпремнине и једнократне помоћи, износ од 100 КМ,
~ са конта 412200 - Расходи по основу утрошка енергије, износ од 2.000 КМ,
~ на конто 412200 - Расходи за услуге превоза и премјештаја, износ од 2.000 КМ,
~ са конта 412200 - Расходи по основу утрошка енергије, износ од 2.000 КМ,
~ на конто 412900 - Остали некласификовани расходи, износ од 2.000 КМ,
~ са конта 412200 - Расходи за комуникационе услуге, износ од 2.000 КМ,
~ са конта 412300 - Расходи за режијски материјал, износ од 5.000 КМ,
~ са конта 412500 - Расходи за текуће одржавање, износ од 2.000 КМ,
~ са конта 412600 - Расходи по основу утрошка горива, износ од 2.500 КМ,
~ на конто 412900 - Остали некласификовани расходи, износ од 11.500 КМ,
~ са конта 412600 - Расходи по основу путовања и смјештаја у иностранству, износ од
1.500 КМ,
~ на конто 412600 - Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи, износ од 1.500 КМ;
150 - Одјељење за привреду и инспекцијске послове
~ са конта 412200 - Расходи за комуналне услуге - дератизација и дезинсекција, износ од
600 КМ,
~ са конта 412200 - Расходи за комуналне услуге- анализа воде, износ од 3.400 КМ,
~ на конто 412200 - Расходи за остале комуналне таксе и услуге, износ од 4.000 КМ,
~ са конта 412700 - Расходи за идентификацију и парцелизацију пољопривредног
земљишта, износ од 500 КМ,
~ са конта 414100 - Субвенције за запошљавање радника (запошљавање радника и набавка
опреме), износ од 11.500 КМ,
~ на конто 414100 - Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области
пољопривреде(подстицај у развоју пољопривреде), износ од 12.000 КМ,
~са конта 412700 – Расходи за израду основе заштите, уређења и кориштења пољопривредног
земљишта за територију општине Шамац (дигитална база), износ од
19.000 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 151- Служба за друштвене дјелатности и послове
цивилне заштите:
~ на конто 415200 – Текући грантови спортским и омладинским организацима и удружењима
(суфинансирање клубова), износ од 19.000 КМ;
151 - Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите:
~са конта 415200 – Остали текући грантови непрофитним субјектима ( учешће у
финансирању СУД-а), износ од 1.000 КМ
~на конто 416100 – Текуће помоћи породици, дјеци и младима (подстицај наталитету), износ
од 1.000 КМ,
~са конта 416100 – Текуће дознаке грађанима- стипендије, износ од 12.200 КМ,
~са конта 416300 – Текуће дознаке грађанима- Превоз ученика, износ од 700 КМ,
~на конто 415200 – Текући грантови – Општински Црвени крст, износ од 7.000 КМ,
~на конто 415200 – Текући грантови- удружења грађана, износ од 2.000 КМ,
~на конто 415200 – Текући грантови(учешће у пројектима), износ од 3.900 КМ;
160 - Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
~ са конта 412200 - Расходи за комуналне услуге, износ од 1.600 КМ
~ са конта 412800 - Расходи за услуге зимске службе, износ од 4.500 КМ,
~ на конто 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- комунална
инфраструктура, износ од 6.100 КМ,
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~ са конта 412800 - Расходи за јавне радове (уклањање објеката и др.), износ од 49.800 КМ,
~ на конто 412800 - Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама,
износ од 14.500 КМ,
~ на конто 412800 - Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ од 20.000 КМ,
~ на конто 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- одржавање
путева, износ од 15.300 КМ,
~ са конта 415200 - Остали текући грантови непрофитним субјектима (заједнице етажних
власника), износ од 10.600 КМ,
~ на конто 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката – јавна
расвјета , износ од 10.600 КМ,
~ са конта 511200 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда
и објеката, износ од 2.600 КМ,
~ на конто 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 2.600 КМ;
190-Остала буџетска потрошња
~ са конта 631900 - Остали издаци у земљи (поврати и прекњижења), износ од 500 КМ,
~ на конто 631100 - Издаци по основу пореза на додату вриједност, износ од 500 КМ;
400 - ЈПУ „ Радост“
~ са конта 411100 – Расходи за бруто плате 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,
~ са конта 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, износ од 5.000 КМ,
~ на конто 412300 - Расходи за режијски материјал, износ од 1.000 КМ;
~ на конто 412400 - Расходи за материјал за посебне намјене, износ од 4.000 КМ,
~ са конта 412600 – Расходи по основу утрошка горива, износ од 70 КМ,
~ на конто 412600 - Расходи по основу путовања и смјештаја, износ од 70 КМ;
053 - ЈУ СШЦ „Никола Тесла“
~ са конта 412200 - Расходи по основу утрошка енергије, износ од 1.000 КМ,
~ на конто 411200 - Расходи за накнаде за превоз на посао и са посла , износ од 1.000 КМ,
~ са конта 511300 - Издаци за набавку опреме , износ од 600 КМ,
~ на конто 412700 - Расходи за стручне услуге, износ од 600 КМ,
~ са конта 516100 - Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. ,
износ од 200 КМ
~ на конто 412900 -Остали некласификовани расходи, износ од 200 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2019.годину (Ребаланс буџета
општине Шамац за 2019.годину), прераспоредиће се у оквиру потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 120 – Начелник општине
~ на броју рачуна 416100 - Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општина,
износ „55.000“ замјењује се износом „54.200“,
~ на броју рачуна 416100 - Остале капиталне дознаке на име социјалне заштите које се
исплаћују из буџета општина, износ „8.000“ замјењује се износом „6.000“
~ на броју рачуна 416300 - Остале дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се
исплаћују из буџета општина , износ „8.200“ замјењује се износом „11.000“;
У оквиру потрошачке јединице 124 – Служба за локални економски развој
~ на броју рачуна 511200 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
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зграда и објеката, износ „10.000“ замјењује се износом „6.500“;
У оквиру потрошачке јединице 125 – Територијална ватрогасна јединица
~ на броју рачуна 412700 - Расходи за стручне услуге, износ „7.000“ замјењује се износом
„2.000“;
У оквиру потрошачке јединице 130 - Одјељење за општу управу
~ на броју рачуна 511300 - Издаци за набавку опреме, износ „60.000“ замјењује се износом
„53.100“;
У оквиру потрошачке јединице 140 - Одјељење за финансије
~ на броју рачуна 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који
се не рефундирају, износ „15.000“ замјењује се износом „14.900“,
~ на броју рачуна 411400 - Расходи за отпремнине и једнократне помоћи, износ „14.000“
замјењује се износом „14.100“,
~ на броју рачуна 412200 - Расходи по основу утрошка енергије, износ „65.000“ замјењује се
износом „61.000“,
~ на броју р ачуна 412200 - Расходи за комуникационе услуге, износ „62.000“ замјењује се
износом „60.000“,
~ на броју р ачуна 412200 - Расходи за услуге превоза и премјештаја, износ „0“ замјењује се
износом „2.000“,
~ на броју рачуна 412300 - Расходи за режијски материјал, износ „35.000“ замјењује се
износом „30.000“,
~ на броју рачуна 412500 - Расходи за текуће одржавање, износ „35.000“ замјењује се
износом „33.000“,
~ на броју рачуна 412600 - Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи, износ „6.000“
замјењује се износом „7.500“,
~ на броју рачуна 412600 - Расходи по основу путовања и смјештаја у иностранству, износ
„9.000“ замјењује се износом „7.500“,
~ на броју рачуна 412600 - Расходи по основу утрошка горива, износ „35.000“ замјењује
се износом „32.500“,
~ на броју рачуна 412900 - Остали некласификовани расходи, износ „125.000“ замјењује
се износом „138.500“,
У оквиру потрошачке јединице 150 - Одјељење за привреду
~ на броју рачуна 412200 - Расходи за комуналне услуге – дератизација и дезинсекција,
износ „80.000“ замјењује се износом „79.400“,
~ на броју рачуна 412200 – Расходи за комуналне услуге- анализа воде, износ „3.500“
замјењује се износом „100“,
~ на броју рачуна 412200 - Расходи за остале комуналне таксе и услуге, износ „0“
замјењује се износом „4.000“,
~ на броју рачуна 412700 – Расходи за израду основе заштите, уређења и кориштења
пољопривредног земљишта за територију општине Шамац (дигитална база), износ
„35.000“ замјењује се износом „16.000“,
~ на броју рачуна 412700 - Расходи за идентификацију и парцелизацију пољопривредног
земљишта, износ „1.000“ замјењује се износом „500“,
~ на броју рачуна 414100 - Субвенције за запошљавање радника (запошљавање радника и
набавка опреме), износ „50.000“ замјењује се износом „38.500“,
~ на броју рачуна 414100 - Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области
пољопривреде (подстицај у развоју пољопривреде), износ „115.000“ замјењује се износом
„127.000“;
У оквиру потрошачке јединице 151- Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите:
~ на броју рачуна 415200 – Текући грантови – Општински Црвени крст, износ „35.000“
замјењује се износом „42.000“,
~ на броју рачуна 415200 – Текући грантови- удружења грађана, износ „19.000“
замјењује се износом „21.000“,
~ на броју рачуна 415200 – Текући грантови(учешће у пројектима), износ „20.000“

