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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 39. став 2. алинеја 13. и члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске", број 97/16 и 36/19), члана 36. и 88. Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац", број 9/17), а у складу са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације за
територију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 25/20) и Одлуком о
проглашењу ванредног стања на територији Републлике Српске ("Службени гласник Републике Српске",
број 31/20), Скупштина општине Шамац, на I ванредној сједници одржаној 04.05.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о ослобађању плаћања закупнине за коришћење пословних простора у власништву општине
Шамац
Члан 1.
Овом одлуком ослобађају се плаћања закупнине сви закупци пословних простора који су у уговорном
односу са Општином Шамац по основу уговора о закупу (осим закупаца којима је закупнина регулисана
кроз улагање у објекат), којима је забарањено, ограничено или отежано обављање дјелатности актима
донесеним од стране Републичког штаба за ванредне ситуације и Општинског штаба за ванредне
ситуације, као мјера пружања помоћи и подршке привредним субјектима погођеним кризом изазваном
вирусом корона (COVID-19).
Члан 2.
Закупци из члана 1., ове одлуке остварују право на ослобађање плаћања закупнине, у складу са овом
одлуком, подношењем захтјева Одјељењу за привреду и инспекцијске послове, у року од 15 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине да, након проведеног поступка по поднесеном захтјеву и утврђивања
основаности захтјева од стране Одјељења за привреду и инспекцијске послове, донесе рјешење којим се
закупац ослобађа обавеза плаћања закупнине за два мјесеца, oдносно мјесец мај и јуни 2020. године и
наведе укупан износ ослобађања плаћања закупнине.
Члан 4.
Подносиоци захтјева, из члана 2. ове одлуке, ослобађају се обавезе плаћања административне таксе за
издавање рјешења.
Члан 5.
За реализацију ове одлуке, задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове и Одјељење за
финасије општине Шамац.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-107 /2020
Датум, 04.05.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), у вези са
чланом 22. став (1) тачка а) подтачка 8. Закона о заштити и спасавању људи у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), а у складу са Одлуком о проглашењу
ванредне ситуације за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20)
и Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 31/20), Скупштина општине Шамац, на I ванредној сједници одржаној дана
04.05.2020. године донијела је
ОДЛУКУ
о ослобађању обавезе плаћања општинске комуналне таксе за заузимање јавне површине
Члан 1.
1) Ослобађају се плаћања општинске комуналне таксе за привремено заузимање дијела јавне површине
таксени обвезници на територији општине Шамац, којима је примјеном Наредбе о регулисању рада
трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине
Шамац број:01-810-14-1/2020 од 19.03.2020. године, Наредбом о продужењу трајања Наредбе о
регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на
територији општине Шамац број: 01-810-14-30/2020 од 29.03.2020. године, Наредбе о регулисању рада
трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине
Шамац број: 01-810-14-42/2020 од 01.04.2020. године и Закључка о продужењу трајања Наредбе о
регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на
територији општине Шамац број: 01-810-14-42/2020 од 01.04.2020. године, број:01-810-14-58/2020 од
10.04.2020. године забрањен рад, и то:
- таксени обвезници за постављање стаклених башти испред пословних простора ослобађају се обавезе
плаћања општинске комуналне таксе за три мјесеца 2020. године;
- таксени обвезници за постављање изложбених мјеста испред пословних простора ослобађају се обавезе
плаћања општинске комуналне таксе за три мјесеца 2020. године и
- таксени обвезници за постављање киоска ослобађају се обавезе плаћања општинске комуналне таксе за
три мјесеца 2020. године.
2) Списак дјелатности и врсте пословних субјеката којима је забрањен рад напријед наведеним
наредбама, а на које се примјењују одредбе ове одлуке, припрема Одјељење за привреду и инспекцијске
послове Општинске управе Шамац и биће објављен на званичној интернет страници Општине.
Члан 2.
1) Обвезници из тачке I ове одлуке остварују право на ослобађање обавезе плаћања општинске комуналне
таксе, у складу са овом одлуком, подношењем захтјева Општинској управи општине Шамац.
2) Захтјев се подноси Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, најкасније 15
(петнаест) дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 3.
Уколико се утврди да је захтјев таксеног обвезника основан, овлашћује се Начелник општине да донесе
рјешење, којим се обвезник ослобађа обавезе плаћања општинске комуналне таксе за три мјесеца 2020.
године и утврђује укупан износ ослобађања.
Члан 4.
Подносиоци захтјева, из члана 2. ове одлуке, ослобађају се обавезе плаћања административне таксе за
издавање рјешења
Члан 5.
За реализацију одлуке задужују се Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
Одјељење за привреду и инспекцијске послове и Одјељење за финансије.
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Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 07-022-108/2020
Датум, 04.05.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

