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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
46.
На основу чл. 36. и 88. став (2) Статута Општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17)
и члана 125. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број
12/17), Скупштина општине Шамац, на II редовној сједници одржаној дана 29.01.2021.године, донијела је
ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
I УВОДНИ ДИО
Чланом 125. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Шамац прописано је да Скупштина
доноси Програм рада за сваку календарску годину најкасније до краја текуће године за наредну годину.
Будући да су Локални избори 2020. године одржани 15.11.2020. године, те да је Одлука о потврђивању
резултата избора од стране ЦИК БиХ донесена 15.12.2020. године, Скупштине општине Шамац
конституисана је 05.01.2021. године. С тим у вези Програм рада Скупштине општине за 2021. годину није
било могућеразматрат и донијети у сладу са напријед наведеном одредбом те,како се исти доноси у
јануару мјесецу за текућу годину, план разматрања предложених тачака почиње од фебруара мјесеца,
када реално Скупштина општине на својим редовним сједницама и може разматрати исте.
Програм рада Скупштине општине Шамацсадржи задатке Скупштине општине који су у њеној
надлежности у складу са Уставом, законом, Статутом и утврђеном политиком развоја Општине.
Поред питања наведених у овом Програму, која чине основу за рад Скупштине општине и њених
радних тијела, Скупштина општине ће разматрати и друга питања која буду произилазила из закона и
других прописа, као и питања која се у свакодневној активности општинских органа појаве као актуелна,
а из надлежности су Скупштине општине.
У складу са законским и статутарним овлашћењима Скупштина ће на својим сједницама вршити
изборе и именовања и рјешавати друга питања везана за остваривање кадровске политике.
Начелник општине и други предлагачи материјала, као и обрађивачи материјала, дужни су да се
придржавају утврђених рокова и одговорни су за благовремену, квалитетну и стручну припрему
материјала, као и за законитост поднесених приједлога аката.
Терминe одржавања сједница Скупштине општине утврђиваће Колегијум Скупштине општине, а
у складу са одредбама Пословника о раду Скупштине општине Шамац.
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II ТЕМАТСКИ И НОРМАТИВНИ ДИО
Скупштина општине ће на својим сједницама у току 2021. годинe, разматрати сљедеће:
Редни
број

Назив материјала

Обрађивач

Предлагач

ФЕБРУАР
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Приједлог Програма заједничке комуналне
потрошње за 2021. годину

Одјељење за
просторно уређење и
стамбено-комуналне
послове
Приједлог програма одржавања, заштите и
Одјељење за
реконструкције локалних путева и улица на
просторно уређење и
територији општине Шамац у 2021. години
стамбено-комуналне
послове
Приједлог Одлуке о усвајању Информације о Одјељење за
раду Комуналне полиције за период 01.01- просторно уређење
31.12.2020. године
и стамбенокомуналне послове
Годишњи Програм коришћења пољопривредног
Одјељење за
земљишта у својини Републике Српске на
привреду и
подручју општине Шамац
инспекцијске
послове
Програм мјера за спречавање и сузбијање,
Одјељење за
елиминацију и ерадикацију заразних болести на
привреду и
подручју општине Шамац за 2021. годину
инспекцијске
послове
Програм мјера систематске превентивне
Одјељење за
дезинсекције и дератизације
привреду и
инспекцијске
послове
Годишњи план систематеске превентивне
Одјељење за
дезинсекције и дератизације на подручју
привреду и
општине Шамац за 2021. годину
инспекцијске
послове
Приједлог Одлуке о начину финансирања
Одјељење за
политичких странака из Буџета општине Шамац финансије, Секретар
за 2021. годину
Скупштине општине

Начелник
општине

Извјештај о раду Скупштине општине Шамац и
радних тијела у Скупштини општине у 2020.
год.

Предсједник
Скупштине
општине

Секретар
Скупштине
општине

Начелник
општине

Начелник
општине

Начелник
општине

Начелник
општине

Начелник
општине

Начелник
општине

Начелник
општине

ПРВА СЈЕДНИЦА У МАРТУ
10.

Извјештај о раду Одбора за жалбе Општине
Шамац за 2020. годину

Одбор за жалбе
Општине Шамац

Предсједник
Скупштине
општине

11.

Приједлог програма и календара културних
активности у 2021. години

Служба за друштвене
дјелатности и послове
цивилне
заштите

Начелник
општине
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12.

Информација о реализацији Програма обављања
и финансирања заједничке комуналне потрошње
у 2020. години

13.

Информацијао реализацији Програма
одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних путева и улица на територии општине
Шамац у 2020. години
Информацијао раду општинских инспекција у
2020. години са планом
рада за 2021. годину

14.

15.

16.

Информација о реализацији уговора о закупу
пословних простора и објеката у својини
Општине Шамац и пословних простора којима
располаже Општина Шамац у 2020. години
Информација о стању јавне расвјете на подручју
општине Шамац за период 01.01-31.12.2020.
године

17.

Приједлог одлуке о додјели општинских награда
и признања

18.

