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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
86.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 i
36/20), а у вези са чланом 60. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), те члана 66. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 9/17), те Плана активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од
поплава у Републици Српској у 2020. години Владе Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број 14/20) , Начелник општине Шамац, д о н о с и
ПЛАН
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ У 2020. ГОДИНИ
УВОД
План одбране од поплава на подручју општине Шамац у 2020. години (у даљем тексту: План ) је план
Начелника општине и основни документ за координацију и спровођење додатних или посебних
годишњих задатака и активности општинских органа, привредних друштава, других правних лица и
удружења грађана која спроводе дјелатности од значаја за заштиту и спасавање од поплава.
План је израђен на основу анализе прикупљених података, достављених извјештаја о реализацији задатака
током протеклих година, анализе тренутног стања, те мишљења и приједлога субјеката од непосредног
значаја за ову област.
Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажовање свих
релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити и спасавању људи и
материјалних добара од поплава.
Штаб за ванредне ситуације надлежан је за координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање свих
активности везаних за спровођење овог плана.
План је подијељен на сљедеће цјелине:
IIIIIIIVVVIVII-

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

ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ

Подручје општина Шамац је окружено водом, може се рећи и да лежи на води и да живи са водом. Са
сјевера и запада окружују је ријеке Сава и Босна, са којима директно граничи, док бројне мртваје, баре,
мочваре, као и каналска мрежа мелирационих система испуњава безмало цијело подручје општине. На
територији општине налази се неколико регулисаних водопривредних објеката, те секундарна и
терцијална мелиорациона мрежа која је прије 1992. године одржавана у дужини од 150 км. Регулисан је
водоток ријеке Толисе која се некада улијевала у ријеку Саву у Домаљевцу.

На територији општине постоје још преостале велике површине под старачама као што су: Слатинска
бара, Корничка бара, бара у Баткуши, те некадашњи рукавци ријеке Босне и ријеке Саве у виду баре
Жандрак, бара Тишина и бара Одмут.
Такође постоје небројени рукавци ријеке Босне које се налазе у инундационом подручју ријеке Босне.
Што се тиче хидрогеолошких карактеристика општине Шамац
у терену су издвојене двије
хидрогеолошке категорије стијена:
• добро водопропусне стијене и
• средње водопропусне стијене
Добро водопропусне стијене су седименти ријечних тераса. Седименти ријечне терасе су шљунак и
пијесак прве терасе Босне и Саве и пијесак алувијалног наноса Босне. Интергрануларне су порозности,
дебљине до 11 м.
У хидрогеолошком погледу ове стијене имају функцију приповршинског водоносника већег
распрострањења, веће дебљине. Дијелови водоносника гдје преовлађује шљунковита компонента,
одликују се добрим филтрационим карактеристикама. Прихрањивање се врши од падавина, из ријека и из
седимената на ободу терасе. Ниво подземних вода у водоноснику је субартерског карактера.
Средње водопропусне стијене су интергрануларни седименти у оквиру холоценских седимената.
Водоносни хоризонти су заглињени пијесци. Комплекс може функционисати или као слаби колектор
подземне воде или као баријера, односно изолатор.
Опасност од поплава, бујичних водотока и подземних вода
Општина Шамац је угрожена од опасности од поплава из свих праваца. Не пријети, као што је претходно
наведено, опасност од поплава само од ријека Босне и Саве, већ проблем постоји од унутрашњих вода
кад, усљед већих падавина, воде приспјеле са брда јужне стране и планине Мајевице доспијевају и
скупљају се у равничарском дијелу ове и сусједних општина.
Велике унутрашње воде из Источног латералног канала у Лончарима уз висок водостај ријеке Саве
изазивају узводно кретање воде каналом Тиња-Толиса и плављење дијела Обудовца (Шираја, иза маркета
Тина, засеок Ђокићи и др.), дијела Гајева и Корнице, а уједно изазивају немогућност отицања вода из
канала Кладик чиме се плаве велике обрадиве површине на Луговима, што се понавља а и што се
догађало и 2010. И 2014. Године.
Сви проблеми који се догађају од унутрашњих вода понављају се и код интензивних поплава.
Карактеристике поплава на подручју општине Шамац
Вода доноси општини бројне користи али истовремено у садејству са недовољно осмишљеним људским
активностима је потенцијална опасност и извор латентне могућности катастрофе од поплава, која се
2014. и остварила.
Поплава 2014.
Катастрофална поплава 2014. тешко је погодила општину Шамац, захватила је површину од 55,16 км2 од
укупно 172,22 км2 површине општине. Потпуно је поплављено 13 МЗ; Засавица, Доња Црквина, Писари,
Шамац, Турсиновац, С. Тишина, Х Тишина, Ново Село, Ново Село 2, Гребнице, Шкарић, Брвник и
Лугови а дјелимично Горња Црквина и Доњи Хасић.
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Поплава је настала примарно као резултат веома високих вода ријека Босне и Саве (Сава преко 895 цм, на
мерној станици у С. Шамцу ), гдје су воде ријеке Босне продрле у дијелу МЗ Засавице, МЗ Доње Црквине
и МЗ Писара и мањег дијела МЗ Шамац и Горње Црквине, те преко, магистралног пута Шамац-Модрича,
продрле у унутрашњост територије општине. Поплава је резултат огромног прилива и немогућности
отицања унутрашњих вода кроз постојећу каналску мрежу. Ова немогућност отицања унутрашњих вода
каналском мрежом, „Средње-Посавског“ полдера, стални је пратилац, било екстензивних годишњих
поплава било оних интензивних поплава каква је била и поплава из 2010. године, те посљедња поплава из
2014. Проблем, са унутрашњим водама, годинама се понавља и производи огромне штете на
пољопривреди па и поред тога, код већих поплава каква је била и 2014. године проблем остаје без
адекватног третмана, ван приоритета али и медијски занемарен.
Карта бр. 7: Карта опасности од поплава