26

Страна 27 - Уторак, 3. март 2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 3
замјењује се износом „23.900“,
~ на броју рачуна 415200 -Текући грантови спортским и омладинским организацима и
удружењима (суфинансирање клубова), износ „290.000“ замјењује се износом „314.000“,
~ на броју рачуна 415200 – Остали текући грантови непрофитним субјектима ( учешће у
финансирању СУД-а), износ „1.000“ замјењује се износом „0“,
~ на броју рачуна 416100 – Текуће дознаке грађанима- стипендије, износ „80.000“ замјењује
се износом „67.800“,
~ на броју рачуна 416100 – Текуће помоћи породици, дјеци и младима (подстицај наталитету),
износ „20.000“ замјењује се износом „21.000“,
~ на броју рачуна 416300 – Текуће дознаке грађанима- Превоз ученика износ „75.000“ замјењује се
износом „74.300“;
У оквиру потрошачке јединице 160 - Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове
~ на броју рачуна 412200 - Расходи за комуналне услуге, износ „5.000“ замјењује се износом
„3.400“,
~ на броју рачуна 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објекатаодржавање путева, износ „90.000“ замјењује се износом „105.300“,
~ на броју рачуна 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објекатакомунална инфраструктура, износ „60.000“ замјењује се износом „66.100“,
~ на броју рачуна 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката јавна расвјета , износ „25.000“ замјењује се износом „35.600“,
~ на броју рачуна 412800 - Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним
површинама, износ „100.000“ замјењује се износом „114.500“,
~ на броју рачуна 412800 - Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ „210.000“
замјењује се износом „230.000“,
~ на броју рачуна 412800 - Расходи за услуге зимске службе, износ „20.000“ замјењује се
износом „15.500“,
~ на броју рачуна 412800 - Расходи за јавне радове (уклањање објеката и др.), износ „60.000“
замјењује се износом „10.200“;
~ на броју рачуна 415200 - Остали текући грантови непрофитним субјектима (заједнице
етажних власника), износ „20.000“ замјењује се износом „9.400“;
~ на броју рачуна 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ
„300.000“ замјењује се износом „310.700“;
~ на броју рачуна 511100 - Издаци за прибављање зграда и објеката - вертикална
сигнализација, износ „5.000“ замјењује се износом „7.300“;
~ на броју рачуна 511200 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
зграда и објеката, износ „25.000“ замјењује се износом „22.400“ ;
У оквиру потрошачке јединице 190-Остала буџетска потрошња
~ на броју рачуна 631100 - Издаци по основу пореза на додату вриједност, износ „10.000“
замјењује се износом „10.500“,
~ на броју рачуна 631900 - Остали издаци у земљи (поврати и прекњижења), износ „2.000“
замјењује се износом „1.500“;
У оквиру потрошачке јединице 400 - ЈПУ „ Радост“
~ на броју рачуна 411100 – Расходи за бруто плате запослених, износ „254.350“ замјењује
се износом „250.350“,
~ на броју рачуна 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се
не рефундирају , износ „2.200“ замјењује се износом „6.200“,
~ на броју рачуна 412200 - Расходи по основу утрошка енергије, износ „26.300“ замјењује
се износом „21.300“,
~ на броју рачуна 412300 - Расходи за режијски материјал, износ „5.200“ замјењује се
износом „6.200“,
~ на броју рачуна 412400 – Расходи за материјал за посебне намјене, износ „22.000“
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замјењује се износом „26.000“,
~ на броју рачуна 412600 - Расходи по основу путовања и смјештаја, износ „400“ замјењује
се износом „470“,
~ са конта 412600 - Расходи по основу утрошка горива, износ „1.100“ замјењује се
износом „1.030“,
У оквиру потрошачке јединице 053 - ЈУ СШЦ „Никола Тесла“
~ на броју рачуна 411200 - Расходи за накнаде за превоз на посао и са посла , износ „21.000“
замјењује се износом „22.000“,
~ на броју рачуна 412200 - Расходи по основу утрошка енергије, износ „20.000“ замјењује
се износом „19.000“,
~ на броју рачуна 412700 - Расходи за стручне услуге, износ „5.200“ замјењује се износом
„5.800“,
~ на броју рачуна 412900 - Остали некласификовани расходи, износ „4.000“ замјењује се
износом „4.200“,
~ на броју рачуна 511300 - Издаци за набавку опреме, износ „4.300“ замјењује се износом
„3.700“.
~ на броју рачуна 516100 - Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и
сл. , износ „200“ замјењује се износом „0“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-350/2019
Датум: 30.12.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

56.
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), Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ
I
Овом Одлуком утврђује се начин и висина суфинансирања трошкова превоза ученика Средње школе
„Никола Тесла“ Шамац за друго полугодиште за школску 2019/2020 годину и прво полугодиште за
школску 2020/2021 годину, те недостајући износ трошкова превоза ученика основних школа на подручју
општине Шамац.
II
Новчана средства за превоз ученика Средње школе „Никола Тесла“ Шамац и средства за превоз ученика
основних школа на подручју општине Шамац се одобравају из буџета Општине Шамац на терет
економског кода 416300, текуће дознаке грађанима – превоз ученика.
III
Средња школа „Никола Тесла“ Шамац и основне школе са подручја општине Шамац ће Општинској
управи Шамац доставити спискове ученика чији трошкови превоза ће бити суфинансирани из средстава
буџета Општине Шамац за 2020. годину.
Општина Шамац ће финансирати трошкове превоза за ученике средње школе за 2. полугодиште школске
2019/2020 у пуном износу и 50% трошкова превоза за 1. полугодиште школске 2020/2021 на начин што ће
спровести поступак јавних набавки на основу којег ће изабрати најповољнијег понуђача.
У случају да се поступак јавних набавки не оконча до почетка 2. полугодишта школске 2019/2020 Служба
за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите Општинске управе Шамац ће доносити појединачна
рјешења о одобравању средстава за суфинансирање трошкова превоза и иста средства ће бити уплаћивана
на текуће рачуне родитеља ученика чији се трошкови превоза суфинансирају, а у складу са цијеном
мјесечне карте у јавном превозу.
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IV
Недостајући износ средстава за суфинансирање трошкова превоза ученика основних школа, исплаћиваће
се у складу са могућностима из средстава буџета општине Шамац превозницима који су са основним
школама закључили уговор о превозу ученика. Ова средства ће се исплаћивати мјесечно на жиро рачун
превозника.
V
За реализацију ове Одлуке задужују се Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите и
Одјељење за финансије.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-8/2020
Датум, 16.01.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

57.
На основу члана 188. и 195. Закона о водама (,,Службени гласник Републике Српске“ , број 50/06, 92/09 и
121/12), Плана одбране од поплава у Републици Српској у 2019. години, те примјене члана 10. став 1.
тачке б. Закона о јавним набавкама БиХ (,,Службени гласник БиХ“ , број 39/14), у складу са одредбама
члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19),
сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац, број 9/17), а у циљу заштите становништва и
материјалних добара од високих вода, а у вези са функционисањем црпних станица „Рудине“ и „Дуга“ у
Шамцу у 2020. години, Начелник општине Шамац доноси
ОДЛУКУ
о прихватању понуде Комуналног предузећа „Водовод и канализација“а.д. Шамац
Члан 1.
Прихвата се понуда број: 60/20 од 28.01.2020. године која се односи на Предмјер и предрачун радова
текућег одржавања и функционисања основних водопривредних објеката у 2020. години – црпне станице
„Рудине“ и „Дуга“ у Општини Шамац, достављена од стране Комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ а.д. Шамац.
Члан 2.
У циљу реализације ове Одлуке закључиће се Уговор између Општине Шамац – с једне стране и
Комуналног предузећа „Водовод и канализација“ а.д. Шамац – с друге стране.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке, задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове општине Шамац,
док ће се средства за финансирање обезбједити из буџета Општине Шамац, о чему се задужује Одјељење
за финансије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-16/2020
Датум: 30.01.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