Извјештај о утрошку средстава прикупљених по
основу водних накнада у 2020. години са
Планом коришћења средстава од водних
накнада у 2021. години и извјештај
о утрошку средстава од накнаде за промјену
намјене пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе за 2020. годину и план
коришћења средстава прикупљених од
пољопривредних сагласности у 2021. години

Одјељење за
просторно уређење
и стамбенокомуналне послове
Одјељење за
просторно уређење
и стамбенокомуналне послове
Одјељење за
привреду и
инспекцијске
послове
Одјељење за
привреду и
инспекцијске
послове
Одјељење за
просторно уређење
и стамбенокомуналне послове
Комисија за награде
и признања

Начелник
општине

Одјељење за
привреду и
инспекцијске
послове

Начелник
општине

Начелник
општине

Начелник
општине

Начелник
општине

Начелник
општине

Комисија за
награде и
признања

ДРУГА СЈЕДНИЦА У МАРТУ
19.

Извјештај о расподјели и утрошку средстава за
развој пољопривреде и села у 2020. години

20.

Извјештај о утрошку средстава по основу
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
Основа заштите, уређења и кориштења
пољопривредног земљишта општине Шамац

21.

22.

Приједлог Одлуке о измјени
административним таксама

Одлуке

о

Одјељење за
привреду и
инспекцијске
послове
Одјељење за
привреду и
инспекцијске
послове

Начелник
општине

Одјељење за
привреду и
инспекцијске
послове
Одјељење за општу
управу

Начелник
општине

Начелник
општине

Начелник
општине
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23.

Информација о продаји земљишта и објеката у
власништву општине Шамац у 2020. години

24.

Програм уређења градског
замљишта за 2021. годину

25.

Приједлог Одлуке о комуналним таксама

26.

Извјештај о додјели једнократне новчане
помоћи лицимакоја се налазе у стању ванредне
социјалне потребе у 2020.години

27.

Информација о стању регистрације заједница
етажних власника у 2020. години

грађевинског

Одјељење за
просторно уређење
и стамбенокомуналне послове
Одјељење за
просторно уређење
и стамбенокомуналне послове
Одјељење за
просторно уређење
и стамбенокомуналне послове
Служба за
друштвене
дјелатности и
послове цивилне
заштите
Одјељење за
просторно уређење
и стамбенокомуналне послове

Начелник
општине

Начелник
општине

Начелник
општине

Начелник
општине

Начелник
општине

АПРИЛ
28.

Извјештај о раду Начелника општине и
Општинске управеОпштине Шамац у 2020.
години

Одјељења и службе
Општинске управе

Начелник
општине

29.

Информација о раду Општинске борачке
организације Шамац за 2020. годину са
Програмом рада за 2021. годину

Општинска борачка
организација
Шамац

Начелник
општине

30.

Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац
за период 01.01.-31.12.2020. године

Одјељење за
финансије

Начелник
општине

31.

Информација о наплати комуналних такси и
накнада у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020.
године

Одјељење за
финансије

Начелник
општине

32.

Информација о раду и функционисању система
цивилне заштитезаштите и спасавања на
подручју општине Шамац за 2020. годину

Начелник
општине

33.

Извјештај о раду ЈУ Центар за културу
Шамац са годишњим финансијским обрачуном
за 2020.годину

Служба за
друштвене
дјелатности и
послове цивилне
заштите
ЈУ Центар за
културу Шамац

34.

Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за
културу Шамац за 2021. годину

ЈУ Центар за
културу Шамац

Начелник
општине

Начелник
општине
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35.

Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ
''Апотека Шамац''
за 2020. годину

ЈЗУ Апотека
Шамац

Начелник
општине

36.

Програм рада и финансијски план ЈЗУ ''Апотека
Шамац'' за 2021. годину

ЈЗУ Апотека
Шамац

Начелник
општине

37.

Извјештај о раду Народне библиотеке Шамац
од 1. јануара до 31. децембра 2020. године

ЈУ Народна
библиотека Шамац

Начелник
општине

38.

Финансијски план ЈУ ''Радост'' Шамац за 2021.
годину

ЈУ Дјечије
обданиште ''Радост''
Шамац

Начелник
општине

МАЈ
39.

Информација о стању рјешавања управних
предмета и акатапословања за период од 01.0131.12.2020. године

Одјељење за општу
управу

Начелник
општине

40.

Извјештај о остварењу годишњег плана
имплементације Стратегије развоја општине
Шамац за 2020. годину

Служба за локални
економски развој

Начелник
општине

41.

Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални
рад за 2020. годину са годишњим обрачуном

ЈУ Центар за
социјални рад
Шамац

Начелник
општине

42.

Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за
социјални рад за 2021. годину

ЈУ Центар за
социјални рад
Шамац

Начелник
општине

43.

Извјештај о пословању
ЈЗУ Дом здравља
Шамац у 2020. години са годишњим обрачуном

ЈЗУ Дом здравља
Шамац

Начелник
општине

44.

План рада са финансијским планом ЈЗУ Дом
здравља Шамац за 2021. годину

ЈЗУ Дом здравља
Шамац

Начелник
општине

45.

Информација о пословању КП ''Водовод и
канализација'' а.д. Шамац у 2020. години

КП ''Водовод и
канализација'' а.д.
Шамац

Начелник
општине

46.

Информација о плану пословању КП ''Водовод и
канализација'' а.д. Шамац за 2021. годину

КП ''Водовод и
канализација'' а.д.
Шамац

Начелник
општине
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47.