Катастрофалном поплавом из 2014. године, директно је погођено 10.000 становника, више од половине
становништва општине, који су се морали евакуисати и измјештати на дијелове територије који нису били
угрожени и територије сусједних општина. Смртно су страдала два лица. Укупна штета и губици су
премашили 400 милиона КМ. Погођена је и озбиљно оштећена и заустављена комплетна привредна и
друштвена активност. Прекинуте су и оштећене саобраћајнице Шамац – Модрича, Шамац - Обудовац као
и пруга Шамац – Добој. Штете у пољопривреди су потпуне, обустављени су све активности у
пољопривреди и комплетно уништена годишња пољопривредна производња праћена масовним угинућем
стоке и домаћих животиња. Висина воде у самом Шамцу износила је od 1 до 4 м, а у већем подручју
поплављене територије 1-1,5 м. У спашавању угроженог становништва, поред локалних спасилаца и
јединица ЦЗ као и спасилаца из Републике Српске, учествовали су спасиоци из сусједних општина
укључујућу помоћ из Федерације БиХ, помоћ Оружаних снага БиХ као и помоћ сусједних земаља и
земаља из Европске уније, специјализованих јединица за ЗиС из Луксембурга, Пољске, Аустрије,
Њемачке, Турске, Словачке, Словеније и др.
Локална заједница показала је виталност у опоравку уз помоћ властитих снага и помоћ претходно
побројаних актера која је посебно била запажена и у пружању прве помоћи становништву у
успостављању основних функција ЈЛС и иницијалном опоравку.
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Поплава 2001.
Такође, интензивна врста поплаве је поплава каква је била на подручју општине Шамац 2001. године у
граничном подручју са ријеком Босном гдје су биле поплављене МЗ Засавица, Доња Црквина, Писара и
дио МЗ Шамац и Горња Црквина, цијели сјеверо-западни дио општине између ријеке и магистралног пута
Шамац–Модрича (преко 1000 ха). Било је захваћено 700 домаћинстава, већином у подручју које је
дефинисано као небрањено од поплава.
Штете су биле огромне на пољопривреди и објектима али оне нису адекватно процијењене. Износиле су
више милиона КМ. Поплаву у 2001. год. је пратила и поплава од унутрашњих вода која се манифестује
као екстензивна усљед немогућност отицања унутрашњих вода каналском мрежом, Средње-посавског
полдера произвела је значајне штете на пољопривреди. Дугогодишње неадекватно одржавање
водозаштитних објеката и каналске мреже ствара предуслове за појаву унутрашњих вода. То такође
поспјешује увијек присутну могућност настанка оштећења, техничких проблема и хаварија на
водопривредним објектима које се налазе на територији општине али и сусједних општина везаних
хидромелирационим системима.
У општини Модрича постојао је ризик пуцања насипа у Скугрићу, што се десило 2010. године када је
преливање воде у Ждребану изазвало плављење домаћинстава и пластеника у Гајевима, након три дана
временског помака, а након пет дана су те воде доспијеле и поплавиле МЗ Обудовац 2.
Потенцијални ризици од пуцања насипа
Евентуална хаварија на насипу ријеке Саве у ФБиХ у МЗ Турсиновац, Гребнице, Домаљевац (ван
јурисдикције Републике Српске) довело би до плављења МЗ Тишина, Турсиновац, Гребнице, Брвник,
Обудовац , Обудовац 2, Ново Село, а врло извјесно кроз стараче и старе водотоке били би угрожени
дијелови МЗ Горња Слатина, МЗ Лугови, МЗ Хасић.
Проблеми могу доћи са територије сусједне општине Градачац у ФБиХ, нарочито на подручју Гајева,
Корнице. Хаварије на бранама Хазна и Видара у Градачцу угрозиле би МЗ Гајеве, Обудовац и Обудовац
2, Корницу и Лугове.
Стање постојећих водозаштитних објеката:
Проблематика у области заштите од штетног дјеловања вода и уређења водних режима, на територији
општине Шамац, не може се посматрати изоловано. Потребно је посматрати цијели полдер Средње
Посавине и утицај узводних дешавања на ријеци Босни.
Полдер „ Средња Посавина“ је подручје омеђено са сјевера ријеком Савом, на западу, ријеком Босном,
југу обронцима Требаве и Мајевице (у ужем смислу Западним и Источним латерарним каналима, те
Брком на Истоку).
Слив ријеке Босне, према подацима „Студије површинских вода Босне и Херцеговине“ је 10.420 км2, од
чега 695 покрива полдер Средња Посавина, који се административно налази дијелом у Републици Српској
(општине Пелагићево, Доњи Жабар, Шамац, и Модрича), дијелом и Федерацији БиХ (Орашје и
Градачац) и дијелом у Брчко Дистрикту.
Са водопривредног аспекта простор „Средње Посавине“ представља јединствени простор за заштиту од
вањских вода (ријеке Саве и ријеке Босне), брдских вода – ријеке Тиње и Брке низа потока и рјечица са
Требаве и Мајевице, највећим дијелом захваћене Источним и Западним латералним каналом.

II-

НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ

1. Одржати сједницу штаба за ванредне ситуације са субјектима од значаја за спровођење превентивних и
оперативних мјера заштите и спасавања од поплава.
На сједници усвојити Приједлог Плана одбране од поплава на подручју општине Шамац у 2020.
Извршилац задатка:
Учесници:

штаб за ванредне ситуације
цивилна заштита, одјељења и службе у општинској
управи, субјекти од значаја за заштиту и спасавање

Рок:

04. март 2020. године
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2. Одржати радне састанке са привредним друштвима, другим правним лицима, удружењима грађана и
повјереницима заштите и спасавања како би се извршиле припреме, дала стручна упутства и побољшала
организованост и међусобна координација у спровођењу мјера заштите од поплава.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
привредна друштва и друга правна лица, удружења
грађана, повјереници заштите и спасавања
16. март 2020. године

3. Упознати удружења за заштиту природе, еколошка удружења, ронилачке и кајакашке клубове, горане,
извиђаче, планинарска друштва, омладинске и друге невладине организације са овим планом и Планом
оперативног спровођења Плана, њиховим циљевима и задацима и осмислити начин њиховог ангажовања
на конкретним задацима и то медијски пропратити. На овај начин развијати свијест о потреби спровођења
мјера заштите од поплава.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
удружења и организације наведене у задатку
16. март 2020. године

4. Успоставити ефикасан систем осматрања, обавјештавања и узбуњивања на подручјима повећаног
ризика од поплава.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
повјереници, ловци, риболовци
сталан задатак

5. Упознати становништво о могућим поплавама и њиховим посљедицама и о томе вршити благовремено
обавјештавање путем средстава јавног информисања и промовисати кратки број за хитне ситуације 121.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
предсједници савјета МЗ, повјереници, медији
трајан задатак

6. У циљу спровођења задатака и постизања веће ефикасности, планирати, припремити и реализовати
савјетовања, семинаре и додатно оспособљавање старјешина и јединица цивилне заштите за заштиту и
спаcавање на води и под водом, старјешина и јединица цивилне заштите опште намјене, односно штабова
за ванредне ситуације у циљу оперативног спровођења планираних активности.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

III-

цивилна заштита
припадници ЦЗ
трајан задатак

СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА

7. Извршити чишћење шахтова и канала.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац
привредна друштва и комунална служба
март и септембар 2020. године
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8. Обезбиједити потребну количину насипног материјала, вреће за пијесак, алат и пловна средства, како
би се обезбједили услови за ефикасно дјеловање у случају поплава већих размјера.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

ВП „Ушће Босне“ а.д Шамац,
комерц“ Шамац
припадници ЦЗ
11. март 2020. године

ДОО „Сигма-

9. Спријечити неконтролисано одлагање смећа.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

комунална полиција
комунално предузеће
сталан задатак

10. Спријечити незакониту експлоатацију шљунка.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Републичка управа за инспекцијске послове, Јавна
установа „Воде Српске“
општина
сталан задатак

11. Спријечити изградњу стамбених и других објеката на критичним/небрањеним подручјима.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Одјељење за урбанизам
цивилна заштита
сталан задатак

12. У циљу превентивног дјеловања, односно смањења ризика од поплава, у годишњим и дугорочним
плановима планирати финансијска средства потребна за санацију и одржавање постојећих, односно
изградњу нових водо-заштитних објеката.
Извршилац задатка:
Учесници:

Рок:

општина
цивилна заштита, привредна друштва и друга
правна лица од значаја за заштиту и спасавање од
поплава
сталан задатак

13. Стално вршити обуку припадника јединице за заштиту од поплава.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
припадници јединица за заштиту од поплава
стални задатак

14. Када надлежни орган, услед непосредне опасности од поплава, донесе одлуку о поступању по мјерама
по овом Плану или Плана приправности и нареди предузимање неопходних оперативних мјера заштите и
спасавања, привредна друштва и друга правна лица од значаја за заштиту и спасавање, предсједници
савјета МЗ, повјереници обавезни су цивилној заштити свакодневно достављати извјештаје о стању на
угроженом подручју, предузетим мјерама и другим релевантним подацима.
Извршилац задатка:
Учесници:

Рок:

цивилна заштита
привредна друштва и друга правна лица од значаја
за заштиту и спасавање, предсједници савјета МЗ,
повјереници, медији
по доношењу одлуке
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15. Обавијестити Републичку управу цивилне заштите, односно подручно одјељење у Добоју, о
елементарној непогоди и другој несрећи која може угрозити становништво и материјална добра.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
ПО РУ ЦЗ Добој
одмах по настанку елементарне непогоде и друге
несреће