130.
На основу члана 39. став (2). т.1) и 37) и члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број 97/16 и 36/19), члана 36. став (2) т. 13 и 41. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 19/17), чл. 128. став (1) и 135. став (5) Пословника о раду
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 12/17), а у вези са Одлуком о
проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'',
број 25/20) и Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Решублике Српске (''Службени
гласник Републике Српске'', број 31/20), Скупштина општине Шамац, на I ванредној сједници одржаној
дана 04.05.2020, донијела је
З А К Љ У Ч А К
у вези са субвенцијом за одржавање постојећег броја запослених у
привредним субјектима као мјера за ублажавање негативних посљедица изазваних новим вирусом
корона (COVID-19)
I
У циљу спровођења мјера за ублажавање негативних посљедица изазваних новим вирусом корона
(COVID-19) и превазилажења потешкоћа у пословању привредних друштава и самосталних предузетника
на територији општине Шамац, којима је забрањено, ограничено или отежано обављање дјелатности
актима донесеним од стране Републичког штаба за ванредне ситуације и Општинског штаба за ванредне
ситуације, Скупштина општине Шамац задужује Начелника општине да средстава за субвенције за
запошљавање радника и набавку опреме, планиранa Буџетом општине Шамац за 2020. годину, већим
дијелом буду преусмјерена у субвенције за одржавање постојећег броја запослених у овим пословним
субјектима.
II
Задужује се Начелник општине да, на приједлог Одјељења за привреду и инспекцијеске послове, у што
краћем року донесе акт којим ће бити регулисани услови и начин додјеле ове субвенције.
III
Задужује се Одјељење за финансије да у припреми и изради приједлога Ребаланса буџета Општине
Шамац за 2020. годину изврши корекцију планираних субвенција на потрошачкој јединици Одјељење за
привреду и инспекцијске послове.
IV
За реализацију овог закључка задужује се Начелник општине, Одјељење за привреду и инспекцијске
послове и Одјељење за финансије.
V
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-109/2020
Датум, 04.05.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

131.
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 I ванредној
сједници одржаној дана 04.05.2020. године, донијела је
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ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом продаја непокретности у
својини Општине Шамац, пословног простора, и то:
-

пословног простора површине 121,89 m2 на првом спрату пословног објекта у Ул. Јована Цвијића бб,
уписаног у књигу уложених уговора, лист број 358, и стубишта површине 8,97 m2 ,изграђеног на
земљишту означеном као к.ч. број 334, уписано у П.Л. број 2180/15, К.о. Шамац, а што се по старом
катастарском операту односи на земљиште означено као к.ч. број 7/1 из ЗК улошка број 704, К.о. СП
Шамац.
Члан 2.
Почетна продајна цијена пословног простора и стубишта из члана 1. ове Одлуке утврђена је од стране
вјештака грађевинско-архитектонске струке Бијелић Комљена, налаз број: 01-03 КБ/2020 од 16.03.2020.
године и износи 39.000,00 КМ (словима: тридесетдеветхиљада KM ).
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од 10% од продајне
цијене, 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 износа од 3.900,00 КМ (словима:
трихиљадедеветстотина KM).
Члан 4.
Поступак лицитације ће провести Комисија за продају непокретности, коју ће именовати Начелник
општине.
Објава Огласа за продају непокретности извршиће се у дневним новинама „ЕУРО БЛИЦ“, Огласној плочи
Општинске управе Шамац и 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: 07-022-110/2020
Датум, 04.05.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