Финансијски извјештај за период 01.01.202031.12.2020. године ЈПУ ''Радост'' Шамац

ЈУ Дјечије
обданиште ''Радост''
Шамац

Начелник
општине

ЈУНИ
48.

Информација о активностима и техничкој
опремљености
Територијалне
ватрогасне
јединице Шамац за 2020. годину са планом рада
за 2021. годину

Одсјек
Начелник
Територијална
општине
ватрогасна јединица
Шамац

49.

Извјештај о успјеху и владању ученика Јавне
установе Средњошколског центра
''Никола Тесла'' на крају првог полугодишта за
школску 2020/2021 годину

Служба за
друштвене
дјелатности и
послове цивилне
заштите

Начелник
општине

50.

Информација о стању у
показатељима запослености
општине Шамац у 2020. години

Начелник
општине

51.

Извјештај о утрошку средстава за превоз
ученика на подручју општине Шамац у 2020.
години и план расподјеле средстава за превоз
ученика у 2021. години

Одјељење за
привреду и
инспекцијске
послове
Служба за
друштвене
дјелатности и
послове цивилне
заштите

52.

Извјештај о стипендирању студената и ученика
на подручју општине Шамац у школској
2020/2021. години

Служба за
друштвене
дјелатности и
послове цивилне
заштите

Начелник
општине

53.

Информација о стању безбједности на подручју
општине Шамац у 2020. години са
упоредним показатељима из 2019. године

Полицијска станица
Шамац

Начелник
општине

Одјељење за општу
управу

Начелник
општине

ЈЗУ ''Дом здравља''
Шамац

Начелник
општине

привреди са
на подручју

Начелник
општине

ЈУЛИ
54.

55.

Информација о остваривању права борачких
категорија, породица палих бораца и ратних
војних инвалида у складу са позитивно правним
прописима
Извјештај о извршеним активностима у оквиру
Програма превенције и контроле незаразних
болести у 2020. години
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56.

Информација о стању и потребама социјално
угрожених категорија лица – корисника права
на новчану помоћ у 2020. години

ЈУ Центар за
социјални рад
Шамац

Начелник
општине

57.

Информација о стању гробаља на подручју
општине Шамац у 2020. години

ЈП ''Слободна зона''
д.о.о. Шамац

Начелник
општине

58.

Информација о раду невладиних организација и
удружења грађана на подручју општине Шамац
у 2020 . години

Служба за
друштвене
дјелатности и
послове цивилне
заштите

Начелник
општине

59.

Информација о утрошку средстава из буџета
општине Шамац за суфинансирање
спортских клубова са подручја општине Шамац
у 2020. години

Служба за
друштвене
дјелатности и
послове цивилне
заштите

Начелник
општине

СЕПТЕМБАР
Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац
за период 01.01. до 30.06.2021. године

Одјељење за
финансије

Начелник
општине

61.

Информација о наплати комуналних такси и
накнада за период 01.01-30.06.2021. године

Одјељење за
финансије

Начелник
општине

62.

Информација о раду општинских инспектора за
период 01.01-30.06.2021. годинe

Начелник
општине

63.

Информација о извршеном упису ученика у
прве разреде Средње школе ''Никола Тесла'' и
основних школа на подручју општине Шамац за
школску 2021/2022. годину

Одјељење за
привреду и
инспекцијске
послове
Служба за
друштвене
дјелатности и
послове цивилне
заштите

64.

План управљања заштићеним стаништем бара
Тишина

Одјељење за
просторно уређење
и стамбенокомуналне послове

Начелник
општине

Одјељење за
просторно уређење
и стамбенокомуналне послове

Начелник
општине

60.

Начелник
општине

ОКТОБАР
65.

Стратегија развоја локалних путева на подручју
општине Шамац 2021- 2031. године
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66.

Извјештај о раду ЈУ Дјечије обданиште ''Радост''
Шамац
за школску 2020/2021. годину

ЈУ Дјечије
обданиште ''Радост''
Шамац

Начелник
општине

67.

Годишњи програм рада за школску 2021/2022.
годину ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац

ЈУ Дјечије
обданиште ''Радост''
Шамац

Начелник
општине

68.

Информација о раду и стању предшколског,
основног и средњег образовања и успјеху
ученика на крају школске 2020/2021. године

Начелник
општине

69.

Информација о заштити дјеце и омладине са
сметњама у развоју у 2020. години

Служба за
друштвене
дјелатности и
послове цивилне
заштите
ЈУ Центар за
социјални рад
Шамац

Одјељење за
финансије

Начелник
општине

Начелник
општине

НОВЕМБАР
70.

Нацрт буџета општине Шамац за 2022. годину

71.

Информација о активностима на спровођењу Служба за
Стратегије за унапређивање положаја
друштвене
старијих лица у Републици Српској
дјелатности и
послове цивилне
заштите у сарадњи са
Центром за
социјални рад и
Удружењем
пензионера Шамац
Информација о раду мјесних заједница на
Одјељење за општу
подручју општине Шамац за 2021. годину са
управу
приједлогом приоритета у 2022. години

Начелник
општине

73.