16. Ускладити режим рада и дежурства са процјеном угрожености. Сходно томе, у данима високог и врло
високог ризика опасности од плављења и код настанка поплава, планирати и спроводити непрекидно
дежурство, усагласити рад са другим органима, организацијама и службама општине, предузимати и
друге мјере у циљу правовременог обавјештавања о избијању и ширењу поплава.
Извршилац задатка:
Учесници:

Рок:

цивилна заштита
привредна друштва и друга правна лица од значаја
за заштиту и спасавање, предсједници савјета МЗ,
повјереници
по потреби

17. Када надлежни орган, усљед опасности од поплава, донесе одлуку о поступању по мјерама из Плана
приправности или нареди предузимање неопходних оперативних мјера заштите и спасавања, цивилна
заштита је обавезна Републичкој управи цивилне заштите свакодневно достављати извјештаје о степену
угрожености од поплава, предузетим мјерама и друге релевантне податке.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
Републичка управа цивилне заштите
по доношењу одлуке

18. Сачинити спискове људи, возила и друге опреме који ће се, у случају поплава већих размјера, упутити
на подручје другог града/општине. Начелник општине, донијеће одлуку о употреби снага и средстава из
претходног става.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

начелник општине
цивилна заштита и припадници јединица ЦЗ
16. март 2020.године

19. На основу досадашњих искустава утврдити оптималан број потребне механизације и радне снаге за
реализацију задатака утврђених овим планом, те у том смислу извршити набавку недостајуће
механизације, односно закључити уговоре са предузећима која имају потребну механизацију и која са
сигурношћу могу обавити тражени посао.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

општина/ цивилна заштита
предузећа која имају потребну механизацију
16. март 2020. године

20. Припаднике јединица ЦЗ за заштиту и спасавање од поплава осигурати од посљедица несрећног
случаја, обезбиједити им новчану накнаду за вријеме ангажовања, додатно оспособити и опремити
адекватном опремом за заштиту и спасавање од поплава, као и средствима везе.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

одјељење за финансије
цивилна заштита
16. март 2020.године
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21. Задужује се Црвени крст Шамац да, у складу са утврђеним садржајем и стандардима, обезбиједи
пакете основних прехрамбених и хигијенских производа који би се достављали угроженом становништву
на најбржи могући начин.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Црвени крст Шамац
влада РС
16. март 2020. године и према потреби

22. Задужују се Одјељење за привреду да благовремено, путем домова здравља и апотека, становништву у
угроженим подручјима, обезбиједи довољне количине потребних лијекова и медицинских средстава за
вријеме трајања евентуалне угрожености од поплава.
Одјељење за привреду је дужно Министарство здравља и социјалне заштите редовно извјештавати о
снабдјевености угроженог становништва лијековима и медицинским средствима како би исто, у случају
неопходности, предузело потребне мјере и активности из своје надлежности.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

IV -

Одјељење за привреду
дом здравља, апотеке
16. март 2020. године и према потреби

СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА

23. У случају повећане/непосредне опасности од већих поплава и њихових посљедица, сви субјекти
обавезни су рад и дежурства ускладити са метеоролошком ситуацијом и усагласити рад са органима и
службама сусједних општина, Министарством унутрашњих послова Републике Српске, Републичком
управом цивилне заштите, Министарством одбране и Оружаним снагама БиХ и предузимати друге
потребне мјере.
Извршилац задатка:
Учесници:

Рок:

цивилна заштита
привредна друштва и друга правна лица од значаја
за заштиту и спасавање, предсједници савјета МЗ,
повјереници, полиција
према потреби

24. Припрема и доношење наредбе за поступање по плану приправности, а на основу процјене
угрожености од стране општине.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

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

25. Информисање грађана о насталој ситуацији, мјерама које се предузимају, као и давање упута
грађанима и другим субјектима о поступању.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

начелник или штаб за ванредне ситуације ако је
активиран
медији
у току елементарне непогоде

26. Обезбјеђење функционисања веза без обзира на временске или било какве друге услове.
Извршилац задатка:

„Телеком Српске“ а.д. Бањалука и друга привредна
друштва
која
се
баве
пружањем
телекомуникационих услуга на подручју Републике
Српске, општина
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Учесници:
Рок:

цивилна заштита
сталан задатак

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

Мјешовити холдинг“Електропривреда РС“ МП а.д.
Требиње, Електро Добој РЈ Шамац, општина
Одјељење за привреду
сталан задатак

28. Обезбјеђење водоснабдевања.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

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

29. Проглашење ванредне ситуације.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

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

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

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

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

начелник општине
чланови штаба за ванредне ситуације
у складу са планом мобилизације

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

општина, односно штаб за ванредне ситуације ако
је активиран,
цивилна заштита, медији, полиција
у складу са процјеном ситуације

33. Издавање наредбе за евакуацију , организација евакуације и збрињавања угроженог становништва.
Извршилац задатка:
Учесници:

Рок:

општина, односно штаб за ванредне ситуације ако
је активиран
Центар за социјални рад, Црвени крст, субјекти
који располажу са капацитетима за превоз и
смјештај
у складу са планом евакуације и збрињавања
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34. Провођење хигијенско-епидемиолошких и здравствених мјера заштите на угроженом подручју.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

општина, односно штаб за ванредне ситуације ако
је активиран, Дом здравља
Хигијенско-епимидимиолошка служба, санитарни
инспектор
у складу са планом евакуације и збрињавања

35. Тражење помоћи за ангажовање људских и материјалних капацитета од сусједних и других локалних
заједница.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

општина, односно штаб за ванредне ситуације ако
је активиран
цивилна заштита, штаб за ванредне ситуације ако
је активиран
у току елементарне непогоде

36. Тражење помоћи од Владе Републике Српске или Републичког штаба за ванредне ситуације ако је
активиран и упућивање исте са нивоа Републике .
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

начелник општине или штаб за ванредне ситуације
ако је активиран
Републичка управа цивилне заштите, Републички
штаб за ванредне ситуације ако је активиран
у складу са процјеном ситуације

Напомена: Помоћ се са нивоа Републике тражи након што су исцрпљени сви расположиви капацитети
локалне заједнице, у складу са Упутством о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама(„Службени гласник Републике Српске“, број: 53/13).
37. Достављање хране и пакета хигијене угроженом становништву.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

општина односно штаб за ванредне ситуације,
Црвени крст и влада РС
у складу са процјеном ситуације

38. Предузимање активности на збрињавању стоке на угроженом подручју.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

општина односно штаб за ванредне ситуације,
АД „Ветеринарска станица Шамац“
у складу са процјеном ситуације

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

општина односно штаб за ванредне ситуације
цивилна заштита, Црвени крст
у складу са процјеном ситуације

Напомена: Ангажовање се захтијева у складу са Упутством о тражењу, пружању и прихватању помоћи
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
40. Проглашење ванредне ситуације за општину односно дио територије општине.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

начелник општине
цивилна заштита
у складу са процјеном ситуације
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41. Мобилизација људских и материјално-техничких капацитета са неугроженог подручја и упућивање на
угрожена подручја.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

начелник општине, штаб за ванредне ситуације
цивилна заштита
у складу са процјеном ситуације

42. Организација расподјеле помоћи становништву угроженом елементарном непогодом.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
Црвени крст, мјесне заједнице
у складу са процјеном ситуације

43. Упућивање захтјева за ангажовање Оружаних снага Босне и Херцеговине.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
Републичка управа цивилне заштите
у складу са процјеном ситуације

44. Упућивање захтјева за ангажовање и ангажовање капацитета Федерације Босне и Херцеговине и
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, када ангажовани расположиви капацитети Републике Српске нису
довољни за адекватан одговор на елементарну непогоду.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
Републичка управа цивилне заштите
у складу са процјеном ситуације