58.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. 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 „ Хитни радови на локалном некатегорисаном путу у
МЗ Засавица и МЗ Средња Слатина“
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Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Мика“ д.о.о. Шкарић за извођење радова „ Хитни радови на локалном
некатегорисаном путу у МЗ Засавица и МЗ Средња Слатина“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор
у износу од 4.000,00 КМ без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а), путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
29.01.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „Мика“ д.о.о. Шкарић.
У року остављеном за достављање понуде, дана 30.01.2020. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са укупним износом понуде од 4.000,00 КМ без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВа).
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 (пет) дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-13/2020
Датум: 03.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

59.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16),
члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („ Службени гласник БиХ “, број 39/14),
члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“, број 12/15) и члана 66.
Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Набавка и уградња врата и прозора у Дому културе МЗ Писари“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Набавка и уградња врата и прозора у Дому културе
МЗ Писари“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.200,00 КМ без ПДВ-а, односно до 1.404,00 КМ са ПДВ-ом и
утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне
послове , потребна средства су планирана на конту бр. 511100–Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-31/2020
Датум: 05.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

60.
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 услуга „Набавка услуге одржавања копир апарата и пуњење тонера“
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Члан 1.
1) Прихвата се понуда понуђача „Biro Commerce“ д.о.о. из Оџака за набавку услуге „ Набавка услуге
одржавања копир апарата и пуњење тонера“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор за набавку
услуге пуњење тонера (рециклажа) за ЛОТ1 у износу од 2.984,50 КМ без ПДВ-а, односно 3.491,86 КМ
са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
2) Прихвата се понуда понуђача „Тink Company“ д.о.о. из Модриче за набавку услуге „ Набавка
услуге одржавања копир апарата и пуњење тонера“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор за
набавку услуге одржавања копир апарата за ЛОТ2 у износу од 2.852,90 КМ без ПДВ-а (понуђач није у
систему ПДВ-а).
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабране понуђаче 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
24.01.2020. године покренула поступак предметне набавке и упутила захтјев за достављање понуде
понуђачима: „Biro Commerce“ д.о.о. из Оџака и „Тink Company“ д.о.о. из Модриче.
У року остављеном за достављање понуде, достављена су двије понуде сљедећих понуђача:
1) „Biro Commerce“ д.о.о. Оџак за ЛОТ1...................2.984,50 КМ без ПДВ-а, тј. .........3.491,86 КМ са
ПДВ-ом и
2) „Тink Company“д.о.о.Модрича за ЛОТ2...........2.852,90 КМ без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а).
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 (пет) дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-10/2020
Датум: 05.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

61.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске,
број 97/16), члана 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („ Службени гласник БиХ “ ,
број 39/14), Начелник општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке радова
„ Извођење додатних радова на вањском уређењу дјечијег вртића у Обудовцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „ Извођење додатних радова на вањском уређењу дјечијег
вртића у Обудовцу“ путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 13.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 15.210,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом и утврђена су Буџетским средствима 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 грађевинских објеката-одржавање
путева.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-35/2020
Датум: 07.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

62.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " ,
број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17),
Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуге „Медијско праћење активности (услуге информисања)
општине Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за набавку услуге „ Медијско праћење активности (услуге
информисања) општине Шамац“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења на порталу
Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 47.008,55 КМ без ПДВ-а, односно до 55.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. годину у оквиру позиције број
151-Служба за друштвене дјелатности. Потребна средства су планирана Буџетом општине Шамац на
конту број 412700-Расходи за услуге информисања и медија.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
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: 01-022-34/2020
Датум, 07.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

63.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о поступку
директног споразума („ Службени гласник Општине Шамац“, број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „ Санација дијела просторија Дома културе МЗ Писари “
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Промакс“д.о.о. из Модриче за извођење радова „ Санација дијела
просторија Дома културе МЗ Писари “ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 3.981,00
КМ без ПДВ-а, односно 4.657,77 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.
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Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
03.02.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „Промакс“д.о.о. из Модриче.
У року остављеном за достављање понуде, дана 05.02.2020. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са укупним износом понуде од 3.981,00 КМ без ПДВ-а, односно 4.657,77 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 (пет) дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-28/2020
Датум: 07.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

64.
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 „ Увођење електроинсталација у Дому културе МЗ Писари и прикључење
капеле на електроенергетску мрежу на новом гробљу у Шамцу“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ЕНЕРГО СИСТЕМ“ д.о.о. Брчко за извођење радова „Увођење
електроинсталација у Дому културе МЗ Писари и прикључење капеле на електроенергетску мрежу на
новом гробљу у Шамцу“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 2.036,00 КМ без ПДВа, односно 2.382,12 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
04.02.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу
„ЕНЕРГО СИСТЕМ“ д.о.о. Брчко.
У року остављеном за достављање понуде, дана 05.02.2020. год. достављена је понуда горе
наведеног понуђача са укупним износом понуде од 2.036,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.382,12 КМ са
урачунатим ПДВ-ом путем директног споразума.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-30/2020
Датум: 10.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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65.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“, број 12/15) , Начелник општине
Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услугe „Снимање ситуациног плана улица и парцела“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Kрајинапремјер“ д.о.о. Бања Лука за набавку услуге „Снимање
ситуациног плана улица и парцела“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 3.601,00 КМ
без ПДВ-а, односно 4.213,17 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
03.02.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „ Kрајинапремјер“д.о.о. Бања Лука.
У року остављеном за достављање понудa, дана 07.02.2020. год. достављена је понуда понуђача
„Kрајинапремјер“ д.о.о. Бања Лука са укупним износом понуде од 3.601,00 КМ без ПДВ-а, односно
4.213,17 КМ са 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: 01-022-29/2020
Датум: 10.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

66.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („ Службени гласник
БиХ “, број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“, број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Санација просторија свлачионица фудбалског клуба у Црквини“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Санација просторија свлачионица
фудбалског клуба у Црквини“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 7.020,00 КМ са
ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење
стамбено комуналне послове , потребна средства су планирана на конту бр. 412500 - Расходи за текуће
одржавање осталих грађевинских објеката-комунална инфраструктура.

34

Страна 35 - Уторак, 3. март 2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 3
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-39/2020
Датум: 11.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

67.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 97/16), члана 17. 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 извођење радова
„ Набавка и уградња столарије у Дому културе МЗ Црквина“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Набавка и уградња столарије у Дому
културе МЗ Црквина“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.800,00 КМ без ПДВ-а, односно до 3.276,00 КМ са
ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење
стамбено комуналне послове , потребна средства су планирана на конту бр. 511100–Издаци за изградњу и
прибављање зграда и објеката.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-38/2020
Датум: 11.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