Информација о снабдијевању водом на подручју
општине Шамац са посебним освртом на
снабдијевање из артешких бунара и квалитет
исте

Одјељење за
привреду и
инспекцијске
послове
и КП ''Водовод и
канализација'' а.д.
Шамац

Начелник
општине

74.

Информација о стању у области културе и
културним манифестацијама одржаним на
подручју општине Шамац у 2021. години

Служба за
друштвене
дјелатности и
послове цивилне
заштите

Начелник
општине

72.

Начелник
општине
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ДЕЦЕМБАР
75.

Приједлог Одлуке о усвајању Буџета општине
Шамац за 2022. годину

Одјељење за
финансије

Начелник
општине

76.

Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине
Шамац за 2022. годину

Одјељење за
финансије

Начелник
општине

77.

Приједлог одлуке о висини вриједности
непокретности по зонама
на територији општине Шамац за 2022. годину

Одјељење за
просторно уређење
и стамбенокомуналне послове

Начелник
општине

78.

Приједлог Одлуке о висини стопе пореза на
непокретности за 2022. годину

Одјељење за
финансије

Начелник
општине

79.

Приједлог одлуке о утврђивању просјечне,
коначне, грађевинске цијене 1 m2 корисне
површине стамбеног и пословног простора
у 2021. години на подручју општине Шамац

Одјељење за
просторно уређење
и стамбенокомуналне послове

Начелник
општине

80.

Приједлог Програма рада Скупштине општине
Шамацза 2022. годину

Секретар
Скупштине
општине

Предсједник
Скупштине
општине

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм биће објављен у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-22/2021
Датум, 29.01.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

47.
На основу члана 4. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“, број:
91/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник Републике Српске“, број 9/17), Скупштина
општине Шамац, на II редовној сједници одржаној дана 29.01.2021.године донијела је
ОДЛУКУ
о висини вриједности непокретности на територији општине
Шамац по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2021.години
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина вриједности непокретности на подручју општине Шамац по зонама на
дан 31.12.2020.године, која ће бити кориштена у сврху утврђивања пореза на непокретности у
2021.години.
Члан 2.
Непокретност у смислу члана 2. Став 1. Тачка 4. Закона о порезу на непокретности и ове Одлуке,
представља земљиште са свим оним што је трајно спојено с њим или што је изграђено на површини
земљишта, изнад или испод земљишта и подразумијева:
1) Земљиште (грађевинско, пољопривредно, шумско, индустријско и остало) и
2) Грађевинске објекте (стан, кућа, пословни, индустријски и остали објекти).
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Члан 3.
За утврђивање непокретности из члана 2. ове Одлуке, непокретности на територији општине Шамац
дијеле се на зоне и то:
-четри градске зоне (III, IV, V I VI зона) и
-остало грађевинско земљиште
Територијални обухват сваке градске зоне и осталог грађевинског земљишта из става 1. ове Одлуке се
темељи на зонама утврђеним Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Шамац“, број 21/17 и 16/20)
Члан 4.
Висина вриједности непокретности на подручју општине Шамац по зонама износи:
Редни
број

Назив зоне

1
1

2
Зона III

2

Зона IV

3

Зона V

4

Зона VI

5

Остало
грађ.
земљ.

Редни
број

Назив
зоне

1
1

2
Зона III

2

Зона IV

3

Зона V

4

Зона VI

5

Остало
грађ.зем
љ.

земљиште
Грађевин.
земљишт
е
3
27,00KM/
m2
19,80
KM/m2
14,40
KM/m2

Пољопри
в.
земљ.
4
2,25
KM/m2
2,25
KM/m2
2,25
KM/m2

Шумско
земљ.

Инд.
Земљ.

Остало
Земљ.

5
2,25
KM/m2
2,25
KM/m2
2,25
KM/m2

6
17,10
KM/m2
17,10
KM/m2
10,80
KM/m2

7
5,40
KM/m2
5,40
KM/m2
4,50
KM/m2

9,90
KM/m2
4,00
KM/m2

2,25
KM/m2
1,20
KM/m2

2,25
KM/m2
2,00
KM/m2

7,20
KM/m2
2,80
KM/m2

4,50
KM/m2
0,92
KM/m2

објекти
Стамбене
Једин.
3
810,00
KM/m2
765,00
KM/m2
720,00
KM/m2
675,00
KM/m2
560,00
KM/m2

Цијена
куће
4
765,00
KM/m2
720,00
KM/m2
675,00
KM/m2
630,00
KM/m2
560,00
KM/m2

Пословни
простор
5
1080,00
KM/m2
990,00
KM/m2
900,00
KM/m2
855,00
KM/m2
640,00
KM/m2

Индус.
објекат
6
513,00
KM/m2
468,00
KM/m2
450,00
KM/m2
450,00
KM/m2
320,00
KM/m2

Остали
објекти
7
810,00
KM/m2
765,00
KM/m2
720,00
KM/m2
675,00
KM/m2
480,00
KM/m2

Члан 5.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини вриједности непокретности на
територији општине Шамац по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2020.години
(„Службени гласник општине Шамац“, број 17/19).
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу (8) осмог дана од дана објављивања у („Службеном гласнику општине
Шамац“).
Број: 07-022-23/2021
Датум, 29.01.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

48.
На основу члана 8. став 4. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“,
број 91/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина
општине Шамац је на II редовној сједници одржаној дана 29.01.2021. године, донијела:
ОДЛУКУ
о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности
на подручју општине Шамац у 2021. години
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се пореска стопа за опорезивање непокретности на подручју општине Шамац у
2021. години.
Члан 2.
Предмет опорезивања из ове одлуке су све непокретности на територији општине Шамац, под којим се у
складу са Законом о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“, број 91/15), сматра
земљиште са свим оним што је трајно спојено с њим, или што је изграђено на површини земљишта, изнад
или испод њега, изузев непокретности наведених у члану 9. став 1. наведеног Закона.

