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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
149.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17),
Закључка у вези са субвенцијом за одржавање постојећег броја запослених у привредним субјектима као
мјера за ублажавање негативних посљедица вируса корона број: 07-022-109/20 од 04.05.2020. године,
Начелник Општине Шамац доноси:
ПРАВИЛНИК
о условима и начину остваривања субвенција за одржавање постојећег броја запослених у
привредним субјектима (правна лица и предузетници) као мјера за ублажавање негативних
посљедица изазваних новим вирусом корона (COVID-19) у 2020. години
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о условима и начину остваривања субвенција за одржавање постојећег броја
запослених у привредним субјектима (правна лица и предузетници) као мјера за ублажавање негативних
посљедица изазваних новим вирусом корона (COVID-19) у 2020. години (у даљем тексту: Правилник),
утврђују се: намјена, услови и начин остваривања права на субвенције, врста и висина субвенције,
поступак одобравања, као и потребна документација.
Члан 2.
Додјела ових субвенција има за циљ пружање помоћи и подршке привредним субјектима
погођеним кризом изазавном вирусом корона, да подстакне одржавање постојећег броја запослених у
привредним субјектима из члана 1. овог правилника.
Члан 3.
Субвенције су намијењене привредним субјектима којима је био забрањен рад донесеним мјерама
од стране Републичког штаба за ванредне ситуације и Општинског штаба за ванредне ситуације, за
превазилажење потешкоћа у пословању правних лица и предузетника, уз суфинансирање радника који су
остали да раде код привредног субјекта у току марта и априла мјесеца 2020. године.
II - НАМЈЕНА СУБВЕНЦИЈА
Члан 4.
Циљне групе – привредна друштва и самостални предузетници, пословне јединице привредних
друштава и издвојене јединице самосталних предузетника регистровани на подручју општине Шамац,
којима је забрањено обављање дјелатности донесеним актима од стране Републичког штаба за ванредне
ситуације или Општинског штаба за ванредне ситуације.
Пословни субјекти (правна лица и предузетници), који испуњавају услове за додјелу субвенција,
могу остварити право за субвенцију ако им је био забрањен рад у одређеном временском периоду од
увођења ванредне ситуације 16. мартa 2020. године до 30. априла 2020. године.
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-

III - УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈУ
Члан 5.
Право на субвенције за одржавање постојећег броја запослених имају правна лица и предузетници
који испуњавају сљедеће услове:
да има регистровано сједиште, пословну јединицу или предузетничку дјелатност на подручју општине
Шамац, (доказују рјешењем о регистрацији),
да за лицa, за које се тражи субвенција, није отпуштало раднике у периоду од увођења ванредне ситуације
16. мартa 2020. године до 30. априла 2020. године.
да пословни субјекти чије сједиште на територији општине Шамац, који су поступали и нису обављали
дјелатност у складу са актима Републичког штаба за ванредне ситуације или Општинског штаба за
ванредне ситуације.
Право на субвенције не могу остварити пословни субјекти који су били одјављени или
привремено одјављени у периоду од увођења ванредне ситуације (16 мартa) до краја априла мјесеца 2020.
године, као и они пословни субјекти који су одјавили раднике у том периоду.

IV - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
Члан 6.
(1) Пословним субјектима из члана 5. овог Правилника, у току 2020. године, додјељују се субвенције према
сљедећим критеријумима:
- ако привредни субјект није радио одређени временски период од увођења ванредне ситуације 16.
мартa 2020. године до 30. априла 2020. године.-износ субвенције износи 200,00 КМ по раднику (под
условом да је радник пријављен на пуно радно вријеме),
-

ако привредни субјект није радио одређени временски период од увођења ванредне ситуације 16.
мартa 2020. године до 30. априла 2020. године.-износ субвенције износи 100,00 КМ по раднику (под
условом да је радник пријављен на пола радног времена или мање),