45. Упућивање захтјева за ангажовање капацитета међународних оперативних снага, када ангажовани
расположиви капацитети Босне и Херцеговине нису довољни за адекватан одговор на елементарну
непогоду.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
Републичка управа цивилне заштите
у складу са процјеном ситуације

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

штаб за ванредне ситуације
цивилна заштита
у складу са процјеном ситуације

47. Организација пријема, смјештаја и расподјеле међународне помоћи.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
Црвени крст и Центар за социјални рад, мјесне
заједнице
у складу са процјеном ситуације и у складу са
процедурама пријема међународне помоћи

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

штаб за ванредне ситуације
у току елементарне непогоде
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V-

СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА

50. Санирање посљедица на материјалним добрима на којима је причињена штета.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

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

51. Формирање комисије за процјену штете настале усљед елементарне непогоде на нивоу општине.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Начелник
комисија за процјену штете
у складу са процјеном ситуације

52. Предузимање мјера на санацији посљедица и опоравку од елементарне непогоде и пружање помоћи
угроженим у складу са могућностима општине.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

VI -

општина
угрожени субјекти
у складу са процјеном ситуације

ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА

53. О реализацији задатака из овог плана, извршиоци задатака су дужни до 11. децембра 2020. године,
доставити извјештај Републичкој управи цивилне заштите са приједлогом мјера за унапређење Плана и
наученим лекцијама у 2020. години .

VII-

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

54. Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру својих надлежности, реализовати и
друге задатке из области заштите и спасавања од поплава кроз све фазе: превентива, одговор и опоравак, а
који ће за резултат имати спречавање настанка или ублажавање посљедица елементарне непогоде
изазване поплавом.
55. Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру властитог буџета, обезбиједити
финансијска средства потребна за њихову реализацију.
56. Овај план објавиће се у ''Службеном гласнику Општине Шамац“ .
Број: 01-810-12/20
Датум: 10.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК
Ђорђе Милићевић, дипл. ецц

87.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 i
36/20), а у вези са чланом 60. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), те члана 66. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 9/17), те Плана активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од
поплава у Републици Српској у 2020. години Владе Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број 14/20) , Начелник општине Шамац, д о н о с и
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ПЛАН
АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ПОЖАРА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ У 2020. ГОДИНИ
УВОД
План активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од пожара на подручју општине Шамац у
2020. години (у даљем тексту: План активности) је План Начелника општине и основни документ за
координацију и спровођење додатних или посебних задатака и активности општинских органа,
привредних друштава, других правних лица и удружења грађана која спроводе дјелатности од значаја за
ову област.
Доношењем и спровођењем овога плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажовање свих
релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити и спасавању људи и
материјалних добара од пожара.
Општински штаб цивилне заштите за ванредне ситуације надлежан је за координацију, усклађивање,
праћење и усмјеравање свих активности везано за спровођење овог плана.
План активности је подијељен на сљедеће цјелине:
IIIIIIIVVVIVII-

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

I- ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
На територији општине Шамац појаве пожара представљају једну од најчешћих несрећа којима се
угрожава ово подручје. Појави пожара могу претходити разни други видови угрожавања, попут
експлозија и сл., а такође појава пожара може претходити појави многих других опасности и угрожавања
имовине и живота.
Мјере заштите од пожара, првенствено превентивне мјере заштите, морају бити обавеза свих грађана
општине Шамац. Превентивна заштита од пожара, елементарна обученост и сазнања о њој, као и
постојањем противпожарне културе код свих привредних субјеката и уопште цјелокупног становништва,
у највећем броју случајева спријечиће појаву пожара.
Узроци појаве пожара на територији општине Шамац су различити. Најчешћи узроци пожара на
територији општине Шамац су паљење корова и чишћење пољопривредних површина послије скидања
љетине, затим пожари на објектима, како у градском, тако и у сеоском подручју и др.
У преко 95% случајева узрок пожара је човјек и то првенствено због: непоштовања правила и забране
ложења ватре на отвореном простору, непредузимања чак ни елементарних, мјера превентивне заштите и
припреме приликом чишћења пољопривредних површина, неправилног руковања запаљивом материјом,
неодржавања система за гријање у стамбеним објектима, неправилног пројектовања инсталација и др.
Пожари на подручју општине Шамац најчешће се јављају на отвореном простору, приликом паљења
корова и третмана пољопривредног земљишта, а затим на објектима. Што се пожара на објектима тиче, у
градској средини најчешће се јављају на стамбеним објектима усљед неодржавања система за гријање,
неисправних инсталација и др. У сеоским срединама веома честа појава су пожари на помоћним
објектима због неправилног и неопрезног гријања простора за смјештај животиња, неопрезности
приликом сушења меса и дувана и сл. Пожари на стамбеним објектима у сеоским срединама најчешће су
изазвани лошим пројектовањем инсталација или непажљивим руковањем запаљивим материјама.
Посебна категорија пожара у градској средини су пожари на контејнерима, који представљају
хроничан проблем.
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II-

НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
АКТИВНОСТИ

1. Одржати радне састанке са привредним друштвима, другим правним лицима, удружењима грађана и
повјереницима заштите и спасавања како би се извршиле припреме, дала стручна упутства и побољшала
организованост и међусобна координација у спровођењу мјера заштите од пожара.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита и ТВЈ
привредна друштва, удружења грађана, повјерници
ЦЗ
16. март 2020. године

2. У циљу благовремене припреме за противпожарну сезону у 2020. години, одржати сједницу штаба за
ванредне ситуације са субјектима од значаја за спровођење превентивних и оперативних мјера заштите и
спасавања од пожара.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
субјекти заштите и спасавања општине
16. март 2020. године

3. Са овим планом, његовим циљевима и задацима, упознати: удружења за заштиту природе, еколошка
удружења, ловачко удружење и спортске риболовце те осмислити начин њиховог ангажовања на
конкретним задацима и то медијски пропратити.
Такође, код школске популације спровести активности на упознавању са мјерама заштите од пожара и на
овај начин развијати противпожарну културу и свијест о потреби спровођења мјера противпожарне
заштите.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита иТВЈ
ловачко удружење, еколози, сп. риболовци и школе
сталан задатак

III- СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
4. Планирати и реализовати савјетовања, семинаре и додатно оспособљавање чланова штаба за ванредне
ситуације и припадника специјализованих јединица цивилне заштите за заштиту и спасавање од пожара и
ватрогасне јединице.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита и ТВЈ
чланови штаба, припадници јединице за заштиту од
пожара
30. март 2020. године

5. Израдити оперативни план употребе ТВЈ у коме ће се јасно дефинисати задаци, начин руковођења
акцијама гашења пожара, ангажовање додатних снага у МЗ у људству и МТС (власника цистерни и
пумпи), мјеста за допуну ватрогасних возила водом, координација са другим субјектима који могу
учестовати у овим активностима (дом здравља, водовод, ветеринарска станица) и др.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

старјешина ТВЈ
цивилна заштита, предсједници савјета МЗ
30. март 2020. године
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6. Прописати потребне агротехничке мјере које се односе на заштиту од пожара, као и мјере одржавања и
уређења пољопривредног земљишта и вршити надзор на спровођењем истих.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

пољопривредни инспектор
власници парцела
16. март 2020. године

7. Успоставити ефикасан систем осматрања, обавјештавања и узбуњивања на подручјима са повећаним
ризиком од пожара.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
Повјереници ЦЗ, полиција
2. април 2020. године