68.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 70. става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно
одредбама члана 66. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 9/17) ,
Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку услуге „Превоз ученика СШЦ Никола Тесла у Шамцу“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број: 01-022-7/2020 од 10.02.2020. године и уговор
за набавку услуге „ Превоз ученика СШЦ Никола Тесла у Шамцу “ проведеног путем отвореног поступка
додјељује се понуђачу „ Savić-SS“д.o.o. Гајеви у износу од 68.171,00 КМ без ПДВ-а, односно 79.760,07
КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Записник о оцјени понуда са препоруком Комисије број: 01-022-7/2020 од 10.02.2020.године је
саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Изабрани понуђач у својој понуди доставио је све потребне доказе којима је потврдио
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
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Изабрани понуђач у обавези је да у року од 10 (десет) дана достави коначну понуду у укупном
износу од 68.171,00 КМ без ПДВ-а, тј. умањи цијену свих понуђених ставки услуга за 1,32671% од
укупне цијене почетне понуде у износу од 69.087,59 KM без ПДВ-а.
Члан 4.
Нацрт уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Savić-SS“д.o.o. Гајеви по
протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније
понуде.
Члан 5.
Ова одлука објавиће се у Службеном гласнику Општине Шамац и на веб-страници
www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Образложење
У поступку јавне набавке набавку услуге „Превоз ученика СШЦ Никола Тесла у Шамцу“ проведеног
путем отвореног поступка, а покренутог објављивањем обавјештења број:144-1-2-2-3-3/20 од дана
16.01.2020 дана на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине и у „Службеном гласнику
БиХ“ број обавјештења 05/20 од 24.01.2020. У року остављеном за достављање понуда, достављенe су 2
(двије) понуде сљедећих понуђача (приказано у Табели1):
1. „SAVIĆ-SS“д.о.о. Гајеви
2. „Голубић“д.о.о. Котор Варош
Комисија је утврдила да су сви горе наведени понуђачи доставили комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама. Комисија је приликом провјере
рачунске исправности свих достављених понуда утврдила да се у понуди оба понуђача поткрала
рачунска грешка.
У понуди понуђача „SAVIĆ-SS“д.о.о Гајеви, достављена понуда под р. бр. 1 дана 31.01.2020. године,
(Образац за цијену понуде) утврђено је да се поткрала рачунска грешка.
Наиме, у обрасцу за цијену као и у рекапитулацији наведени су сљедећи износи:
Укупна МЈЕСЕЧНА ЦИЈЕНА (22 радна дана) за 157 ученика у КМ без ПДВ-а:
12.394,80КМ,а треба
12.561,38 КМ,
УКУПНА ЦИЈЕНА за 77 радних дана за 157 ученика (од 01.03.-15.06.) 100% фактурисање Општини
Шамац у КМ без ПДВ-а: 43.381,80КМ, а треба 43.964,83 КМ,
УКУПНА ЦИЈЕНА за 88 радних дана за 157 ученика (01.09.-31.12.) 50% фактурисање Општини Шамац у
КМ без ПДВ-а: 24.789,60КМ, а треба 25.122,76 КМ,
УКУПНА ЦИЈЕНА ЗА УГОВОР. ПЕРИОД у КМ без ПДВ-а 68.171,40КМ, а треба 69.087,59КМ
ПДВ 17%у КМ :11.589,13 КМ, а треба 11.744,89 КМ,
СВЕУКУПНО СА ПДВ-ОМ:79.760,53 КМ, а треба 80.832,48 КМ.
Такође код понуђача , „ГОЛУБИЋ“д.о.о. достављена понуда под р. бр. 2 дана 31.01.2020. године,
(Образац за цијену понуде) утврђено је да се поткрала рачунска грешка.
Наиме, у обрасцу за цијену понуде као и у рекапитулацији наведени су сљедећи износи:
Укупна МЈЕСЕЧНА ЦИЈЕНА (22 радна дана) за 157 ученика у КМ без ПДВ-а:
12.405,00КМ,а треба
12.571,28КМ,
УКУПНА ЦИЈЕНА за 77 радних дана за 157 ученика (од 01.03.-15.06.) 100% фактурисање Општини
Шамац у КМ без ПДВ-а:43.417,22 КМ, а треба 43.999,48 КМ,
УКУПНА ЦИЈЕНА за 88 радних дана за 157 ученика (01.09.-31.12.) 50% фактурисање Општини Шамац у
КМ без ПДВ-а:24.809,84 КМ, а треба 25.142,56 КМ
УКУПНА ЦИЈЕНА ЗА УГОВОР. ПЕРИОД у КМ без ПДВ-а: 68.227,06 КМ, а треба 69.141,56 КМ
ПДВ 17%у КМ :11.598,60 KM, а треба 11.754,07 КМ.
СВЕУКУПНО СА ПДВ-ОМ: 79.825,66, а треба 80.895,63 КМ.
Комисија је дана 03.02.2020. године упутила захтјев понуђачима за прихватање исправке рачунске
грешке, што су понуђачи обавјештењима од 05.02.2020. године и 06.02.2020. писмено обавијестили
уговорни орган да прихватају исправку рачунске грешке.
На II радном састанку, а након писменог обавјештења о прихватњу исправке рачунске грешке,
Комисија је утврдила почетну ранг листу оцијењених и прихватљивих понуда.
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ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА:
Цијена понуде у Укупна цијена Преф. трет.
Назив / име понуђача
КМ без ПДВ-а
понуде са ПДВдомаћи
ом
5%
„SAVIĆ-SS“д.о.о. Гајеви
69.087.59
80.832,48
Не
1
„Голубић“д.о.о. Котор Варош
69.141,56
80.895,63
Не
2
Комисија за предметну јавну набавку, након почетне оцјене понуда је констатовала да су оба горе
наведена понуђача поднијели прихватљиве понуде и предлаже уговорном органу на даље поступање у
складу са Правилником о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, број
66/16).
Уговорни орган је дана 10.02.2020. године провео поступак е-аукције са почетком од 12:00 часова и
временском трајању е-аукције од 15 минута, на којој је било умањења почетних понуда (приказано у
Табели 2).
Умањење почетних понуда (Табела2):
Р.бр. Назив понуђача

ИДБ/ЈИБ

Датум и вријеме подношења
нове цијене

Цијена у КМ
без ПДВ-а

1

GOLUBIĆ DOO

4401121620005

10.2.2020. 12:05:36

68990,00

2

SAVIC-SS

4403072140003

10.2.2020. 12:05:58

68750,00

3

GOLUBIĆ DOO

4401121620005

10.2.2020. 12:06:11

68500,00

4

SAVIC-SS

4403072140003

10.2.2020. 12:06:39

68171,00

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ
Након провођења е-аукције утврђена је коначна ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда.
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ
Р.бр.
1
2

Назив понуђача
SAVIC-SS
GOLUBIĆ DOO

ИДБ/ЈИБ

Коначна цијена у КМ
без ПДВ-а

Ранг

4403072140003

68171,00

1

4401121620005

68500,00

2

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „SAVIĆ-SS“ д.о.о. Гајеви у износу од 68.171,00 КМ без
ПДВ-а, односно 79.760,07 КМ са ПДВ-ом.
На основу свега горе наведеног одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 (десет) дана
од дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или
препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла
бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022-7/2020
Датум: 11.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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69.
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 робе
„ Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке „ Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“ 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 34.188,03 КМ без урачунатог ПДВ-а односно до
40.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. годину у оквиру
позиција 0125-Територијална ватрогасна јединица Шамац и 0140-Одјељење за финансије, на конту
бр.412600-Расходи по основу утрошка горива.
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: 01-022-40/2020
Датум: 12.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

70.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" ,
број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац, („Службени гласник Општине Шамац“, број
9/17), Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за извођење радова „Извођење радова и набавка опреме за друштвене објекте у повратничким МЗ
на подручју општине Шамац“ за ЛОТ5, ЛОТ6 и ЛОТ7
(поновљени поступак)
Члан 1.
Пoкреће се поступак јавне набавке за извођење радова „ Извођење радова и набавка опреме за
друштвене објекте у повратничким МЗ на подручју општине Шамац“ за ЛОТ5, ЛОТ6 и ЛОТ7
(поновљени поступак) путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на
порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 9.615,39 КМ без ПДВ-а, односно до 11.250,00
КМ са ПДВ-ом и утврђена су финансијским средствима на основу Уговора о суфинансирању пројекта
инфраструктуре и набавка опреме за друштвене објекте на подручју општине Шамац, број 01-122320/2019 од 12.12.2019. године закљученог између Републичког секретаријата за расељена лица и
миграције и Општине Шамац, а којим је општини Шамац одобрено 26.250,00 КМ за предметну набавку.
Члан 3.
Општина Шамац је сагласна да ће обезбиједити разлику средстава потребних за реализацију
предметних радова из Буџета општине са позиције бр. 124 Служба за локални економски развој на конту
бр. 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (учешће у пројектима).
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Члан 4.
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 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-41/2020
Датум, 13.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