-

ако привредни субјект обавља више дјелатности, право на субвенцију може остварити само за
раднике распоређене на радним мјестима којима је био забрањен рад актима Републичког штаба
или Општинског штаба за ванредне ситуације.
Члан 7.
Врста дјелатности, утврђује се искључиво према регистрованој претежној дјелатности.
Претежна дјелатност не може се мијењати у току важења Правилника за додјелу субвенција.
V - ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ СУБВЕНЦИЈА

Члан 8.
(1) Субвенције се могу додјељивати искључиво у складу с критеријумима, утврђеним у члану 6., 7. и 8. овог
Правилника.
(2) Захтјеви за додјелу субвенција по овом Правилнику могу се подносити до 30.06.2020. године.
(3)
Члан 9.
(1) Захтјеви за остваривањe субвенција за одржавање постојећег броја запослених у привредним субјектима
као мјера за ублажавање негативних посљедица вируса корона подносе се на за то прописаном обрасцу,
који је обавезан, а биће доступан на инфо пулту и на интернет страници Општине Шамац.
(2) Привредна друштва и предузетници за остваривањe субвенција, уз прописани образац захтјева, прилажу
сљедећа документа:
- рјешење о регистрацији привредног друштва или предузетника (фотокопија),
- обавјештење о претежној дјелатностима (за правна лица) - из АПИФ-а,
- доказ о пријављеним радницима са подручја општине Шамац на обрасцу 1002 за мјесец март и април
2020. године од Пореске управе или од послодавца који је овјерен електронским потписом и послан кроз
програм у Пореску управу Републике Српске (фотокопија),
- фотокопија жиро рачуна или картон депонованих потписа.
Члан 10.
Динамика дозначавања средстава
Исплата субвенција ће се вршити након поступка додјеле субвенције по овом Правилнику доношењем
рјешења Одјељења за привреду и инспекцијске послове, на жиро рачуне пословних субјеката.
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Члан 11.
Саставни дио овог Правилника чини образац захтјева за додјелу субвенција, који је обавезујући
дио Правилника.
Члан 12.
Измјене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку који важи за његово
доношење.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Шамац“, на огласној табли и интернет страници општине.
Број: 01-022-118/2020
Шамац, 14.05.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ЗАХТЈЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ БРОЈА
ЗАПОСЛЕНИХ У ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА (ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ) КАО
МЈЕРА ЗА УБЛАЖАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ ПОСЉЕДИЦА ИЗАЗВАНИХ НОВИМ ВИРУСОМ
КОРОНА (COVID-19) У 2020. ГОДИНИ
1. Основни подаци:
Име и презиме и назив радње (за предузетнике): __________________________________
____________________________________________________________________________
Назив правног лица: __________________________________________________________
Адреса сједишта: _____________________________________________________________
ЈИБ: ________________________________________________________________________
Општина: ___________________________________________________________________
Претежна дјелатност (шифра):__________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________________
Број жиро рачуна: ____________________________________________________________
Назив банке код које је отворен рачун: _________________________________________
Број радника за које се тражи субвенција ______________________

Датум подношења
________________________

М.П.

Потпис подносиоца захтјева
_____________________________

2. Неопходна документација:
-

-

рјешење о регистрацији привредног друштва или предузетника (фотокопија),
обавјештење о претежној дјелатности (за правна лица) - из АПИФ-а,
доказ о пријављеним радницима са подручја општине Шамац на обрасцу 1002 за мјесец март и април
2020. године од Пореске управе или од послодавца који је овјерен електронским потписом и послан кроз
програм у Пореску управу Републике Српске (фотокопија),
фотокопија жиро рачуна или картон депонованих потписа.
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150
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 допуни 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, 11/19 i 4/20), у члану 17. тачка 3. назив радног мјеста мијења
се и гласи: ''Самостални стручни сарадник за нормативне акте и административне послове Начелника
општине и Кабинета начелника општине''
У истом члану и тачки у дијелу ''Категорија'' број ''седам'' замјењује се бројем ''пет''.
У истом члану и тачки дио ''Сложеност послова'', мијења се и гласи:
''Сложеност послова: Прецизно одређени сложени послови у којима се примјењују утврђене методе рада,
поступци или стручне технике.''
У истом члану и тачки у дијелу ''Самосталност у раду'', послије ријечи: ''је'', додаје се ријеч:
''повременим''.
У истом члану и тачки дио ''Пословна комуникација'', мијења се и гласи:
''Пословна комуникација: Контакти унутар и изван органа у којима је потребно да се дјелотворно
пренесу информације које служе остваривању циљева рада.''
У истом члану и тачки дио ''Посебни услови за обављање'', мијења се и гласи:
''Посебни услови за обављање: Висока стручна спрема друштвеног смјера или први циклус студија са
најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену
образовања, положен стручни испит за рад у органу управе, познавање рада на рачунару.''
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 01- 022-122 /20
Датум, 19.05.2020.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.економиста