Члан 3.
Пореска стопа за опорезивање непокретности за 2021. годину на територији општине Шамац износи
0,20%, а примјењиваће се на процјењену тржишну виједност непокретне имовине.
Пореска стопа за опорезивање непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност
износи 0,10%.
Под непокретностима из става 2. овог члана подразумијевају се објекти за производњу и објекти за
складиштење сировина, полупроизвода и готових производа, уколико чине заокружену производну
цјелину.
Члан 4.
Утврђена пореска стопа из члана 3. ове одлуке не може се мијењати у току године.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“ .
Број: 07-022- 24/2021
Датум, 29.01.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

49.
На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 25. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Шамац“, број 21/17 и 16/20) и члана 36. Статута општине Шамац
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(„Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац, на II редовној сједници
одржаној дана 29.01. 2021. године донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене 1 m2 корисне површине стамбеног и
пословног простора за 2020. годину
на подручју општине Шамац
Члан 1.
Утврђује се просјечна, коначна грађевинска цијена 1m2 корисне површине стамбеног и пословног
простора за 2020. годину на подручју општине Шамац у висини од 621,60 КМ.
Члан 2.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просјечне, коначне
грађевинске цијене 1 m2 корисне површине стамбеног и пословног простора за 2019. године на подручју
општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 17/19)
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 07-022-25/2021
Датум, 29.01.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

50.
На основу члана 39. и 82. став 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), а сагласно одредбама чллана 36. и 88. став 2) Статута општине Шамац („Службени
гласник Општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на II редовној сједници одржаној
29.01.2021. године, донијела је:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ ИНТЕГРИСАНЕ
СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ШАМАЦ 2021-2030
Члан 1.
Овом одлуком приступа се покретању процеса израде интергисане Стратегије локалног економског
развоја општине Шамац 2021-2030. година, која ће бити основ за дугорочни социо-економски развој
општине.
Члан 2.
Интегрисана стратегија локалног економског развоја општине Шамац мора бити израђена у складу са
стандардизованом Методологијом за планирање локалног развоја у БиХ (МиПРО).
Члан 3.
Процес израде стратегије из тачке I засниваће се на принципу учешћа грађана и најширег круга
друштвено-економских партнера.
Члан 4.
Начелник општине Шамац ће својим рјешењем именовати чланове Општинског развојног тима (ОРТ), као
оперативно и координационо тијело, које ће бити задужено за вођење процеса израде интегрисане
стратегије развоја.
Члан 5.
Предсједник Скупштине општине Шамац именује се за члана Општинског развојног тима испред
Скупштине општине Шамац.
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Члан 6.
Именовани из тачке 5. задужује се да у име Скупштине општине Шамац учествује у раду Општинског
развојног тима, те да Скупштину општине Шамац, у складу са МиПРО методологијом, информише о
свим релевантним активностима и постигнутим резултатима.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-26/2021
Датум, 29.01.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

51.
На основу члана 39. став (2) тачка 9) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16 и 36/19), члана 95. ст. (2) и (4) Закона о предшколском васпитању и образовању
(''Службени гласник Републике Српске'' број 79/15 и 63/20) и члана 36. став (2) тачка 9) Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац, на II редовној
сједници одржаној дана, 29.01.2021. донијела је
О Д Л У К У
о економској цијени услуге
Јавне предшколске установе ''Радост'' Шамац
за 2021. годину
I
Овом одлуком утврђује се економска цијена услуге Јавне предшколске установе ''Радост'' Шамац
за 2021. годину у износу од 368,80 КМ.
II
Економска цијена услуге предшколске установе (боравка дјетета), из тачке I ове одлуке, утврђена
је на приједлог Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац, одлука број 01-8/21 од 11.01.2021. године.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-27/2021
Датум, 29.01.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