71.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „Санација просторија свлачионица фудбалског клуба у Црквини“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Винковић“ д.о.о. Оштра Лука за извођење радова „ Санација
просторија свлачионица фудбалског клуба у Црквини“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор о
извођењу радова у износу од 5.219,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.106,23 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
наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке радова „ Санација просторија свлачионица фудбалског клуба у Црквини“
путем директног споразума, Општина Шамац је као уговорни орган дана 11.02.2020. упутила захтјев за
достављање понуде понуђачима „Винковић“д.о.о. Оштра Лука и „Расимградња“ д.о.о. Градачац.
Члан 4.
У року остављеном за достављање понуде, достављена су двије понуде сљедећих понуђача:
2) „Винковић“ д.о.о.Оштра Лука.....5.219,00 КМ без ПДВ-а, тј. .....6.106,23 КМ са ПДВ-ом и
2) „Расимградња“д.о.о. Градачац.....8.167,00КМ без ПДВ-а, тј.......9.555,39 КМ са ПДВ-ом.
Члан 5.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од пет (5) дана од дана
обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022- 39/2020
Датум: 17.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

72.
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:
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О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „Набавка и уградња столарије у Дому културе МЗ Црквина“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „FAMM“ д.о.о. Брчко за извођење радова „Набавка и уградња
столарије у Дому културе МЗ Црквина“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 2.376,05
КМ без ПДВ-а, односно 2.780,00 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
11.02.2020. године упутила захтјев за достављање понуде сљедећим понуђачима : „ Баумонт“ д.о.о.
Обудовац, „ Орнамент“ д.о.о. Модрича и „ FAMM“ д.о.о. Брчко.
У року остављеном за достављање понуде, дана 12.02.2020. године достављена је понуда понуђача
„FAMM“ д.о.о. Брчко са укупним износом понуде од 2.376,05 КМ без ПДВ-а, односно 2.780,00 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: 01-022-38/2020
Датум: 17.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

73.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " ,
број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац, („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17)
Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуга „Редовно одржавање некатегорисаних макадамских путева
на подручју Општине Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за набавку услуга „Редовно одржавање и некатегорисаних
макадамских путева на подручју Општине Шамац“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења
на порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 47.863,24 KM без ПДВ-а, односно до 56.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. год. у оквиру позиције број
160-Одјељење за просторно уређење стамбено комуналне послове. Потребна средства су планирана
Буџетом општине Шамац на конту број 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских
објеката-одржавање путева.
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.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-43/2020
Датум, 20.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

74.
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 2019. 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.
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.

15.02.

01.04.

Напомене

Оквирни
датум
Закључења
уговора

K

Извор
финансирања

Оквирни
датум
покретања
поступка

Шифра ЈРЈН

Процијењена
вриједност у
КM са
укљученим
ПДВ-ом
56.000,00

Врста
поступка

УСЛУГЕ
Редовно
одржавање
некатегорисаних
макадамских
путева на
подручју
општине Шамац

45233141-9

4.

Предмет
набавке

Р. бр.

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

Буџет Општине
позиција 140, конто
бр.412500-Расходи за
текуће одрж. осталих
грађевинских
објеката-одржавање
путева

УКУПНО у КМ: 311.000,00
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2.

8.

Пресвлачење и
санација
локалног пута
Л-5 (Горња
Слатина –
Доња Слатина)

Набавка и
уградња
електро –
инсталација за
проширење
јавне расвјете
на подручју
општине
Шамац

О

01.03.

01.05.

180.000,00

О

01.03.

01.05.

27.000,00

К

01.03.

15.04.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН
45233141-9

190.000,00

45233141-9

1.

РАДОВИ
Изградња
пјешачке стазе
у МЗ Тишина

50232100-1

Р. бр.

Предмет
набавке
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Буџет Општине
позиција 160
конто бр. 511100 –
Издаци за изградњу
и прибављање
зграда и објеката
Буџет Општине
позиција 160
конто бр. 511200 –
Издаци за за
инвестиционо
одржавање,
реконструкцију и
адаптацију зграда и
објеката
Буџет Општине,
позиција 0160,
конто бр.511100;
Издаци за изградњу
и прибављање
зграда и објеката

УКУПНО у КМ: 660.000,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ): 1.057.700,00
Врста поступка : О-отворени поступак,
споразум;

К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни

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: 01-022-42/2020
Датум: 20.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

75.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " ,
број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске”, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац, („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17)
Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуга „Одржавање и реконструкција (крпажа ударних рупа) асфалтних улица и путева
на подручју општине Шамац“
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Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за набавку услуга „ Одржавање и реконструкција (крпажа
ударних рупа) асфалтних улица и путева на подручју општине Шамац “ путем конкурентског захтјева за
доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 29.914,53 KM без ПДВ-а, односно до 35.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. год. у оквиру позиције број 160
Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове. Потребна средства су планирана Буџетом
општине Шамац на конту број 412500 – Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката.
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: 01-022-44/2020
Датум, 21.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

76.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“,
број:97/16), члана 70. става 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно
одредбама члана 66. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 9/17) ,
Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
„Извођење додатних радова на вањском уређењу дјечијег вртића у Обудовцу“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-35/2020 од 18.02.2020. године и уговор
за јавну набавку радова „ Извођење додатних радова на вањском уређењу дјечијег вртића у Обудовцу“
додјељује се понуђачу „ Браћа Мићић“ д.о.о. Модрича за понуђену цијену у износу од 11.974,00 КМ без
ПДВ-а, односно 14.009,58 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Изабрани понуђач у својој коначној понуди доставио је све потребне доказе којима је потврдио
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 3.
Записник о о преговорима са понуђачем о правним, економским и техничким аспектима понуде
број:01-022-35/2020 од 12.02.2020. године је саставни дио ове Одлуке о додјели уговора.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „ Службеном гласнику Општине Шамац“
и на веб сајту Општине Шамац www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачем који је су
учествовао у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Образложење
У поступку јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења покренутог
доношењем посебне одлуке број 01-022-35/2020 од дана 07.02.2020. год. процијењена вриједност
предметних додатних радова износи до 13.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 15.210,00 KM са
урачунатим ПДВ-ом. Комисија именована рјешењем Начелникa општине број 01-111-7/2020 од дана
11.02.2020. год. за провођење преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци радова
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„Извођење додатних радова на вањском уређењу дјечијег вртића у Обудовцу“, а који нису укључени у
првобитно закључени уговор број:01-122-193/2019 од 15.07.2019. године вршила је преговоре са
понуђачем „Браћа Мићић“д.о.о.Модрича“ о правним, економским и техничким аспектима понуде и
донесени су сљедећи заједнички закључци:
а) Правни и технички аспекти иницијалне понуде остају непромијењени.
б) Када је ријеч о економском аспекту Комисија је предложила а понуђач прихватио да умањи
цијену иницијалне понуде са 12.974,00 КМ без ПДВ-а на укупан износ од 11.974,00 КМ без ПДВ-а,
односно на укупан износ од 14.009,58 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Након обављених преговора затражено је од понуђача да у складу са Записником о преговорима
достави своју коначну понуду , што је понуђач и учинио. Након испуњења свих правних, техничких и
економских услова Комисија је дана 18.02.2020. године доставила Начелнику општине Шамац препоруку
за закључење уговора.
Одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби Закона или
подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у роковима прописаним
чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама БиХ.
Број: 01-022-35/2020
Датум: 25.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