151.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број
39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац, („Службени гласник Општине Шамац“, број
9/17), Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „ Уређење фасаде на објектима који су
одабрани по Јавном позиву за суфинансирање обнове фасада број: 01-022-47/20 из
Буџета општине Шамац за 2020. годину“
Члан 1.
Пoкреће се поступак јавне набавке за извођење радова „ Уређење фасаде на објектима који су одабрани
по Јавном позиву за суфинансирање обнове фасада број 01-022-47/20 из Буџета општине Шамац за 2020.
годину“ путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за
јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 32.393,16 КМ без ПДВ-а, односно до 37.900,00 КМ са
ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. годину у оквиру позиције број 160 Одјељења за
просторно уређење стамбено комуналне послове . Потребна средства су планирана Буџетом општине
Шамац на конту број 412500 – Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских
објеката - заједница етажних власника.
Средства ће се обезбиједити и учешћем одабраних корисника по јавном позиву за суфинансирање обнове
фасада број: 01-022-47/20 из Буџета општине Шамац за 2020. годину у 50% процентуалном износу.
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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: 01-022-113/2020
Датум, 12.05.2020.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.економиста

152.
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14), члана 66.
Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17) а у складу са буџетским
планираним средствима Општине Шамац за 2020. годину, Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2020. годину
Члан 1.
Овом одлуком на основу указаних потреба Општине Шамац врше се измјене и допуне Одлуке о
доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2020. годину, број 01-022-2/2020 од 08.01.2020.
године, Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за
2020. год. број 01-022-42/2020 од 20.02.2020. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о
доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2020. год. број 01-022-87/2020 од 17.03.2020. године.
План јавних набавки може бити измијењен или/и допуњен, доношењем Одлуке о измјенама/допунама
Плана набавки.
Члан 2.
Сви подаци који су обухваћени измјенама и допунама Плана јавних набавки садржани су у таблици која
чини саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

Напомене

01.07.

Извор
финансира
ња

45000000-7

РАДОВИ
Уређење фасада
8.
на објектима
37.900,00
К
15.05.
који су одабрани
по
Јавном позиву за
суфинансирање
обнове фасада
број: 01-02247/20 из
Буџета општине
Шамац за 2020.
годину
УКУПНО у КМ: 700.900,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ): 1.127. 180,00

Оквирни
датум
Закључења
уговора

Оквирни
датум
покретања
поступка

Врста
поступка

Процијење
на
вриједност
у
КM са
ПДВ-ом

Шифра
ЈРЈН

Предмет
набавке

Р. бр.

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

Буџет Општине,
позиција
0160,
конто бр. 412500
–Расх. за текуће
одржавање
осталих грађ.
објекатазаједница
етажних
власника.

50%
средстава
обезбиједић
е одабрани
корисници
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Врста поступка : О-отворени поступак, К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни споразум;
Позиције:124-Служба за локални економски развој, 125-Teриторијална ватрогасна јединица, 130Одјељење за општу управу, 140- Одјељење за финансије, 150- Одјељење за привреду, 151-Служба за
друштвене дјелатности, 160- Одјељење за просторно уређ. стамб. комуналне послове.
Број: 01-022-112/2020
Датум, 12.05.2020.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.економиста