52.
На основу члана 22. Породичног закона (''Службени гласник Републике Српске'', број 54/02, 41/08 и 63/14
), члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) и члана 16. став (2)
тачка 9) Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број
12/17), Скупштина општине Шамац, на II редовној сједници Скупштине општине Шамац одржаној дана
29.01.2021. донијела је
О Д Л У К У
о делегирању одборника Скупштине општине Шамац
који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака
I
Овом одлуком делегирају се одборници Скупштине општине Шамац, који ће у својству службеног лица
присуствовати закључењу брака пред надлежним матичарем Општинске управе Општине Шамац, како
слиједи:
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1. За матично подручје Обудовац
- Драган Митровић
- Рада Ђокић
- Предраг Којић
- Крста Бајкановић
- Милан Николић
2. За матично подручје Доња Слатина
- Стефан Радић
- Љубиша Станишић
- Милан Ђурђевић
3. За матично подручје Горња Слатина
- Ђорђе Кертић
- Мирко Лукић
- Лазар Ђекић
- Делфа Биберовић Сцхурр
4. За матично подручје Црквина
- Николина Шкрбић
- Раденка Миросављевић
- Лазар Маринковић
- Симо Варадиновић
5. За матично подручје Тишина
- Анка Тутњевић
- Михајло Ђурђевић
- Маријан Јовић
6. За матично подручје Шамац
- Благоје Симић
- Саво Минић
- Милан Јовановић
- Јадранка Ђукић
- Миливоје Горановић
- Властимир Марковић
II
Делегирани одборник ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака на позив матичара у
матичној служби.
Уколико делегирани одборник за одређено подручје из оправданих разлога није у могућности да
присуствује закључењу брака , матичар може позвати сваког другог одборника.
III
Накнада одборнику који у својству службеног лица присуствује закључењу брака износи 50 КМ, по
закљученом браку.
IV
Накнада утврђена овом одлуком исплаћује се на текући рачун одборника, а на основу списка којег
овјерава матичар мјесне канцеларије у којој је вјенчање обављено.
V
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о делегирању одборника Скупштине општине
Шамац који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака (''Службени гласник општине
Шамац'', број 14/16, 7/17, 18/17, 21/17 и 16/19).
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VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-32/2021
Датум, 29.01.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

53.
На основу члана 79. став (2) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16) и члана 36. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 7/19), Скупштина општине Шамац, на II редовној сједници
одржаној дана 29.01.2021.године, донијела је
О Д Л У К У
о утврђивању листе стручњака за именовање у
Комисију за пријем службеника у Општинској управи Општине Шамац
I
Овом Одлуком утврђује се лиса стручњака за именовање у Комисију за пријем службеника у
Општинској управи Општине Шамац, како слиједи
1. Александар Станковић, дипл. инг. саобраћаја
2. Бранка Гајановић, професор математике
3. Ружица Мокрић, дипл. правник
4. Славица Митровић, дипл. економиста
5. Мирко Кајтез, дипл.правник
6. Раде Игњатовић, наставник информатике
7. Борислав Јосиповић, дипл. економиста
8. Саво Вуковић, дипл.тренер
9. Бошко Баћић, дипл. економиста
10. Саја Гаврић, проф. српског језика и књижевности
11. Паво Братић, виша стручна спрема
12- ЈуроКраиновић, висока стручна спрема
13. Стево Товирац, дипл.инг.пољопривреде
14. Тања Цвијановић, проф. разредне наставе
15. Мара Ђокић, наставник физичког васпитања
16. Александар Станимировић, др.вет.мед.из Шамца
17. Предраг Чанчаревић, средња стручна спрема
II
Начелник Општине, приликом спровођења поступка за пријем службеника у Општинској управи
Општине Шамац, именује комисију од пет чланова од којих су два члана службеници који имају
одговарајуће професионално искуство, један члан је службеник за управљање људским ресурсима, а два
члана са листе из тачке I ове одлуке.
III
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању листе стручњака за
именовање Комисије за пријем службеника у јединици локалне самоуправе број 07-022-297/16 од
16.12.2016. године (''Службени гласник општине Шамац'', број 14/16).
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IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-33/2021
Датум, 29.01.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

54.
На основу члана 39. Став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број 97/16 и 36/19), чл. 50. и 77. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе («Службени гласник Републике Српске», број 97/16) и чл. 36. и 53. Статута општине
Шамац («Службени гласник општине Шамац», број 9/17) , Скупштина општине Шамац на II редовној
сједници одржаној дана 29.01.2021.године, донијела је
О Д Л У К У
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац
Члан 1.
Скупштина општине Шамац расписује Јавни конкурс за избор и именовање секретара Скупштине
општине Шамац на вријеме трајања мандата Скупштине општине Шамац.
Члан 2.
Општи услови за запошљавање у општинској управи и посебни услови за избор секретара Скупштине
општине Шамац, прописани су чл. 51. и 67. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе.
Члан 3.
(1) Јавни конкурс за избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац, саставни је дио ове
одлуке, а објавиће се у «Службеном гласнику Републике Српске» и дневном листу ''Глас Српске''.
(2) Рок за подношење пријава на конкурс, из члана 1. ове одлуке, је 15 дана од дана посљедњег
објављивања конкурса у једном од јавних гласила из става 1. овог члана.
Члан 4.
(1) Поступак по Јавном конкурсу спровешће Комисија за спровођење поступка по јавном конкурсу за
избор и именовање секретара коју именује Скупштина општине у складу са законом.
(2) Поступак за избор секретара Скупштине општине подразумијева контролу испуњености општих и
посебних услова и улазни интервју, а спроводи се у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање
кандидата.
По завршеном поступку по јавном конкурсу, Комисија сачињава извјештај о спроведеном поступку са
приједлогом канидидата за именовање и исти доставља предсједнику Скупштине општине.
Члан 5.
За спровођење ове одлуке задужује се вршилац дужности секретара Скупштине општине.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Шамац».
Број: 07-022-29/2021
Датум, 29.01.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