132.
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 I ванредној сједници одржаној дана
04.05.2020. године, донијела је
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ОДЛУКУ
о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта
у својини Општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле
Члан 1.
Продаје се непосредном погодбом градско земљиште означено као к.ч. број 1162/19, уписано у ПЛ број
2180/18 К.о. Шамац, а што се по старом катастарском операту односи на к.ч. број 89/18 из ЗК улошка број
1936 К.о. СП Шамац у површини од 530
, културе пашњак 1 класе у својини општине Шамац, по
тржишној вриједности од 30 КМ/ , утврђеној од стране вјештака грађевинско-архитектонске струке
Бијелић Комљена, процјена број: 01-04 КБ/2020 од 28.04.2020. године, ради обликовања- комплетирања
грађевинске парцеле означене по новом премјеру као к.ч. број 1162/5, 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.
Обавеза купца је да у сваком тренутку омогући приступ и извођење радова на одржавању водоводног
шахта који се дијелом налази на парцели у власништву купца означеној по новом премјеру као к.ч. број
1162/5, уписано у П.Л. број 2180/18, К.о. Шамац, а дијелом на парцели која је предмет ове одлуке,
означеној по новом премјеру као к.ч. број 1162/19, уписано у П.Л. број 2296/2, К.о. Шамац.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-111/2020
Датум, 04.05.2020. год.

133.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.eкономиста

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске број 97/16),
члана 2. 8. и 15. Закона о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник Републике
Српске број 90/17),члана 21. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац''број 9/17) и
Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Шамац број 01-810-14-54/20 од 06.04.2020.године,
Начелник општине Шамац, доноси:
НАРЕДБУ
о обавезној прољећној систематској дератизацији
на подручју општине Шамац у 2020. години
Члан 1.
У циљу заштите становништва и јавно-здравственог интереса, од појаве и ширења заразних болести и
фактора здравствених ризика које преносе мишеви и глодари, наређује се вршење опште прољећне
систематске дератизације на подручју општине Шамац у 2020. години (у даљем тексту: прољећна
систематска дератизација) у периоду од 09.04.2020.- 09.05.2020.године
Члан 2.
Прољећна систематска дератизација спроводи се у оквиру програма мјера здравствене заштите
становништва од заразних болести,у периоду од 09.04.2020.- 09.05.2020.године
Члан 3.
Прољећном систематском дератизацијом обухватити све објекте и јавне површине на подручју општине
Шамац и то :
- Зграда општинске управе и објекти којима газдује општина,
- Објекте приватних предузећа,
- Објекте и радње самосталних привредних субјеката,
- Комплетан стамбени простор и индивидуална домаћинства у селу и граду,
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- Јавне зелене површине и обале ријека,
- Канализациону мрежу,
- Депоније смећа.
Члан 4.
Дератизацију ће вршити ЈЗУ Дом здравља Шамац по Уговору о вршењу услуга број:01-122-72/20,
закључен дана 12. 03.2020 године.
Члан 5.
Трошкове дератизације према званичном цјеновнику даваоца услуга сносе:
• 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.
• Предузећа која управљају стамбеним и пословним зградама за објекте којима управљају.
• Грађани, односно корисници осталих објеката за објекте чији су власници, односно корисници.
Члан 6.
Грађани су дужни да се придржавају препорука и упутстава извођача и да пруже помоћ приликом
спровођења јесење систематске дератизације.
Члан 7.
Приликом извођења прољећне систематске дератизације, извођач је обавезан предузимати све
мјере заштите здравља извођача, грађана, животне и радне средине, корисних животиња.
Члан 8.
Извођач прољећне систематске дератизације је дужан благовремено обавијестити становништво путем
јавног информисања-плакатирањем градских и сеоских центара.
Члан 9.
Надзор над извођењем прољећне систематске дератизације, вршиће општински инспектор за храну.
Члан 10.
Примједбе и приговоре на квалитет извршене прољећне систематске дератизације у току периода
вршења, доставити надлежној инспекцији која ће вршити надзор над спровођењем исте.
Члан 11.
Против правних и физичких лица , предузетника, која не поступе по Наредби, примијенит ће се мјере у
складу са Законом о заштити становништва од заразних болести (''Службени гласник Републике Српске''
број 90/17).
Члан 12..
Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 01-122- 72 /20
Датум: 08.04.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