8. Обезбиједити предуслове за достављање информација и извјештаја о стању угрожености, предузетим
мјерама и другим релевантним подацима Републичкој управи цивилне заштите, путем оперативнокомуникативних центара, свакодневно, а по потреби и више пута дневно, када надлежни орган, усљед
непосредне опасности од пожара, донесе одлуку о поступању по мјерама из Плана приправности или
нареди предузимање неопходних оперативних мјера заштите и спасавања.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
субјекти заштите и спасавања општине
16. април 2020. године

9. Планирати и организовати чишћење и одржавање траса испод енергетских водова те обављати
неопходну контролу извршених радова.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Мјешовити холдинг “Електропривреда РС” МП а.д.
Требиње, ЗП „Електро-Добој“ РЈ Шамац
одјељење за привреду
30. март 2020. године

10. Предузећа која се баве одржавањем нисконапонске и високонапонске далеководне мреже дужна су да
сачине организацију рада како би могли да, у случају већих пожара обезбиједе заштиту мреже и брзо и
ефикасно отклањање кварова на далеководној и нисконапонској мрежи, те омогуће свим потрошачима
уредно снабдијевање електричном енергијом.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Мјешовити холдинг “Електропривреда РС” МП а.д.
Требиње, ЗП „Електро-Добој“ РЈ Шамац
одјељење за привреду
2. април 2020. године

11. Предузети додатне мјере на уређењу одлагалишта отпада, односно друге мјере за санацију
неконтролисаних одлагалишта у периоду повећане опасности од пожара.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

КП „Слободна зона“ д.о.о Шамац
комунална полиција, пољопривредни инспектор
30. март 2020. године

12. Појачати осматрање и надзор шума, ниског растиња, усјева, ливада као и грађевинских објеката
којима пријети повећана опасност од пожара.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
ТВЈ и повјереници
по потреби
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13. На основу процјене угрожености и планова заштите и спасавања од пожара, утврдити потребе у
људству, материјално-техничким средствима и опреми и формирати додатне снаге цивилне заштите
(повећати број јединица и/или број припадника јединица цивилне заштите за заштиту и спасавање од
пожара, а постојеће јединице цивилне заштите опште намјене оспособити као помоћне снаге у акцијама
гашења пожара).
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
јединице ЦЗ
30. март 2020. године

14. Ускладити режим рада и дежурства са процјеном угрожености, односно са индексом опасности.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

ТВЈ
субјекти заштите и спасавања општине
по потреби

15. Извршити отклањање техничких и других недостатака на возилима и опреми потребној за извођење
акција заштите и спасавања од пожара.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

ТВЈ
субјекти заштите и спасавања општине
16. март 2020. одине

16. Предузети потребне мјере како би се повећао проценат откривања лица која су непажњом, немаром
или намјером узроковала пожар, како би била процесуирана и санкционисана у складу са важећим
законима. У случају утврђивања одговорности, санкција треба обухватити и надокнаду причињене штете
као и трошкове интервенције гашења.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

против пожарни инспектор, пољоприредни
инспектор
полиција, предсједници савјета МЗ
сталан задатак

17. Неопходно је обезбиједити досљедно извршавање послова и задатака свих субјеката који имају
обавезу да спроводе и организују мјере заштите од пожара, као и бољу координацију са припадницима
ватрогасне јединице на том подручју.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Одјељење за привреду
цивилна заштита, субјекти заштите и спасавања
општине
сталан задатак

IV- СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА
18. Рад и дежурства у цивилној заштити ускладити са метеоролошком ситуацијом и координирати рад са
органима и службама сусједних градова/општина, Полицијском станицом, Републичком управом цивилне
заштите ПО Добој.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
сусједне општине, полиција, РУ ЦЗ ПО Добој
према потреби

16

Страна 17 - Уторак, 10. март 2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 4
19. Припрема и доношење наредбе за поступање по плану приправности, а на основу процјене
угрожености.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

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

Напомена: Руководилац акције гашења пожара у свим ситуацијама је старјешина ТВЈ односно његов
замјеник.
20. Информисање грађана о насталој ситуацији, мјерама које се предузимају, као и давање упута
грађанима и другим субјектима о поступању.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

начелник, цивилна заштита
медији
у току елементарне непогоде

21. Обезбјеђење функционисања веза без обзира на временске или било какве друге услове.
Извршилац задатка:

Учесници:
Рок:

„Телеком Српске“ а.д.Бањалука и друга привредна
друштва која се баве пружањем
телекомуникационих услуга на подручју Републике
Српске
цивилна заштита
сталан задатак

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

Мјешовити холдинг“Електропривреда РС“ МП а.д.
Требиње, ЗП „Електро- Добој“ РЈ Шамац
Одјељење за привреду
сталан задатак

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

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

24. Активирање штаба за ванредне ситуације града/општине.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

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

25. Проглашење ванредне ситуације.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

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

Напомена: Ванредна ситуација се у принципу проглашава у случају да насталој опасности не могу
адекватно одговорити службе чија је то редовна дјелатност и субјекти са којима је потписан уговор о
сарадњи.
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26. Доношење наредбе о мобилизацији и мобилизација расположивих људских и материјално-техничких
капацитета општине, у случајевима када се адекватан одговор не може пружити са капацитетима органа и
институција чија је то редовна дјелатност.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

начелник општине или штаб за ванредне ситуације
чланови штаба за ванредне ситуације
у складу са планом мобилизације

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

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

28. Издавање наредбе за евакуацију , организација евакуације и збрињавања угроженог становништва.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
субјекти који располажу са капацитетима за
смјештај
у складу са планом евакуације и збрињавања

29. Тражење помоћи за ангажовање људских и материјалних капацитета од сусједних општина.
Извршилац задатка:
Учесници:

Рок:

штаб за ванредне ситуације
субјекти са којим је град/општина потписала
уговор, сусједни или други град/општина,
Републичка управа цивилне заштите или
Републички штаб за ванредне ситуације ако је
активиран
у току елементарне непогоде

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

штаб за ванредне ситуације
Црвени крст
у складу са процјеном ситуације

Напомена: Ангажовање се реализује у складу са Упутством о тражењу, пружању и прихватању помоћи
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
31. Достављање редовних и ванредних информација за вријеме елементарне непогоде, о ситуацији на
терену, мјерама које се предузимају, ангажованим снагама, приједлогом мјера.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
цивилна заштита
у току елементарне непогоде
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V- СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
32. Санирање посљедица на материјалним добрима на којима је причињена штета.
Извршилац задатка:

општина, грађани, органи и институције,
привредно друштво или друго правно лице
Влада Републике Српске, Републичка управа
цивилне заштите
у складу са процјеном ситуације

Учесници:
Рок:

33. Процјену штете настале усљед елементарне непогоде на нивоу града/општине.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

општина
комисија за процјену штете
у складу са процјеном ситуације

34. Предузимање мјера на санацији посљедица и опоравку од елементарне непогоде и пружање помоћи
угроженим.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

општина
угрожени субјекти
у складу са процјеном ситуације

VI- ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА
35. О реализацији задатака из овог плана, извршиоци задатака су дужни, на крају противпожарне сезоне, а
најкасније до 2. новембра 2020. године, доставити извјештај Републичкој управи цивилне заштите .