77.
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
„Одржавање јавне расвјете на подручју
општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Одржавање јавне расвјете на подручју општине Шамац“
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 12.820,51 КМ без урачунатог ПДВ-а односно до
15.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. годину у оквиру
позиције број 160-Одјељење за просторно уређење стамбено комуналне послове на конту бр. 412500Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката-јавна расвјета.
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: 01-022-45/2020
Датум: 25.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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78.
На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), те на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 01-022-41/2020 од 26.02.2020.
године, у поступку јавне нaбавке за извођење радова „ Извођење радова и набавка опреме за друштвене
објекте у повратничким МЗ на подручју општине Шамац“ за ЛОТ5, ЛОТ6 и ЛОТ7 (поновљени
поступак)“ путем конкурентског захтјева, Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова „ Извођење радова и набавка опреме за друштвене објекте у повратничким МЗ
на подручју општине Шамац“ за ЛОТ5, ЛОТ6 и ЛОТ7
(поновљени поступак)
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-41/2020 од 26.02.2020. године и уговор
за јавну набавку извођења радова „ Извођење радова и набавка опреме за друштвене објекте у
повратничким МЗ на подручју општине Шамац“ за ЛОТ5, ЛОТ6 и ЛОТ7 (поновљени поступак)“
додјељује се понуђачу „Промакс“д.о.о. Модрича за понуђене сљедеће цијене :
а) за ЛОТ 5 у износу од 3.201,00 КМ без ПДВ-а, односно 3.745,17 КМ са ПДВ-ом,
б) за ЛОТ 6 у износу од 3.200,00 КМ без ПДВ-а, односно 3.744,00 КМ са ПДВ-ом,
в) за ЛОТ 7 у износу од 3.200,00 КМ без ПДВ-а, односно 3.744,00 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Нацрт уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Промакс“д.о.о. Модрича, по
протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније
понуде.
Члан 3.
Изабрани понуђач у својој понуди достави је све потребне доказе којима је потврдио
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ као и доказ о
испуњавању преференцијалног третмана домаћег.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-41/2020 од 26.02.2020. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Ова одлука доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану
71. став (2) Закона о јавним набавкама.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“
и на веб сајту Општине Шамац www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су
учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 01-02241/2020 од дана 13.02.2020. год. Предметна јавна набавка проведена је путем конкурентског захтјева за
доставу понуда објављивањем обавјештења број : 144-7-3-5-3-7/20 од дана 13.02.2020. г. на порталу
Агенције за јавне набавке БиХ. Укупна процијењена вриједност јавне набавке износи до 9.615,39 КМ без
ПДВ-а, односно до 11.250 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је финансијским средствима на основу
Уговора о суфинансирању пројекта инфраструктуре и набавка опреме за друштвене објекте на подручју
општине Шамац, број 01-122-320/2019
од 12.12.2019. године закљученог између Републичког
секретаријата за расељена лица и миграције и Општине Шамац, а којим је општини Шамац одобрено
укупно. укупно 11.250,00 КМ. тј.3.750,00 КМ за ЛОТ5, ЛОТ6 и ЛОТ7.
Предметна набавка је подијељена на три лот-а (ЛОТ5, ЛОТ6 и ЛОТ7).
- ЛОТ5 обухвата извођење радова на санацији хидрофорског постројења у МЗ Горњи Хасић
- ЛОТ6 обухвата извођење радова на уређењу електро и водо инсталација у Дому у МЗ Доњи Хасић и
- ЛОТ7 обухвата извођење радова на уређењу дома и артешке кућице у МЗ Хрватска Тишина.

45

Страна 46 - Уторак, 3. март 2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 3
Комисија за јавну набавку именована Рјешењем број: 01-111-13/2020 од 24.02.2020. године доставила је
Записник о оцјени понуда са препоруком број 01-022-41/2020 од 26.02.2020. године. У поступку је
утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену
приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 1 ( два )
1. „Промакс“ д.о.о. Модрича
ЛОТ5,ЛОТ6 и ЛОТ7
- да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда
- да је 1 (једна) понуда понуђача прихватљиве
Комисија је утврдила да је горе наведени понуђач доставио комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама као и Изјаву о испуњавању
преференцијалног третмана домаћег.
Како је чланом 3. Правилника о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, број
66/16) одређено да у случају пријема једне прихватљиве понуде е-аукција се неће заказивати, него ће се
поступак окончати у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама БиХ. Комисија је извршила коначну
ранг листу оцијењених и прихватљивих понуда за : ЛОТ5, ЛОТ6 и ЛОТ7.
Коначна ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ5:
Цијена понуде у
Назив / име понуђача
КМ без ПДВ-а
1

„ Промакс“д.о.о. Модрича

3.201,00

Коначна ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ6:
Цијена понуде у
Назив / име понуђача
КМ
(без ПДВ-а)
„ Промакс“д.о.о. Модрича
3.200,00
1
Коначна ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ7:
Цијена понуде у
Назив / име понуђача
КМ
(без ПДВ-а)
„ Промакс“д.о.о. Модрича
3.200,00
1

Цијена понуде у
КМ са ПДВ-ом
3.745,17

Цијена понуде у
КМ (са ПДВ-ом)
3.744,00

Цијена понуде у
КМ (са ПДВ-ом)
3.744,00

Преф.
третман
домаћи
Да

Преф.
третман
домаћи
Да

Преф.
третман
домаћи
Да

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
члану 1. ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана,
рачунајући од дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или
препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла бити
уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022-41/2020
Датум: 27.02.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

79.
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 „Набавка и уградња врата и прозора у Дому културе МЗ Писари“
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Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Mega-Roll“ д.о.о. Грачаница за извођење радова „ Набавка и уградња
врата и прозора у Дому културе МЗ Писари“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од
1.170,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.368,90 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
05.02.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу: „Mega-Roll“ д.о.о. Грачаница.
У року остављеном за достављање понуде, истога дана достављена је понуда понуђача „Mega-Roll“
д.о.о. Грачаница са укупним износом понуде од 1.170,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.368,90 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: 01-022-31/2020
Датум: 27.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

80.
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 „ Пресвлачење и санација дијела локалног пута Л-5
(Горња Слатина-Доња Слатина)“
Члан 1.
Пoкреће се поступак јавне набавке за извођење радова„ Пресвлачење и санација дијела локалног пута Л-5
(Горња Слатина-Доња Слатина)“ путем отвореног поступка са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне
набавке БиХ и у „Службеном гласнику БиХ“
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 153.846,15КМ без ПДВ-а, односно до 180.000,00 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 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката.
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: 01-022-46/2020
Датум, 27.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

81.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), сагласно одредбама члана 66. и 88. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и
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ОДЛУКУ
о суфинансирању обнове фасада из Буџетa општине Шамац за 2020. годину
Члан 1.
Овом одлуком одобрава се суфинансирање обнове фасада из Буџетa општине Шамац за 2020. годину, у
сљедећим улицама :
a) Краља Александра I Карађорђевића,
б) Гаврила Принципа,
в) Јована Цвијића и
г) Вука Караџића.
Члан 2.
Право на учешће у суфинансирању обнове фасада имају власници индивидуалних стамбених и стамбенопословних објеката, као и заједнице етажних власника (ЗЕВ) у улицама наведеним у претходном члану,
чија је фасада (чеони дио који је позициониран према наведеним улицама из претходног члана или бочни
дијелови видљиви из улица из претходног члана ове одлуке, а који ће бити предмет санације) оштећена,
естетски неуредна толико да нарушава изглед града или која представља опасност по живот и здравље
људи.
Члан 3.
Радови на санацији фасада биће извођени учешћем власника индивидуалних стамбених и стамбенопословних објеката, као и заједница етажних власника у износу од 50%, док ће Општина Шамац путем
буџета суфинансирати 50% од укупне вриједности радова предвиђених по предмјеру и предрачуну
радова.
Радови који се могу суфинансирати односе се на обнову постојећих фасада, а обухватају искључиво
радове малтерисања и бојења фасада.
Члан 4.
Суфинансирање обнове фасада из члана 1. ове Одлуке Општина ће вршити након спроведеног Јавног
позива. Јавни позив расписује Начелник општине, а биће објављен на Огласној табли општине и на веб
сајту општине Шамац.
Јавни позив остаје отворен 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана постављања на Огласну таблу
Општинске управе општине Шамац .
Члан 5.
Власници индивидуалних стамбених и стамбено-пословних објеката, као и заједнице етажних власника
који желе да заједно са Општином суфинансирају стварне трошкове санације фасада треба да доставе
сљедећу документацију:
1. Пријаву на јавни позив потписану од стране власника објекта, односно предсједника Управног
одбора или предсједника Скупштине заједнице етажних власника овјерену печатом, уколико је
подносилац пријаве ЗЕВ;
2. Oдлуку о учешћу у обнови и санацији фасада потписану од стране предсједника Управног одбора
ЗЕВ или предсједника Скупштине заједнице етажних власника овјерену печатом, уколико је
подносилац пријаве ЗЕВ,
3. Копија рјешења о упису у регистар ЗЕВ издата од стране надлежног општинског органа или
Увјерење о регистрацији ЗЕВ издато од стране надлежног општинског органа,
4. Доказ о власништву (земљишнокњижни извадак, посједовни лист из РГУ Подручна јединица
Шамац или други доказ) за физичка лица,
5. Потврда о регистрацији (ЈИБ) за ЗЕВ издат од стране Пореске управе РС,
6. Копију личне карте уколико је подносилац физичко лице,
7. Копију текућег рачуна за физичка лица /картон депонованих потписа за правна лица и ЗЕВ.
Члан 6.
Све пристигле пријаве ће бити бодоване према утврђеним критеријумима на сљедећи начин:
Р.бр.
1.