153.
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14), члана 66.
Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17) а у складу са буџетским
планираним средствима Општине Шамац за 2020. годину, Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2020. годину
Члан 1.
Овом одлуком на основу указаних потреба Општине Шамац врше се измјене и допуне Одлуке о
доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2020. годину, број 01-022-2/2020 од 08.01.2020.
године, Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за
2020. год. број 01-022-42/2020 од 20.02.2020. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о
доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2020. год. број 01-022-87/2020 од 17.03.2020. године и
Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2020. год.
број 01-022-112/2020 од 12.05.2020. године
План јавних набавки може бити измијењен или/и допуњен, доношењем Одлуке о измјенама/допунама
Плана набавки.
Члан 2.
Сви подаци који су обухваћени измјенама и допунама Плана јавних набавки садржани су у таблици која
чини саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон

15.05.

01.07.

Напомене

Оквирни
датум
Закључења
уговора

К

Извор
финансирања

Оквирни
датум
покретања
поступка

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВом

Шифра ЈРЈН

65.000,00

Врста
поступка

РАДОВИ
Унутрашње
уређење зграде
старе библиотеке
у Шамцу

45000000-7

10.

Предмет
набавке

Р. бр.

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

Буџет Општине,
позиција
0160,
конто
бр.
511200–Издаци
за инвестиционо
одржавање,
реконструкцију и
адаптацију зграда
и објеката.

УКУПНО у КМ: 765.900,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ): 1.192.180,00
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Врста поступка : О-отворени поступак, К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни споразум;
Позиције:124-Служба за локални економски развој, 125-Teриторијална ватрогасна јединица, 130Одјељење за општу управу, 140- Одјељење за финансије, 150- Одјељење за привреду, 151-Служба за
друштвене дјелатности, 160- Одјељење за просторно уређ. стамб. комуналне послове.
Број: 01-022-116/2020
Датум, 13.05.2020.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.економиста

154.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број
39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац, („Службени гласник Општине Шамац“, број
9/17), Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„ Унутрашње уређење зграде старе библиотеке у Шамцу“
Члан 1.
Пoкреће се поступак јавне набавке за извођење радова „ Унутрашње уређење зграде старе
библиотеке у Шамцу“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења на порталу Агенције за
јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 55.555,55 КМ без ПДВ-а, односно до 65.000,00
КМ са ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. годину у оквиру позиције број 160
Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове . Потребна средства су планирана Буџетом
општине Шамац на конту број 511200–Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Уговорни орган ће након пријема, отварања и прегледа понуда провести е-аукцију у складу са
Правилником о условима и начину кориштења е-аукције.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-122- 117 /2020
Датум: 13.05.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

155.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске”, број 97/16),
чланa 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број 39/14) и
члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17) , Начелник општине
доноси:
ОДЛУК У
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга
„ Хватање и збрињавање напуштених паса на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Хватање и збрињавање напуштених паса на подручју општине
Шамац“ путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за
јавне набавке Босне и Херцеговине.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 8.547,00 КМ без урачунатог ПДВ-а односно до
10.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. годину у оквиру
позиције број 150-Одјељење за привреду, потребна средства су планирана на конту бр. 412200- Расходи
за комуналне услуге-дератизација и дезинсекција.
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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: 01-022-120/2020
Датум, 15.05.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

156.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине
Шамац“, број 9/17), Начелник Општине Шамац доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Правна лица и предузетници који буду подносили захтјеве у складу са Правилником о условима и начину
остваривања субвенција за одржавање постојећег броја запослених у привредним субјектима (правна лица
и предузетници) као мјера за ублажавање негативних посљедица изазваних новим вирусом корона
(COVID-19) у 2020. години ослобађају се плаћања општинске адмминистративне таксе на основу члана
13. тачка д) Одлуке о административним таксама („Службени гласник Општине Шамац“, број 18/17).
II
Захтјеви правних лица и предузетника из тачке I овог закључка ће бити разврстани у класификацију 532
ПОВРЕМЕНА НОВЧАНА ПОМОЋ у складу са Упутством о спровођењу канцеларијског пословања
(„Службени гласник Републике Српске“, број 2/95).
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за општу управу и Одјељење за привреду и
инспекцијске послове.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-119/2020
Датум, 15.05.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