134.
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: 01-022-83/2020 од 24.03.2020.
године, у поступку јавне набавке „ Пружање услуга адултицидног третмана комараца на подручју
општине Шамац у 2020. години “, Начелник општине Шамац донио је
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ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку услуге „Пружање услуга адултицидног третмана комараца на подручју
општине Шамац у 2020. години “
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-83/2020 од 24.03.2020. године и уговор за
јавну набавку „ Пружање услуга адултицидног третмана комараца на подручју општине Шамац у 2020.
години “ додјељује се понуђачу „EКО-Бел“д.о.о. Tрн, Лакташи за понуђену цијену у износу од 27.300,00
КМ без ПДВ-а, односно 31.941,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу„ЕКО-Бел“д.о.о. Лакташи, по
протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније
понуде.
Члан 3.
Изабрани понуђач у својој понуди доставио је све потребне доказе којима је потврдио вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ као и доказ о испуњавању услова за
примјену Преференцијалног третмана домаћег.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-83/2020 од 24.03.2020. 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 понуђачем који је
учествовао 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: 01-022-83/2020
од 13.03.2020. године. Предметна јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу
понуда. Процијењена вриједност премднете набавке износи до 27.350,43 КМ без ПДВ-а, односно до
32.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом. Обавјештење о набавци број 144-7-2-11-3-14/20 oд 13.03.2020.
год. је објављено на Порталу јавних набавки БиХ заједно са предметном тендерском документацијом .
Уговорни орган предвидио је и провођење е-аукције.
Комисија за предметну јавну набавку именована је Рјешењем број: 01-111-24/2020 од 23.03.2020. године
доставила је Записник о оцјени понуда број 01-022-83/2020 од 24.03.2020. 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 ( један )
- да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда
- да је 1 (једна ) понуда понуђача прихватљива
Комисија је утврдила да је понуђач „ЕКО-Бел“д.о.о. Трн, Лакташи доставио комплетну документацију у
складу са условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама. Такође понуђач је у својој
понуду доставио и доказе којима је потврдио вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о
јавним набавкама БиХ као и доказ о примјени 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. Утврђена је ранг листа
оцијењених и прихватљивих понуда.
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Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда:
Укупна цијена у
Назив / име понуђача
КМ без ПДВ-а
„EKO-Бел“д.о.о. Трн, Лакташи
27.300,00
1

Укупна цијена у
КМ са ПДВ-ом
31.941,00

Преф.
третман домаћи
Да

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: 01-022-83/2020
Датум, 02.04.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

135.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац, д о
носи
О Д Л У К У
o додјели уговораза извођење радова „ Рушење трибина на стадиону у Црквини и уклањање
депоније шуто-материјала“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ Дуле“ д.о.о. Писари за извођење радова „ Рушење трибина на стадиону у
Црквини и уклањање депоније шуто-материјала“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од
5.050,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.908,50 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
31.03.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу„ Дуле“д.о.о. Писари.
У року остављеном за достављање понуде, дана 01.04.2020. године достављена је понуда понуђача
„Дуле“д.о.о. Писари у укупном износу понуде од 5.050,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.908,50 КМ са ПДВом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-94/2020
Датум, 03.04.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

136.
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
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члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17) , Начелник општине
доноси:
ОДЛУК У
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„ Набавка и уградња електро – инсталација за проширење јавне расвјете
на подручју општинe Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке извођења радова „ Набавка и уградња електро – инсталација за
проширење јавне расвјете на подручју општинe 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 25.641,02 КМ без урачунатог ПДВ-а односно до
30.000,00 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. Буџет
Општине, позиција 0160, конто бр. 511100- Издаци за изградњу и прибављање 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: 01-022-96/2020
Датум: 03.04.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

137.
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 „ Чишћење и припремање парцеле за проширивање
постојећег мјесног гробља у Горњој Црквини“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача ЈП „ СЛОБОДНА ЗОНА“ д.о.о. Шамац за извођење радова „ Чишћење и
припремање парцеле за проширивање постојећег мјесног гробља у Горњој Црквини“ и именованом
понуђачу додјељује се Уговор у износу од 5.495,71 КМ без ПДВ-а, односно 6.429,98 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
01.04.2020. год. упутила захтјев за достављање понуде понуђачу ЈП „ СЛОБОДНА ЗОНА“д.о.о. Шамац.
У року остављеном за достављање понудa, дана 03.04.2020. године достављена је понуда горе наведеног
понуђача са укупним износом понуде од 5.495,71 КМ без ПДВ-а, односно 6.429,98 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.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-95/2020
Датум: 07.04.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