Критеријум
Грађевинско стање фасаде
позиционирано директно на улице из
чл.1 ове Одлуке

Број бодова
а) Потпуно оштећено............................25 бодова
б) Оштећено 50% и више.....................20 бодова
в) Мјестимично оштећено....................15 бодова
г) Задовољавајуће (потребно бојење)..10 бодова
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2.

3.

Грађевинско стање осталих (бочних)
страна видљиво из улица из чл.1 ове
Одлуке
Стање фасаде према угрожености
пролазника

Локација објекта
4.

а) Потпуно оштећено............................20 бодова
б) Оштећено 50% и више.....................15 бодова
в) Мјестимично оштећено....................10 бодова
г) Задовољавајуће (потребно бојење)...5 бодова
а) Озбиљно висока угроженост............20 бодова
б) Врло висока угроженост..................15 бодова
в) Висока угроженост...........................10 бодова
г) Ниска угроженост...............................5 бодова
а) Зграда на тргу....................................20 бодова
б) Зграда на углу улица.........................15 бодова
в) Самостојећа зграда............................10 бодова
г) Остале зграде.......................................5 бодова

Члан 7.
Одабир објеката ће извршити Комисија коју ће посебним рјешењем именовати Начелник општине, а на
основу критеријума из претходног члана. Комисија се састоји од предсједника и два члана.
Одлуку о одабиру корисника који ће се суфинансирати донијеће Начелник општине на приједлог
комисије из претходног става.
Члан 8.
У случају непредвиђених радова обнове фасадa, тј. одступања по предмјеру и предрачуну радова,
изабрани корисници ће сами сносити трошкове исте.
Члан 9.
Након доношења одлуке о одабиру кандидата, Начелник општине ће расписати јавне набавке за избор
најповољнијег понуђача за извођење радова.
По избору најповољнијег понуђача за извођење радова биће потписан трипартитни уговор између
Општине Шамац, одабраних корисника и најповољнијег понуђача којим ће се регулисати међусобна
права и обавезе.
Члан 10.
Општинска управа обезбиједиће надзор над извођењем радова обнове фасада.
Члан 11.
За реализацију ове Одлуке задужују се Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове и
Одјељење за финансије Општинске управе Општине Шамац.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-47/2020
Датум: 27.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

82.
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 главног пројекта за изградњу пјешачке стазе
уз регионални пут у МЗ Тишина“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Израда главног пројекта за изградњу пјешачке стазе уз
регионлани пут у МЗ Тишина“ путем директног споразума.
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Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.000,00 KM без ПДВ-а, односно до 3.510,00 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
(едукативне услуге, научноистраживачке, израда елабората и студија, пројектна документација,
савјетодавне услуге).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-64/2020
Датум, 02.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

83.
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), Начелник Општине Шамац доноси
РЈЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге рјешења о именовању
Комисије за вршење интерне контроле
I
Ставља се ван снаге рјешење о именовању Комисије за вршење интерне контроле донесено од стране овог
органа под бројем 01-111-113/09 од 03.12.2009. године („Службени гласник Општине Шамац“, број 16/09,
20/10 и 1/14)
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111- 6 /2020
Датум, 10.02.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

84.
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 одредбама Одлуке о извршењу буџета Општине Шамац за 2020. годину
(„ Службени гласник општине Шамац“, број: 17 /19) , Начелник Општине д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
I - Одобрава се исплата средства буџетске резерве у износу од 2.000 КМ ( словима: двије
хиљадеконвертибилнихмарака).
II - За износ средстава из члана 1. овог Закључка извршиће се прерасподјела средстава са буџетске
резерве и то на следећи начин:
На потрошачку јединицу 151- Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите,
економски код 415200- Капитални грантови – ( ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој, помоћ за
куповину санитетских возила) у износу од 2.000 КМ (словима: двијехиљадеконвертибилнихмарака).
III- За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022- 33/2020
Датум: 07.02.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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АКТИ ОРГАНА ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ Д.О.О. ШАМАЦ

85.
На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'', број 75/04 и 78/11), члана 17.
Закона о јавним набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'' број 39/14) и члана 17. Статута ЈП''Слободна
зона'' д.о.о. Шамац (''Службени Гласник општине Шамац'' , број 4/14 и 10/17), Надзорни одбор
ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац на осамнаестој редовној сједници, одржаној дана 30.01.2020. године,
доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на План јавних набавки роба и услуга за потребе ЈП ''Слободна зона'' д.о.о.
Шамац за 2020. годину
I
Надзорни одбор ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, даје сагласност на План јавних набавки роба и услуга за
потребе ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац за 2020. годину предложен од стране в.д. директора.
II
План јавних набавки је саставни дио ове Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 97-01-1/20
Датум: 30.01.2020. године

Предсједник Надзорног одбора
Саша Божић, дипл. инж. пољ.
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ЈП ''СЛОБОДНА ЗОНА'' Д.О.О. ШАМАЦ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ
Р.
Бр.

Предмет набавке

Шифра ЈРЈН

Процијењена
вриједност у
КМ са ПДВом

Врста поступка

Оквирни
датум
покретања
поступка

Оквирни
датум
закључења
уговора

Извор
финансирања

Напо
мена

РОБЕ

1.

Резервни дијелови и
потрошни материјал за
текуће одржавање

34900000-6

5.000,00

2.

Топли оброк

55321000-6

40.000,00

Директни
споразум
Конкурентски
поступак

3.

Гориво и мазиво

09000000-3

58.000,00

Конкурентски
поступак

Март 2020. г

4.

Канцеларијски
материјал и прибор

30190000-7

5.000,00

Директни
споразум

По потреби

5.

Набавка рачунара и
рачунарске опреме

30236000-2

2.000,00

Директни
споразум

По потреби

34351100-3

5.000,00

29525000-5

57.000,00

Директни
споразум
Конкурентски
поступак

74422000-3

6.000,00

Директни
споразум

6.

7.

8.

Набавка ауто и кам.
гума и ауто дијелова
за потребе предузећа
Набавка механизаци.
за ком. дјелатност

Набавка пропагандног
материјала за потребе
комуналне дјелатности

По потреби

Властита средства
Властита средства

По потреби
Властита средства
Април 2020. г
Властита средства
Властита средства
Властита средства
По потреби

По потреби

Суфинансирање
са Фондом за
заштиту животне
средине
Властита средства

По потреби
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9.

Набавка паркомата

34926000-4

15.000,00

10.

Набавка садница липе
и тополе

03000000-1

6.000,00

УКУПНО РОБЕ СА ПДВ-ом

Конкурентски
поступак

Директни
споразум

По потреби

Март 2020. г

Суфинансирање

Април 2020. г

Властита средства

199.000,00 КМ
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ЈП ''СЛОБОДНА ЗОНА'' Д.О.О. ШАМАЦ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ
Р.
Бр.

Предмет набавке

Шифра ЈРЈН

Процијењена
вриједност у
КМ са ПДВ-ом

90620000-9

20.000,00

45000000-7

5.000,00

Конкурентски
поступак
Директни
споразум

79212000-3

5.000,00

Директни
споразум

Врста поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

Оквирни датум
закључења
уговора

Извор финансирања

Јануар 2020. г

Jaнуар 2020. г

Властита средства

Напо
мена

УСЛУГЕ

12.

Зимско одржавање улица
и лок. некат. путевачишћење снијега
Услуге занатскограђевинских радова

13.

Услуге ревизије
финансијских извјештаја

11.

14.

15.

16.

17.

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

Властита средства
По потреби
Властита средства
По потреби
Властита средства

85100000-0

2.000,00

Директни
споразум

По потреби

80530000-8

2.500,00

Директни
споразум

По потреби

80530000-8

1.800,00

Директни
споразум

По потреби

50312000-5

1.000,00

Директни
споразум

По потреби

Властита средства

Властита средства

Властита средства
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19.

Услуге редовног
санитарног прегледа
радника
Услуге одржавања
штампарске опреме

20.