VII-

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

36. Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру својих надлежности, реализовати и
друге задатке из домена заштите и спасавања од пожара кроз све фазе: превентива, одговор и опоравак, а
који ће за резултат имати спречавање настанка или ублажавање посљедица елементарне непогоде
изазване пожаром.
37. Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру властитог буџета, обезбиједити
финансијска средства потребна за њихову реализацију.
38. Овај план објавиће се у ''Службеном гласнику Општине Шамац“ .
Број: 01-810-13/20
Датум: 10.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК
Ђорђе Милићевић, дипл. ецц

88.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („ Службени гласник
БиХ “, број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“, број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку робе
„Набавка успоривача саобраћаја за улицу у Шамцу“

19

Страна 20 - Уторак, 10. март 2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 4
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Набавка успоривача саобраћаја за улицу у
Шамцу“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.400,00 КМ без ПДВ-а, односно до 1.638,00 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: 01-022-66/2020
Датум: 03.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

89.
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 доноси:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
„Извођење додатних радова на санацији и адаптацији објекта старе библиотеке
са вањским уређењем“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „ Извођење додатних радова на санацији и
адаптацији објекта старе библиотеке са вањским уређењем“ путем преговарачког поступка без објаве
обавјештења.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 11.454,36 КМ без ПДВ-а, односно до 13.401,60 КМ
са урачунатим ПДВ-ом и утврђена су финансијским средствима на основу Уговора о додјели средстава
за суфинансирање пројекта, број 01-122-12/2020 год. закљученог
између Општине Шамац и
Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, а којим је општини Шамац одобрено
20.000,00 КМ.
Члан 3.
Општина Шамац је сагласна да ће обезбиједити разлику средстава потребних за реализацију
предметних радова из Буџета општине са позиције бр. 160 Одјељења за просторно уређење стамбено
комуналне послове. Потребна средства су планирана Буџетом општине Шамац на конту број 511100–
Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката.
Члан 4.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-65/2020
Датум: 03.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

90.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“, број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
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ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуге „Вршење прољећне систематске дератизације
на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавку услуге „Вршење прољећне систематске дератизације на подручју
општине Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.982,90 КМ без ПДВ-а, односно до 7.000,00 КМ
са ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. годину у оквиру позиције број 150-Одјељења за
привреду и инспекцијске послове, потребна средства су планирана на конту бр. 412200 –Расходи за ком.
услуге (дератизација и дезинсекција)
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-67/2020
Датум: 03.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

91.
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 „Израда главног пројекта за изградњу пјешачке стазе
уз регионални пут у МЗ Тишина“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Планинвест“д.о.о. Брчко за набавку услуге „ Израда главног пројекта за
изградњу пјешачке стазе уз регионални пут у МЗ Тишина“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу
од 2.740,00 КМ без ПДВ-а, односно 3.205,80 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 02.03.2020.
године упутила захтјев за достављање понуде сљедећим понуђачима
„ Планинвест“ д.о.о. Брчко и „ INK
Constructor“ д.о.о. Бања Лука.
У року остављеном за достављање понудa, дана 03.03.2020. год. достављена су двије понуде сљедећих понуђача:
1) „Планинвест“ д.о.о. Брчко.....2.740,00 КМ без ПДВ-а, тј. .......3.205,80 КМ са ПДВ-ом и
2) „INK Constructor“ д.о.о. Бања.....2.950,00 КМ без ПДВ-а, тј.......3.451,50 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: 01-022-64/2020
Датум: 05.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

21

Страна 22 - Уторак, 10. март 2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 4

92.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), члана 70.
става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно одредбама члана 66.
Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 9/17) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку робе „Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-40/2020 од 02.03.2020. године и
уговор за за набавку робе „ Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“ додјељује се понуђачу
„ROX“ д.о.о. Орашје за коначну цијену након провођења е-аукције у износу од 26.202,000 КМ без ПДВа, односно 30.656,34 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Записник о коначној оцјени понуда са препоруком
Комисије број: 01-022-40/2020 од
02.03.2020.године је саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Изабрани понуђач доставио је све потребне доказе којима је потврдио вјеродостојност достављених
изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 5 (пет) дана достави коначну понуду у укупном износу од
26.202,00 КМ без ПДВ-а, тј. умањи цијену свих понуђених роба за 19,13390 % од укупне цијене почетне
понуде у износу од 32.401,71 KM без ПДВ-а.
Члан 4.
Нацрт уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „ROX“ д.о.о. Орашје 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
Поступак јавне набавке за набавку робе „ Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“ покренут
је путем конкурентског захтјева објављивањем обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ,
број обавјештења о набавци 144-7-1-4-3-6/20 од 12.02.2020. године. Предмет
јавне набавке је „ Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“ на којој је било умањење
почетних понуда (приказано у Табели 2).
У року остављеном за достављање понуда, достављенe су 4 (четири) понуде сљедећих понуђача
(приказано у Табели1):
ПОДАЦИ О ПРИСТИГЛИМ ПОНУДАМА И ИЗНОС ПОНУДА (Табела 1):
1. „ ROX“д.о.о. Орашје
2. „ Antunović AGS“д.о.о. Орашје
3. „ Нестро Петрол“а.д. Бања Лука
4. „ ЦЕРОЛ“д.о.о. Церик, Брчко
Комисија је утврдила да су сви горе наведени понуђачи доставили комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама и предложила је уговорном органу на
даље поступање у складу са Правилником о условима и начину кориштења е-аукције („Службени
гласник БиХ“, број 66/16).
Уговорни орган је дана 28.02.2020. године провео поступак е-аукције са почетком од 12:00 часова и
временском трајању е-аукције од 39 минута, на којој је било умањења почетних понуда (Табела 2).
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ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ
Р.бр. Назив понуђача

ИДБ/ЈИБ

Почетна цијена у КМ без
ПДВ-а

Ранг

1

ANTUNOVIĆ AGS D.O.O.

4254008950004

30781,90

1

2

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

30948,50

2

3

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE ORAŠJE

4254039590006

32401,71

3

4

CEROL D.O.O.

4600056720008

33846,15

4

Умањење почетних понуда (Табела2):
Р.бр.

1

2

Назив понуђача

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE
ANTUNOVIĆ AGS D.O.O.

ИДБ/ЈИБ

Датум и вријеме
подношења
нове цијене

Цијена у КМ
без ПДВ-а

4254039590006

28.2.2020. 12:00:58

30751,12

4254008950004

28.2.2020. 12:02:11

30720,00

3

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:02:58

30689,22

4

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:03:04

30658,44

5

ANTUNOVIĆ AGS D.O.O.

4254008950004

28.2.2020. 12:03:18

30620,00

6

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:03:29

30589,22

4254008950004

28.2.2020. 12:04:03

30550,00

4254039590006

28.2.2020. 12:04:53

30519,22

7

8

ANTUNOVIĆ AGS D.O.O.

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

9

ANTUNOVIĆ AGS D.O.O.

4254008950004

28.2.2020. 12:05:05

30480,00

10

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:05:13

30449,22

11

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:05:22

30100,00

4254008950004

28.2.2020. 12:05:40

30060,00

12

ANTUNOVIĆ AGS D.O.O.

13

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:05:50

30029,22

14

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:06:02

29900,00
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15

ANTUNOVIĆ AGS D.O.O.

4254008950004

28.2.2020. 12:06:10

29860,00

16

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:06:30

29700,00

17

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:07:06

29669,22

18

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:07:14

29600,00

19

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:07:55

29569,22

20

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:08:29

29400,00

21

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:08:41

29369,22

22

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:14:54

27800,00

23

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:16:14

27769,22

24

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:16:48

27700,00

25

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:17:34

27669,22

26

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:17:46

27600,00

27

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:18:21

27569,22

28

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:18:32

27500,00

29

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:19:07

27469,22

30

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:19:26

27370,00

31

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:19:35

27339,22

32

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:21:24

27300,00

33

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:21:58

27269,22

34

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:22:44

27200,00
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35

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:22:58

27169,22

36

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:23:17

27096,69

37

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:23:48

27065,91

38

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:24:23

26969,69

39

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:24:55

26938,91

40

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:26:24

26869,96

41

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:26:40

26839,18

42

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:26:57

26800,00

43

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:27:06

26769,22

44

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:28:27

26690,00

45

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:28:44

26659,22

46

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:29:18

26600,00

47

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:29:37

26569,22

48

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:30:28

26538,00

49

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:30:59

26507,22

50

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:31:50

26450,00

51

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:32:04

26419,22

52

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:34:49

26388,00

53

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:35:02

26357,22

54

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:37:12

26326,00
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55

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:37:43

26295,22

56

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:38:01

26264,00

57

NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA

4400959260004

28.2.2020. 12:38:38

26233,22

58

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

28.2.2020. 12:38:49

26202,00

Након провођења е-аукције утврђена је коначна ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда.
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА
( након провођења е-аукције):
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ
Р.бр.
1
2
3
4

Назив понуђача
ROX D.O.O. ZA PROMET I
USLUGE ORAŠJE
NESTRO PETROL A.D. BANJA
LUKA
ANTUNOVIĆ AGS D.O.O.
CEROL D.O.O.