138.
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
„Машинско кошење парцела у власништву општине Шамац
на подручју МЗ Шамац ( I кошење) “
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за за извођење радова „ Машинско кошење парцела у власништву
општине Шамац на подручју МЗ Шамац ( I кошење) “ 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. 412800 - Расходи за услуге
одржавања јавних површина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „ Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-98/2020
Датум, 08.04.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

139.
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
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „ Набавка материјала за одржавање чистоће
за потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Набавка материјала за одржавање чистоће за потребе
Општинске управе Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.982,91 КМ без ПДВ-а, односно до 7.000 КМ са ПДВом и утврђена Планoм јавних набавки за 2020. годину у оквиру позиције 125- Територијална ватрогасна
јединица Шамац и 140-Одјељење за финансије, потребна средства су планирана на конту бр. 412300 –
Расходи за режијски материјал.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „ Службеном гласнику општине Шамац“.
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Број: 01-022-99/2019
Датум: 13.04.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

140.
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 „Машинско кошење парцела у власништву општине Шамац
на подручју МЗ Шамац ( I кошење) “
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ДЕЈОКОП“д.о.о. Бок, за извођење радова „ Машинско кошење парцела у
власништву општине Шамац на подручју МЗ Шамац ( I кошење) “ и именованом понуђачу додјељује се
Уговор у износу од 5.630,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.587,10 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем
директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења уговора
којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским прописима
који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
08.04.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „ДЕЈОКОП“д.о.о. из Бока.
У року остављеном за достављање понуде, дана 10.04.2020. године достављена је понуда понуђача
„ДЕЈОКОП“д.о.о. из Бокa са укупним износом понуде од 5.630,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.587,10 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-98/2020
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 13.04.2020. год.
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

141.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ , број 12/15) , Начелник општине Шамац, д о
н о с и:
О Д Л У К У
o додјели уговора за набавку робе „ Набавка средстава за одржавање чистоће за потребе
Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Сара“ д.о.о. Брод за набавку робе „ Набавка средстава за одржавање
чистоће за потребе Општинске управе Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор о набавци
средстава за одржавање чистоће за потребе Општинске управе Шамац у износу од 5.831,74 КМ без ПДВа, односно 6.823,14 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 регулишу поступке уговарања.
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Члан 3.
У поступку јавне набавке робе „ Набавка средстава за одржавање чистоће за потребе Општинске управе
Шамац“ путем директног споразума, Општина Шамац је дана 13.04.2020. год. упутила позив за
достављање понуде понуђачу „Сара“ д.о.о. Брод.
У року остављеном за пријем понуда достављена је понуда горе наведеног понуђача у износу 5.831,74
КМ без ПДВ-а, односно 6.823,14 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 ове одлуке о додјели уговора, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-99/2020
Датум: 16.04.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