Услуге прања и чишћења
аутомобила

50112300-6

300,00

Директни
споразум

По потреби

21.

Набавка угоститељских
услуга

7131200-2

3.000,00

Директни
споразум

По потреби

Набавка услуга
регистрације и техничког
прегледа возила

7131200-2

5.000,00

Адвокатске услуге

79110000-8

6.000,00

Директни
споразум
Директни
споразум

50532000-3

3.000,00

Директни
споразум

2.000,00

Директни
споразум

18.

22.

23.

24.

25.

Услуге поправка и
одржавања електричних
машина, апарата и
припадајуће опреме

Услуге колективног
осигурања радника и
имовине

Властита средства
85121200-5

2.000,00

50313200-4

800,00

Директни
споразум
Директни
споразум

66331100-0

По потреби
Властита средства
По потреби
Властита средства

Властита средства

Властита средства
По потреби
Властита средства
По потреби

Властита средства
По потреби

Фебруар 2020. г

Фебруар 2020. г

Властита средства

66336200-6

УКУПНО УСЛУГЕ СА ПДВ-ом

УКУПНО РОБЕ И УСЛУГЕ СА ПДВ-ом

59.400,00 КМ

258.400,00 КМ

Предсједник Надзорног одбора
Саша Божић, дипл. инж. пољ.
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Након сравњења са изворним текстом утврђено је да је у Закључку број 07-022-300/19 од
22.11.2019. године донесеним у вези са Информацијом о реализацији закључка Скупштине
општине Шамац у вези пресуде Вишег привредног суда у Бањалуци донесеној по жалби
Општине шамац у спору са Н.Б.С. Гроуп д.о.о. Шамац, број 07-022-267/19 од 31.10.2019. године,
коју је начелник Општине шамац поднио усмено (''Службени гласник општине Шамац'', број
15/19) учињена техничка грешка па се на основу члана 157. Пословника о раду Скупштине
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 12/17), даје
ИСПРАВКА
Закључка број 07-022-300/19 од 22.11.2019. године
(''Службени гласник општине Шамац'', број 15/19)
1. У преамбули, наслову и тачки 1. Закључка број 07-022-300/19 од 22.11.2019. године
(''Службени гласник општине Шамац'', број 15/19) умјесто броја ''267'', треба да стоји број
''265''.
Број: 07-022-300-/19
Датум, 24.02.2020. године

Секретар Скупштине општине
Блаженка Максимовић, дипл. правник

Након сравњења са изворним текстом утврђено је да је у Закључку број 07-022-299/19 од 22.11.2019.
године о прихватању Информације о реализацији Закључка Скупштине општине Шамац у вези пресуде
Вишег привредног суда у Бањалуци донесеној по жалби Општине Шамац у спору са Н.Б.С. Гроуп д.о.о.
Шамац, број 07-022-267/19 од 31.10.2019. године (''Службени гласник општине Шамац'', број 15/19)
учињена техничка грешка па се на основу члана 157. Пословника о раду Скупштине општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 12/17), даје
ИСПРАВКА
Закључка број 07-022-299/19 од 22.11.2019. године
(''Службени гласник општине Шамац'', број 15/19)
1. У наслову и тачки 1. Закључка број 07-022-299/19 од 22.11.2019. године (''Службени гласник
општине Шамац'', број 15/19) умјесто броја ''267'', треба да стоји број ''265''.

Број: 07-022-299-/19
Датум, 24.02.2020. године

Секретар Скупштине општине
Блаженка Максимовић, дипл. правник

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
39. Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерaдикацију заразних болести на
подручју општине Шамац за 2020. годину
40. Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације
41. Годишњи план систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине
Шамац за 2020. годину
42. Одлука о висини накнаде за обављање послова техничког прегледа објеката
43. Одлука о повјеравању обављања послова комуналне дјелатности ЈП „Слободна зона“ д.о.о.
Шамац
44. Одлука о давању сагласности на закључивање споразума о раскиду Уговора о закупу
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске са закупопримцем Ћирић Томиславом
из Обудовца
45. Одлука о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини општине
Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле
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46. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Скупштине општине
Шамац
47. Закључак о усвајању Извода из Записника са XXXVIII редовне сједнице Скупштине општине
Шамац
48. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду између
двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
49. Закључак о усвајању Програма и календара културних активности у 2020. години
50. Закључак о прихватању Информације о реализацији програма обављања и финансирања
заједничке комуналне потрошње у 2019. години
51. Закључак о прихватању Информације о реализацији програма одржавања, заштите,
реконструкције и изградње локалних путева и улица на подручју општине Шамац у 2019. години
52. Закључак о прихватању Информације о раду општинских инспекција у 2019. години са
планом рада за 2020. годину
53. Закључак о прихватању Информације о реализацији уговора о закупу пословних простора и
објеката у својини Општине Шамац и пословних простора којима располаже општина Шамац у
2019. години
54. Закључак о прихватању Информације о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за
период 01.01. - 31.12.2019. године

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
55. Одлука о прерасподјели средстава
56. Одлука
57. Одлука о прихватању понуде Комуналног предузећа „Водовод и канализација“ а.д. Шамац
58. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Хитни радови на локалном некатегорисаном
путу у МЗ Засавица и МЗ Средња Слатина“
59. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Набавка и
уградња врата и прозора у Дому културе МЗ Писари“
60. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Набавка услуге одржавања копир апарата и
пуњење тонера“
61. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке радова „Извођење додатних радова на
вањском уређењу дјечијег вртића у Обудовцу“
62. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Медијско праћење активности
(услуге информисања) општине Шамац“
63. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Санација дијела просторија Дома културе
МЗ Писари“
64. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Увођење електроинсталација у Дому културе
МЗ Писари и прикључење капеле на електроенергетску мрежу на новом гробљу у Шамцу“
65. Одлука o додјели уговора за набавку услугe „Снимање ситуациног плана улица и парцела“
66. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Санација
просторија свлачионица фудбалског клуба у Црквини“
67. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Набавка и
уградња столарије у Дому културе МЗ Црквина“
68. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге „Превоз ученика СШЦ Никола
Тесла у Шамцу“
69. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка горива за потребе
Општинске управе Шамац“
70. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Извођење радова и
набавка опреме за друштвене објекте у повратничким МЗ на подручју општине Шамац“ за ЛОТ5,
ЛОТ6 и ЛОТ7 (поновљени поступак)
71. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Санација просторија свлачионица
фудбалског клуба у Црквини“
72. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Набавка и уградња столарије у Дому културе
МЗ Црквина“
73. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Редовно одржавање
некатегорисаних макадамских путева на подручју Општине Шамац“
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74. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац
за 2020. годину
75. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Одржавање и реконструкција
(крпажа ударних рупа) асфалтних улица и путева на подручју општине Шамац“
76. Одлука o додјели уговора „Извођење додатних радова на вањском уређењу дјечијег вртића у
Обудовцу“
77. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Одржавање јавне расвјете на
подручју општине Шамац“
78. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Извођење радова и набавка
опреме за друштвене објекте у повратничким МЗ на подручју општине Шамац“ за ЛОТ5, ЛОТ6 и
ЛОТ7 (поновљени поступак)
79. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Набавка и уградња врата и прозора у Дому
културе МЗ Писари“
80. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Пресвлачење и санација
дијела локалног пута Л-5 (Горња Слатина-Доња Слатина)“
81. Одлука о суфинансирању обнове фасада из Буџетa општине Шамац за 2020. годину
82. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Израда главног пројекта за
изградњу пјешачке стазе уз регионални пут у МЗ Тишина“
83. Рјешење о стављању ван снаге рјешења о именовању Комисије за вршење интерне
контроле
84. Закључак

АКТИ ОРГАНА ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ Д.О.О. ШАМАЦ
85. Одлука о давању сагласности на План јавних набавки роба и услуга за потребе ЈП
„Слободна зона“ д.о.о. Шамац за 2020. годину
__________________________________________
- Исправка Закључка број 07-022-300/19 од 22.11.2019. године (''Службени гласник општине
Шамац'', број 15/19)
- Исправка Закључка број 07-022-299/19 од 22.11.2019. године (''Службени гласник општине
Шамац'', број 15/19)

Уторак, 3. март 2020. године - Службени гласник општине Шамац - Број 3/20
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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