ИДБ/ЈИБ

Коначна цијена у КМ без ПДВ-а

Ранг

4254039590006

26202,00

1

4400959260004

26233,22

2

4254008950004

29860,00

3

4600056720008

33846,15

4

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „ROX“д.o.o. Oрашје чија је понуда најнижа цијена са
износом од 26.202,00 КМ без ПДВ-а, односно 30.656,34 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
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 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: 01-022-40/2020
Датум: 04.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

93.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („ Службени гласник
БиХ “, број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“, број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка бетонских ивичњака за уређење
приступа гробљу у МЗ-и Обудовац“
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Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за набавку робе „Набавка бетонских ивичњака за уређење
приступа гробљу у МЗ-и Обудовац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 2.340,00 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.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-71/2020
Датум: 04.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

94.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске”, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“, број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услугe „ Идентификација парцела додијељених по јавном позиву пољопривредним
произвођачима који су закључили уговоре о закупу земљишта у државној својини на подручју
општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Идентификација парцела додијељених по јавном позиву
пољопривредним произвођачима који су закључили уговоре о закупу земљишта у државној својини на
подручју општине Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.800,00 КМ без ПДВ-а, oдносно до 3.276,00 КМ са
ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 150 Одјељења за привреду, потребна
средства су планирана на конту бр. 412700-Расходи за идентификацију и парцелизацију пољопривредног
земљишта.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-72/2020
Датум: 05.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

95.
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 „Вршење услуга прољећне систематске дератизације
на подручју општине Шамац“
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Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача ЈЗУ Дом здравља ШАМАЦ за набавку услугa „ Вршење услуга
прољећне систематске дератизације на подручју општине Шамац “ и именованом понуђачу додјељује се
Уговор у укупном износу од 5.980,00 КМ (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
03.03.2019. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу ЈЗУ Дом здравља ШАМАЦ.
У року остављеном за достављање понуде, дана 05.03.2020. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са износом понуде :
а) 5.980,00 КМ без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а) за услуге дератизације на површинама
које ће се финансирати из Буџета општине Шамац и
б) 5,00 КМ за вршење услуге дератизације по 1 индивидуалном домаћинству (кућа,стан)
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- 022-67/2020
Датум: 06.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

96.
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: 01-022-30/18 од 20.02.2018.
године, у поступку јавне набавке услуга „Медијско праћење активности (услуге информисања) Општине
Шамац“, Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за набавку услуге „Медијско праћење активности (услуге информисања)
Општине Шамац“
Члан 1.
(1) Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-34/2020 од 18.02.2020. године и
уговор за јавну набавку услуга „Медијско праћење активности (услуге информисања) Општине Шамац“
за ЛОТ 1 додјељује се понуђачу РТВ БН д.о.о. Бијељина за понуђену цијену у износу од 29.914,53 КМ
без ПДВ-а, односно 35.000,00 КМ са ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном понуђачу.
(2) Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-34/2020 од 18.02.2020. године и
уговор за јавну набавку услуга „ Медијско праћење активности (услуге информисања) Општине Шамац“
за ЛОТ 2 додјељује се понуђачу ХИТ д.о.о. Брчко за понуђену цијену у износу од 17.094,01 КМ без ПДВа, односно 20.000,00 КМ са ПДВ-ом као најбоље оцијењеном понуђачу.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраним понуђачима из тач. 1 и 2. из
претходног члана по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о
избору најповољнијег понуђача.
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Члан 3.
(1)Изабрани понуђач РТВ БН д.о.о. Бијељина у својој понуди доставио је све потребне доказе којима
је потврдио вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
(2) Изабрани понуђач ХИТ д.о.о. Брчко у својој понуди доставио је све потребне доказе којима је
потврдио вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда са препоруком комисије број: 01-022-34/2020 од 18.02.2020. 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: 01-022-34/2020
од 07.02.2020. године. Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда,
процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи до 47.008,55 КМ, односно до 55.000,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.Набавка је подијељена на два лот-а.(ЛОТ1 и ЛОТ2).
ЛОТ 1 обухвата медијско праћење и оглашавање, путем електронских медија, активности Општинске
управе општине Шамац, Начелника општине и Предсједника Скупштине општине Шамац уз емитовање
обавјештења, огласа и честитки. Процијена вриједност износи до 29.914,53 КМ без ПДВ-а, односно до
35.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом. ЛОТ 2 обухвата медијску презентацију и промоцију
инвестиционих, туристичких, културних и других потенцијала општине Шамац. Процијењена вриједност
предметне набавке износи до 17.094,02 КМ без ПДВ-а, односно до 20.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Обавјештење о набавци број 144-7-2-3-3-5/20 од 07.02.2020. г. je обајвљено на Порталу јавних набавки .
Комисија за јавну набавку именована Рјешењем број: 01-111-9/2020 од 17.02.2020. године доставила је
Записник о оцјени понуда број 01-022-34/2020 од 18.02.2020. 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 одговарајући записник, у којима је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда два (2)
- да су благовремено запримљене двије (2) понуде
- да су двије (2) понуде понуђача прихватљиве
Комисија је утврдила да су оба понуђача доставили комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама. Утврђена је ранг листа оцијењених и
прихватљивих понуда:
Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ1:
Назив / име понуђача

1

РТВ БН д.о.о. Бијељина

Цијена
понуде у КМ
(без ПДВ-а)

Понуђени
попуст у
КМ

Укупна цијена у
КМ са укљ.
попустом без
ПДВ-а

Укупна цијена
(са ПДВ-ом)

86.400,00

56.485,47

29.914,53

35.000,00

Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ2:
Назив / име понуђача

1

ХИТ д.о.о. Брчко

Цијена
понуде у КМ
(без ПДВ-а)

Понуђени
попуст у
КМ

Укупна цијена у
КМ са укљ.
попустом без
ПДВ-а

Укупна цијена
(са ПДВ-ом)

17.094,01

-

17.094,01

20.000,00
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Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
диспозитиву 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: 01-022-34/2020
Датум: 06.03.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

97.
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 „ Идентификација парцела додијељених по јавном позиву пољопривредним
произвођачима који су закључили уговоре о закупу земљишта у државној својини на подручју
општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ГЕО-МИТ“ с.п. Митар Милаковић из Шамца за набавку услуге „
Идентификација парцела додијељених по јавном позиву пољопривредним произвођачима који су
закључили уговоре о закупу земљишта у државној својини на подручју општине Шамац“ и именованом
понуђачу додјељује се Уговор у укупном износу од 2.793,00 КМ без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВа), 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
05.03.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу„ ГЕО-МИТ“с.п. Митар Милаковић из
Шамца.
У року остављеном за достављање понудa, истога дана достављена је понуда горе наведеног понуђача
са укупним износом понуде од 2.793,00 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 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: 01-022-72/2020
Датум: 09.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