142.
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: 01-022-88/2020 од 26.03.2020.
године у поступку јавне набавке робе „ Набавка опреме за регулисање одводње фекалних и оборинских
вода“ Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку робе „ Набавка опреме за регулисање одводње фекалних и оборинских вода“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-88/2020 од 27.03.2020. године и уговор за
јавну набавку робе „ Набавка опреме за регулисање одводње фекалних и оборинских вода“ додјељује се
понуђачу „Ракић“д.о.о. Брчко за понуђене цијене и то:
a) за ЛОТ1 у износу од 16.000,00 КМ без ПДВ-а и
б) за ЛОТ 2 у износу од 8.461,54 КМ без ПДВ-а, односно 9.900,00 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Ракић“ д.о.о. Брчко по
протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније
понуде.
Члан 3.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 5 (пет) дана достави све потребне којима ће потврдити
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-88/2020 од 26.03.2020. 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 понуђачем који је
учествовао 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: 01-022-88/2020 од
17.03.2020. године. Предметна јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева са објавом
обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке. Оквирна вриједност предметне набавке износи до
24.427,35 КМ без ПДВ-а, односно до 28.580,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом. Предметна набавка је
подијељена на два лот-а. ЛОТ 1 обухвата набавку једног кориштеног трактора са роцијењеном
вриједношћу у износу од 17.162,39 КМ без ПДВ-а, а ЛОТ 2 обухвата набавку једне некориштене
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цистерне за фекалије. Процијењена вриједност износи 7.264,96 КМ без ПДВ-а. Комисија за предметну
јавну набавку именована Рјешењем број 01-111-25/2020 од 24.03.2020. године доставила је Записник о
оцјени понуда број: 01-022-88/2020 од 26.03.2020. 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 ( један )
- да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда
- да је 1 (једна ) понуда понуђача прихватљива
Критеријум за оцјењивање понуде је економски најповољнија понуда.
Подкритеријуми који се вреднују су:
А-цијена понуде и
Б-Рок испоруке (макс.10 дана)
Критеријум
Опис критеријума
Максимални број бодова по критеријуму
А
Цијена понуде
70
Б
Рок испоруке (макс. 10 дана)
30
УКУПНО:
Макс. 100
Комисија је утврдила да је понуђач „Ракић“ д.о.о. Брчко доставио комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ. Утврђена је ранг листа оцијењених
и прихватљивих понуда за ЛОТ1 и ЛОТ2.
Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ1:
Број бодова
Цијена
Подкритеријуми:
по
понуде у
поткритеријум
А)Цијена понуде КМ без
Назив / име
има
ПДВ-а
у КМ без ПДВ-а
понуђача
Б) Рок испоруке
А) 16.000,00 КМ
1

„Ракић“д.о.о.
Брчко

Б) 10 дана

100

Укупно
бодова

Преф.
третман
домаћи

70
8.461,54

Б) 10 дана

Не

30

Б) Рок испоруке
А) 8.461,54 КМ
1

Преф.
третман
домаћи

70
16.000,00

Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ2:
Цијена
Број бодова
Подкритеријуми:
понуде у
по
поткритеријум
Назив / име
А)Цијена понуде КМ без
ПДВ-а
има
понуђача
у КМ без ПДВ-а

„Ракић“д.о.о.
Брчко

Укупно
бодова

100

Не

30

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: 01-022-88/2020
Датум: 16.04.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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143.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ ", број
39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“, број
12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17), Начелник
општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „ Набавка заштитних медицинских одијела и
опреме за потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „ Набавка заштитних медицинских одијела и опреме за потребе
Општинске управе Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 4.273,50 КМ без ПДВ-а, односно до 5.000,00 КМ са
ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 151-Служба за друштвене
дјелатности и послове цивилне заштите, потребна средства су планирана на конту бр. 412900-Остали
некласификовани расходи (пандемијa COVID-19).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „ Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-102/2020
Датум: 22.04.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

144.
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 заштитних медицинских одијела и опреме за потребе
Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ULTIMAX“ д.о.о. Бања Лука за набавку робе „ Набавка заштитних
медицинских одијела и опреме за потребе Општинске управе Шамац“ и именованом понуђачу додјељује
се Уговор у износу од 4.170,00 КМ без ПДВ-а, односно 4.878,90 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
22.04.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „ULTIMAX“ д.о.о. Бања Лука.
У року остављеном за достављање понудa, дана 23.04.2020. године достављена је понуда горе наведеног
понуђача са укупним износом понуде од 4.170,00 КМ без ПДВ-а, односно 4.878,90 са урачунатим ПДВом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „ Службеном гласнику Општине Шамац“.
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Број: 01-022-102/2020
Датум: 23.04.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

145.
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 12.820,51 KM без ПДВ-а, односно до 15.000,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. год. у оквиру позиције број 160Одјељење за просторно уређење стамбено комуналне послове. Потребна средства су планирана Буџетом
општине Шамац на конту број 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објекатаодржавање 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.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац" .
Број: 01-022-106/2020
Датум: 30.04.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

146.
На основу члана 59. став 1 тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), сагласно одредбама члана 66. став 1 тачка 13) и члана 88. став 3 Статута
општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац доноси:
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Одлуку о ослобађању плаћања накнаде боравка дјетета
у ЈПУ „Радост“ Шамац за мјесец март 2020. године
I
Даје се сагласност на Одлуку о о ослобађању плаћања накнаде боравка дјетета у ЈПУ „Радост“ Шамац за
мјесец март 2020. године број 01-50/20, коју је на сједници одржаној дана 31.03.2020. године донио
Управни одбор Јавне предшколске установе „Радост“ Шамац.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику Општине Шамац.
Број: 01-023-7/2020
Датум: 03.04.2020. год.