СИНДИКАТ ОУ И НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
157.
ПОЈЕДИНАЧНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
о измјенама и допунама Појединачног колективног уговора за запослене у Општинској управи општине
Шамац
Члан 1.
У Појединачном колективном уговору за запослене у Општинској управи општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 7/17 и 4/19 - у даљем тексту Појединачни колективни уговор) члан 3.
мијења се и гласи:
„Висина цијене рада, као основ за обрачун плата запослених у Општинској управи oпштине Шамац
износи 110,00 КМ.”
Члан 2.
Члан 4. мијења се и гласи:
„(1) Коефицијенти за обрачун основне плате запослених у Oпштинској управи општине Шамац,
разврставају се у платне групе у зависности од потребног стручног знања, сложености послова,
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самосталности у раду и степену одговорности.
(2) Послови се разврставају у платне групе са сљедећим коефицијентима за обрачун плате:
1) прва платна група - послови на којима се захтијева стручност неквалификованог радника....... 4,85
2) друга платна група - послови на којима се захтијева стручност која се стиче средњим образовањем
у трајању од три године ............................................................................................................. 4,95 -5,80
3) трећа платна група - послови на којима се захтијева стручност која се стиче средњим образовањем
у трајању од четири године ………….................................................................................… 5,90 – 7,20
4) четврта платна група - послови на којима се захтијева стручност која се стиче специјализацијом на
основу стручности средњег образовања .....………............................................................... 7,30 – 8,30
5) пета платна група - послови на којима се захтијева стручност која се стиче са вишим образовањем
или високим образовањем са остварених 180 ECTS или еквивалент ..................................8,40 – 9,40
6) шеста платна група - послови на извршилачким радним мјестима на којима се захтијева стручност
која се стиче високим образовањем у трајању од четири године или високим образовањем са
остварених 240 ECTS бодова или еквивалент....................................................................... 9,50 – 14,40
7) седма платна група - послови на руководећим радним мјестима на којима се захтијева стручност
која се стиче високим образовањем у трајању од четири године или високим образовањем са
остварених 240 ECTS бодова или еквивалент.................................................................. 14,50 – 20,95 “
Члан 3.
Овај Појединачни колективни уговор ће се примјењивати почев од 01.05.2020. године и биће објављен у
„Службеном гласнику Општине Шамац“.
Члан 4.
Учесници овог Појединачног колективног уговора су сагласни да се важење Појединачног колективног
уговора за запослене у Општинској управи општине Шамац продужава на период важења Посебног
колективног уговора за запослене у области локалне сaмоуправе Републике Српске.

ЗА ПОСЛОДАВЦА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
Број: 01-122- 138 /2020
Датум: 14.05.2020. године

ЗА СИНДИКАЛНУ ОРГАНИЗАЦИЈУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Невен Марковић, предсједник
Број: 28/2020
Датум: 14.05.2020. године
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

149. ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања субвенција за одржавање постојећег броја
запослених у привредним субјектима (правна лица и предузетници) као мјера за ублажавање
негативних посљедица изазваних новим вирусом корона (COVID-19) у 2020. години
150. ПРАВИЛНИК о измјенама и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Општинске управе Шамац
151. ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „ Уређење фасаде на
објектима који су одабрани по Јавном позиву за суфинансирање обнове фасада број: 01-02247/20 из Буџета општине Шамац за 2020. годину“
152. ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2020. годину
153. ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2020. годину
154. ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „ Унутрашње уређење
зграде старе библиотеке у Шамцу“
155. ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „ Хватање и збрињавање
напуштених паса на подручју општине Шамац“
156. ЗАКЉУЧАК

АКТИ СИНДИКАТА ОУ И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

157. ПОЈЕДИНАЧНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о измјенама и допунама Појединачног колективног
уговора за запослене у Општинској управи општине Шамац

Уторак, 19. мај 2020. године - Службени гласник општине Шамац - Број 8/20
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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