98.
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 набавку робе „ Набавка бетонских ивичњака за уређење приступа гробљу
у МЗ-и Обудовац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Sion-GM“ д.о.о. Модрича за набавку робе „Набавка бетонских
ивичњака за уређење приступа гробљу у МЗ-и Обудовац“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у
износу од 1.923,08 КМ без ПДВ-а, односно 2.250,00 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
04.03.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „Sion-GM“ д.о.о. Модрича.
У року остављеном за достављање понудa, истог дана достављена је понуда горе наведеног понуђача
са укупним износом понуде од 1.923,08 КМ без ПДВ-а, односно 2.250,00 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: 01-022-71/2020
Датум: 09.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

99.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“, број 12/15) , Начелник општине
Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку робе „Набавка успоривача саобраћаја за улицу у Шамцу“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Еуро Знак“ д.о.о. Бања Лука за набавку робе „ Набавка успоривача
саобраћаја за улицу у Шамцу“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 1.388,00 КМ без
ПДВ-а, односно 1.623,96 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
03.03.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „Еуро Знак“ д.о.о. Бања Лука.
У року остављеном за достављање понудa, дана 06.03.2020. године достављена је понуда понуђача
„Еуро Знак“ д.о.о. Бања Лука са укупним износом понуде од 1.388,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.623,96
КМ са урачунатим ПДВ-ом.
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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: 01-022-66/2020
Датум: 09.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

100.
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
набавка услуге „Одржавање артешких бунара на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Одржавање артешких бунара на подручју општине
Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.982,90 КМ без ПДВ-а, односно до 7.000,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и утврђена су буџетским средствима у оквиру позиције број 150- Одјељења за
привреду. Потребна средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412500 –Расходи за
текуће одржавање.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“
Број: 01-022-76/2020
Датум: 09.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

101.
На основу члана 59. став (1) тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске''. број 97/16 и 36/19) и чл. 66. став (1) тачка 8. и 88. став (3) Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 9/17), Начелник општине Шамац, доноси
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Шамац
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Шамац ('''Службени
гласник општине Шамац'', број 17/18, 7/19 и 11/19), у члану 17. тачка 1. Шеф кабинета начелника
општине ''Опис послова'', мијења се и гласи:
''Опис послова:
- непосредно руководи радом Кабинета начелника општине, организује и усмјерава рад Кабинета,
- координира и надзире извршавање закључака Кабинета,
- даје стручне савјете начелнику општине у вези правних послова у надлежности начелника општине
и Општинске управе и упознаје начелника општине о обавезама проистеклим из позитивних
законских прописа,
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пружа стручну помоћ начелницима одјељења и служби и по потреби организује радне и стручне
састанке са начелницима одјељења и служби,
припрема податке, изјашњења, обавјештења и списе и даје стручно мишљење
које је потребно за педузимање радњи у поступцима пред судовима и другим
органима у којима послове заступања Општине по закону врши Правобранилаштво
РС или лице које у складу са законом одреди начелник општине.
редовно информише начелника општине о стању сваког појединачног предмета који се налази у
поступку пред судом или другим државним органом,
врши стручну контролу нацрта општих и појединачних аката које доноси начелник општине и које
предлаже Скупштини општине у погледу њихове усклађености са законима, Статутом општине и
одлукама и у погледу њихове правне обраде,
координира активности у припреми и изради програма рада и извјештаја о раду начелника општине
и Општинске управе,
координира и надзире активности у припреми и изради материјала који се као приједлог начелника
општине упућују на сједнице Скупштине општине,
предлаже мјере за ефикаснији рад Општинске управе,
стара се о извршавању протоколарних послова за потребе начелника општине,
обавља и друге послове по налогу начелника општине.

У тачки 3. Стручни сарадник за административно-техничке послове (технички секретар), у дијелу ''Опис
послова:'', послије алинеје 2, додају се нове алинеје 3, 4, 5, 6, 7 и 8, које гласе:
'' - свакодневно информише начелника општине о врсти и садржају примљених захтјева
- води записник на сједницама Кабинета начелника опшине и сходно донесеним
закључцима припрема одговарајуће нацрте акта,
- води евиденцију закључака Скупштине општине из дјелокруга одјељења и служби и
податке доставља начелнику општине и начелницима одјељења и служби ради даље
реализације,
- објављује одређене извјештаје и информације у средствима јавног информисања
- води роковник обавеза начелника општине у вези обављања његове функције,
- са начелницима одјељења и служби ради на идентификовању одлука и пројеката који
захтијевају јавно представљање грађанима, ''
Досадашња алинеја 3, 4, 5, и 6, постају алинеја 9, 10, 11 и 12.
Члан 2.
У члану 18. тачка 1. Самостални стручни сарадник за правне послове, ''Опис послова'' , мијења се и гласи:
''Опис послова:
- врши нормативно-правне послове за потребе начелника општине,
- приппрема или учествује у припремању извјештаја, информација и другог материјала за Скупштину
општине, а који су из дјелокруга начелника општине,
- израђује нацрте другостепених рјешења по жалбама физичких и правних лица за чије доношење је
надлежан начелник општине,
- учествује у припреми документације, обавјештења и списа потребне за педузимање
радњи у поступцима пред судовима и другим органима у којима послове заступања
Општине врши Правобранилаштво РС или лице које у складу са законом одреди
начелник општине,
- води управни поступак и припрема рјешења у управним предметима из надлежности
начелника општине и Општинске управе, уколико припремање истих није у
надлежности других одјељења и служби,
- анализира статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Општина у циљу давања
сагласности начелника општине,
- учествује у изради програма рада и извјештаја о раду начелника општине,
- води евиденцију и анализира оцјене рада по организационим јединицама општинске управе, те
евиденцију награда, стимулација и других параметара за које оцјени да су значајни за рад општинске
управе,
- спроводи анализу потреба за обуком службеника општинске управе,
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израђује приједлог годишњег плана обуке службеника са темама дефинисаним на основу праћења
рада и претходно уоченим проблемима при оцјењивању службеника,
оперативно сарађује са јединицама за обуку при Министарству управе и локалне самоуправе и при
Савезу општина и градова Републике Српске, те са организацијама које организују програме обуке
од интереса за запослене службенике и изабране функционере,
свакодневно у директној координацији са начелником општине и у сарадњи са начелницима
одјељења предузима све потребне активности у остваривању функција управљања развојем
(стратешко планирање, рад са општинским развојним тимом, имплементација, праћење и
вредновање, ажурирање),
обавља и друге послове и радне задатке по налогу начелника општине.''
Члан 3.

Члан 24. мијења се и гласи:
''Одјељењем и службом руководи начелник одјељења и службе, осим Службе начелника општине којом
руководи начелник општине.
Кабинетом начелника општине руководи шеф Кабинета начелника општине.
Одсјеком руководи шеф одсјека.''
Члан 4.
У члану 25. иза ријечи ''одјељења'' додају се ријечи: ''и службе''.
Члан 5.
У члану27. ријечи: ''као и друга лица које овласти начелник општине.'' замјењују се ријечима: ''а други
службеници одговарајуће информације могу давати само по овлаштењу начелника општине, који су
лично одговорни за тачно и правовремено пружање информација.''
Члан 6.
У члану 29. иза ријечи: ''одјељења'' додају се ријечи: ''и службе''
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 01-022-75/20
Датум, 02.03.2020.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. економиста
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88. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка
успоривача саобраћаја за улицу у Шамцу“
89. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке „Извођење додатних радова на
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34

Страна 35 - Уторак, 10. март 2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 4

93. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка
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94. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услугe
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произвођачима који су закључили уговоре о закупу земљишта у државној својини на
подручју општине Шамац“
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96. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге „Медијско праћење
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98. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка бетонских ивичњака за уређење
приступа гробљу у МЗ-и Обудовац“
99. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка успоривача саобраћаја за улицу
у Шамцу“
100. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке набавка услуге „Одржавање
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101. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Шамац
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