147.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу члана 22, 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за
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територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 15/20) и Закључка
Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести
изазване новим вирусом корона (COVID-19) број 01-3/20 од 17.03.2020. године, Општински штаб за
ванредне ситуације доноси
ЗАКЉУЧАК
о продужењу трајања Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних
и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01-810-14-42/2020 од 01.04.2020.
године
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања
становништва:
1. Продужава се трајање Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских,
услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01-810-14-42/2020 од
01.04.2020. године до 21.04.2020. године.
2. Задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске, заједно са Комуналном полицијом да у
провођењу ове наредбе обезбиједе поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
3. О извршењу задатака из ове наредбе, органи из тачке 2 ове наредбе, свакодневно ће извјештавати
Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
4. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у Службеном гласнику Општине Шамац
Број: 01-810-14-58 /2020
Датум: 10.04.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

148.
На основу члана 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за
територију Републике Српске број 04/1-012-2-792/20 („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20),
Општински штаб за ванредне ситуације доноси
ЗАКЉУЧАК
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на
територији општине Шамац
1. Овом наредбом прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона „SARS-CoV-2“
и „COVID-19“ на подручју општине Шамац.
2. У циљу провођења ванредних мјера из тачке 1. ове наредбе за спречавање и сузбијање заразних болести
те заштите и спасавања становништва:
а) До 11.05.2020. године на подручју општине Шамац забрањује/у се:
 рад свим угоститељским објектима за исхрану и пиће, изузев објеката из тачке 2. подтачка
б) алинеја 5 и 6,
 рад свадбеним салонима,
 фитнес-центрима и сличним облици организовања,
 обављање услужних и занатских дјелатности чије обављање захтијева непосредан контакт
са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и
одржавање тијела),
 рад дјечијим играоницама,
 рад предшколским установама,
 рад приватним стоматолошким амбулантама,
 рад приређивача игара на срећу, осим приређивача интернет игара и лутријских игара на
срећу, осим класичне томболе,
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рад спортских организација и школа спорта, те тренинга и организовања такмичења за
спортисте свих категорија,
сва јавна окупљања.