55.
На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16 и 36/19), члана 36. став (2) тачка 1) Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 9/17) и члана 15. став (2) Пословника о раду Скупштине општине Шамац
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(''Службени гласник општине Шамац'', број 12/17), Скупштина општине Шамац, на II редовној сједници
одржаној дана 29.01.2021. године, донијела је
О Д Л У К У
о измјенама Одлуке о одборничкој легитимацији
Члан 1.
У Одлуци о одборничкој легитимацији број 07-022-24/17 од 31.01.2017. године (''Службени гласник
општине Шамац'', број 2/17), у члану 3. тачки 2. број: ''2020.'', замјењује се бројем :''2024.''.
Члан 2.
У члану 6. став (3) ријечи: ''стручна служба'', замјењују се ријечима:''стручни сарадник за
административно-техничке послове''.
Члан 3.
У члану 8. став (1) ријечи: ''стручној служби'', замјењују се ријечима ''секретару''.
Члан 4.
У члану 9. став (2) ријечи:''стручној служби'', замјењују се ријечима: ''стручном сараднику за
административно-техничке послове''.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-28/2021
Датум, 29.01.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

56.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), а у складу са чл. 36. и 88.став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“ бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на II редовнoj сједници
одржаноj дана 29.01.2021.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са I сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са I сједнице Скупштине општине Шамац, одржане дана 05.01.2021.
године, без примједби.
II
Извод из Записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-21/2021
Датум, 29.01.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

57.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19),чл. 19. став (1) тачка 3) Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске, број 68/07, 109/12 и 44/16), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени
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гласник општине Шамац“, бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на II редовнoj сједници
одржаноj 29.01.2021.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја o раду ЈПУ „Радост“ Шамац за радну 2019/2020. годину
I
Усваја се Извјештај о раду ЈПУ „Радост“ Шамац за радну 2019/2020. годину.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-30/2021
Датум, 29.01.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

58.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), а у складу са чл. 35. и 78. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на II редовнoj сједници одржаној дана
29.01.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о снабдијевању водом на подручју општине Шамац у 2020. години
са посебним освртом на снабдијевање из артешких бунара
и квалитет исте
I
Прихвата се Информација о снабдијевању водом на подручју општине Шамац у 2020. години
са посебним освртом на снабдијевање из артешких бунара и квалитет исте.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
Општине Шамац“.
Број: 07-022-31/2021
Датум, 29.01.2021. год.

у „Службеном гласнику

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

59.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19),члана 55. став (4) Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16), члана 36.став
(2) тачка 23) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) и члана 7. став (1)
тачка 7) Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамаца'', број
12/17), Скупштина општине Шамац на II редовној сједници, одржаној дана 29.01.2021. године, донијела је
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
o именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за општу управу
1. Лепа Тривић, дипл.правник из Шамца, именује се за вршиоца дужности начелника Одјељења за
општу управу почев од 30.01.2021. године, на период од 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».
О б р а з л о ж е њ е:
Како је Лепа Тривић разрјешена дужности начелника Одјељења за општу управу, због истека
мандата на који је именована, мјесто начелника Одјељења остало је упражњено, те је неопходно
именовати вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу до завршетка поступка по јавном
конкурсу за избор и именовање начелника овог одјељења у складу са законом.
Чланом 55. став (4) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе прописано је да након престанка мандата начелника одјељења или службе, скупштина на
приједлог начелника општине до окончања поступка именовања начелника одјељења или службе у
складу са овим законом именује вршиоца дужности начелника одјељења или службе,а најдуже на период
до 90 дан, а ставом (5) истог члана прописано је да вршилац дужности начелника одјељења или службе
мора да испуњава опште услове за запошљавање у општинској управи у складу са овим законом и
посебне услове за именовање у складу са законом.
Чланом 7. став 1. тачка 7) Пословника о раду Скупштине општине Шамац прописано је да Скупштина
општине, на првој сједници Скупштине општине именује вршиоца дужности начелника одјељења или
службе.
Начелник општине је на основу напријед наведеног утврдио приједлог рјешења као у диспозитиву и
предложио Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине на II сједници одржаној дана 29.01.2021. године донијела је рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за жалбе Општине Шамац, у
року од 15 дана од дана достављања рјешења.
Број: 07-111- 46 /2021
Датум, 29.01.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

60.
На основу члана 157. Закона о статусу службеника и намјештеника у органима јединице локалне
самоуправе (''Службени гласник републике Српске'', број 97/16) и члана 36. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) Скупштина општине Шамац, на II редовној сједници
одржаној дана 29.01.2021.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу дужности члана
Одбора за жалбе општине Шамац
1. Јовица Радуловић, дипломирани правник из Модриче, разрјешава се дужности члана Одбора за жалбе
општине Шамац прије истека времена на које је именован, односно са 29.01.2021. године, а због
подношења неопозиве оставке.
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Јовица Радуловић из Модриче, дана 25.12.2020. године, Скупштини општине Шамац упутио је писану
неопозиву оставку на мјесто члана Одбора за жалбе Општине Шамац и исту образложио чињеницом да је
на Локалним изборима 2020. године изабран за начелника општине Модрича, те затражио да на првој
наредној сједници Скупштине општине Шамац буде разрјешен ове дужности.
Рјешењем о именовању предсједника и чланова Одобра за жалбе Општине Шамац број 07-111-41/19 од
29.03.2019. године, Јовица Радуловић именован је за члана Одбора за жалбе Општине Шамац на период
од четири године.
Чланом 157. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе,
прописани су случајеви у којима члану Одбора за жалбе престаје мандат прије истека времена на које је
именован, па између осталог, и подношењем оставке у писаној форми.
Комисија за избор и именовање, сходно напријед наведеном,на сједници одржаној дана 25.01.2021.
године утврдила је приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине доношење
истог.
Скупштина општине Шамац на II сједници одржаној дана 29.01.2021. године донијела је рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може у року од 30 дана од
дана достављања, тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број: 07-111-47/2021
Датум, 29.01.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