б) Ограничава се рад од 07:00 до 19:00 часова:
 трговачким центрима, у којима могу радити само трговине прехране/роба широке
потрошње,
апотеке,
пољопривредне
апотеке,
трговине
бијелом
техником,
водоматеријалом, санитаријама, грађевинским материјалом, ауто дијеловима, дијеловима
за пољопривредне машине, електроматеријалом, керамиком и боја и лакова ако се налазе у
трговачком центру
 трговине прехране/робе широке потрошње и трговине на велико, укључујући драгстор и
субјекте који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача
(искључиво у погледу продаје производа),
 производних, занатских и услужних дјелатности,
 трговинама бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским
материјалом,
ауто
дијеловима,
дијеловима
за
пољопривредне
машине,
електроматеријалом, керамике, боја и лакова
 достава животних намирница и достава хране за оне субјекте који су регистровани за
обављање те дјелатности,
 угоститељским објектима који могу вршити доставу хране и пића и шалтерску продају
хране и пића, без могућности услуживања и конзумирања унутар и испред угоститељског
објекта
 апотекама и пољопривредним апотекама,
 бензинским пумпама и плинским пумпним станицама за дио пумпе и станице у којем је
смјештан продајни објекат, а без временског ограничавања рада када је у питању продаја
горива, других нафтних деривата и плина
в) Ограничава се рад од 07:00 до 15:00 часова
 тржницама на велико, тржницама на мало (робна пијаца, зелена пијаца и сточна пијаца).
г) остале трговине на мало непрехрамбеном робом које послују као засебни продајни објекти
и/или као објекти у тржним центрима, а које нису обухваћене тачком 2 подтачком б) неће радити
до 01.05.2020. године од када им се одобрава ограничено радно вријеме до 11.05.2020. године од
07:00 до 19:00 часова
Субјектима из тачке 2. подтачка б), в) и г) се рад недјељом ограничава од 7:00 до 12:00 часова.
д) угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења
пружати услуге смјештаја, а услуге исхране и пића могу пружати само гостима којима пружају
услугу смјештаја.
ђ) остале здравствене установе (приватне здравствене ординације и сл.) и шпедиције на подручју
општине Шамац могу радити у складу са својим уобичајеним радним временом.
3. Сви субјекти из тачке 2. подтачка б), в), г), д) и ђ) овог закључка су дужни организовати рад уз
обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике
Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
4. Рад шалтер сале и матичних служби Општинске управе Шамац ће се организовати у радном времену од
понедељка до петак, од 07:00 до 15:00 часова, уз контролу броја корисника услуга шалтер сала и
матичних служби зависно од простора, одржавање физичке дистанце од 2 метра и уз обезбјеђење физичке
ровидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
5. Обавезују се пружаоци услуга да у свом пословању обезбиједе поштовање препорука надлежних
институција.
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6. Задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове, заједно са Комуналном полицијом да у
провођењу овог закључка обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
7. О извршавању задатака из овог закључка Одјељење за привреду и инспекцијске послове и Комунална
полиција свакодневно ће извјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
8. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
9. Ступањем на снагу овог закључка престаје да важи Закључак о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01810-14-61/2020 од 14.04.2020. године.
Број: 01-810-14- 77 /2020
Датум: 28.04.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
128. ОДЛУКА о ослобађању плаћања закупнине за коришћење пословних простора у
власништву општине Шамац
129. ОДЛУКА о ослобађању обавезе плаћања општинске комуналне таксе за заузимање јавне
површине
130. ЗАКЉУЧАК у вези са субвенцијом за одржавање постојећег броја запослених у привредним
субјектима као мјера за ублажавање негативних посљедица изазваних новим вирусом корона
(COVID-19)
131. ОДЛУКА о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац
132. ОДЛУКА о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини
Општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
133. НАРЕДБА о обавезној прољећној систематској дератизацији на подручју општине Шамац у
2020. години
134. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА за набавку услуге „Пружање услуга
адултицидног третмана комараца на подручју општине Шамац у 2020. години “
135. ОДЛУКА o додјели уговораза извођење радова „ Рушење трибина на стадиону у Црквини и
уклањање депоније шуто-материјала“
136. ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Набавка и уградња
електро – инсталација за проширење јавне расвјете на подручју општинe Шамац“
137. ОДЛУКА o додјели уговора за извођење радова „ Чишћење и припремање парцеле за
проширивање постојећег мјесног гробља у Горњој Црквини“
138. ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Машинско
кошење парцела у власништву општине Шамац на подручју МЗ Шамац ( I кошење) “
139. ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „ Набавка материјала за
одржавање чистоће за потребе Општинске управе Шамац“
140. ОДЛУКА o додјели уговора за извођење радова „Машинско кошење парцела у власништву
општине Шамац на подручју МЗ Шамац ( I кошење) “
141. ОДЛУКА o додјели уговора за набавку робе „ Набавка средстава за одржавање чистоће за
потребе Општинске управе Шамац“
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142. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА за набавку робе „ Набавка опреме за
регулисање одводње фекалних и оборинских вода“
143. ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „ Набавка
заштитних медицинских одијела и опреме за потребе Општинске управе Шамац“
144. ОДЛУКА o додјели уговора за набавку робе „ Набавка заштитних медицинских одијела и
опреме за потребе Општинске управе Шамац“
145. ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „ Редовно одржавање
некатегорисаних макадамских путева на подручју Општине Шамац“
146. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на Одлуку о ослобађању плаћања накнаде боравка
дјетета у ЈПУ „Радост“ Шамац за мјесец март 2020. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
147. ЗАКЉУЧАК о продужењу трајања Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских,
занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01-810-1442/2020 од 01.04.2020. године
148. ЗАКЉУЧАК о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других
објеката и служби на територији општине Шамац

Уторак, 5. мај 2020. године - Службени гласник општине Шамац - Број 7/20
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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