61.
На основу члана 155. став (7) Закона о статусу службеника и намјештеника у органима јединице локалне
самоуправе (''Службени гласник републике Српске'', број 97/16) и члана 56.став (2) Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) Скупштина општине Шамац, на II редовној
сједници одржаној дана 29.01.2021.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности члана
Одбора за жалбе општине Шамац
1. Слободан Стојић, дипл.правник из Шамца, именује се за вршиоца дужности члана Одбора за жалбе
Општине Шамац, почевши од 30.01.2021. године, на период до окончања законом прописаног поступка
именовања, а најдуже на период до 90 дана.
2 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Како је досадашњи члан Одбора за жалбе општине Шамац Јовица Радуловић разријешен
дужности члана Одбора за жалбе општине Шамац прије истека времена на који је именован, а због
подношења оставке, неопходно је, у складу са чланом 155. Став (7) Закона о статусу службеника и
намјештеника у органима јединице локалне самоуправе именовати вршиоца дужности Одбора.
Чланом 155. Став (7) Закона о статусу службеника и намјештеника у органима јединице локалне
самоуправе, прописано је да након престанка мандата Одбора за жалбе или у случају да једном од
чланова Одбора престане мандат прије истека времена на који је именован, скупштина до окончања
поступка именовања Одбора за жалбе или члана Одбора, у складу са овим законом именује вршиоца
дужности Одбора за жалбе или вршиоца дужности члана Одбора, а најдуже на период до 90 дана.
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Имајући у виду да је за избор члана Одбора за жалбе неопходно провести конкурсну процедуру а да би се
обезбједио несметан рад Одбора, Комисија за избор и именовање Скупштине општине је на сједници
одржаној дана 25.01.2021. године разматрала приједлог кандидата за члана Одбора и констатовала да
Слободан Стојић дипл.правник из Шамца испуњава законом пропсане услове за именовање, те у складу
са тим утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и доставила Скупштини на разматрање и усвајање.
Скупштина општине Шамац на II сједници oдржаној дана 29.01.2021. године донијела је рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може у року од 30 дана од
дана достављања, тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број: 07-111-48/2021
Датум, 29.01.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

62.
На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број 97/16 и 36/19), члана 16. ст. 1. и 6. Закона о систему јавних служби (''Службени
гласник Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 9/17) Скупштина општине Шамац, на II редовној сједници одржаној дана
29.01.2021.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора Јавне
установе Центар за културу Шамац
1. Миланка Благојевић из Шамца разрјешава се дужности члана Управног одбора Јавне установе
Центар за културу Шамац са 29.01.2021.године, због подношења оставке.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац“.

О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Шамац, рјешењем број 07-111-113/18 од 27.09.2018. године за члана
Управног одбора ЈУ Центар за културу Шамац именавала је лица из тачке 1. диспозитива, на период од
четири године почев од 28.09.2018. године.
Дана 05.01.2021. године Миланка Благојевић из Шамца поднијела је писану оставку на мјесто
члана Управног одбора ЈУ Центар за културу Шамац .
Начелник општине је, сходно поднесеној оставци именоване, а на основ члана 16. став. 6. Закона о
систему јавних служби, којим је прописано да управни одбор чији је оснивач или суоснивач јединица
локалне самоуправе именује и разрјешава скупштина, на приједлог начелника општине, утврдио
Приједлог рјешења о разрјешењу Миланке Благојевић дужности члана Управног одбора ЈУ Центар за
културу Шамац са даном одржавања сједнице и предложио Скупштини доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на II редовној сједници одржаној дана 29.01.2021.године донијела
је рјешење као у диспозитиву.
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ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се
може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-38/2021
Датум, 29.01.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.

63.
На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16 и 36/19), члана 16. ст. 1. и 6. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник
Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 9/17) Скупштина општине Шамац, на II редовној сједници одржаној дана
29.01.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне
установе Центар за културу Шамац
1. Милка Станишић из Шамца , именује се за вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе
Центар за културу Шамац са 30.01.2021. године, на период од 60 дана, а најдуже до завршетка поступка
по јавном конкурсу и коначног избора и именовања члана Управног одбора у складу са законом.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац“.
О б р а з л о ж е њ е:
Будући да је дана 05.01.2021. године Миланка Благојевић из Шамца поднијела писану оставку на
мјесто члана Управног одбора ЈУ Центар за културу Шамац, те да је по том основу и разрјешена
дужности, ова позиција остала је упражњена, те се указало за неопходним именовање вршиоца дужности
члана, на период од 60 дана, односно до завршетка поступка по јавном конкурсу и коначног избора и
именовања члана Управног одбора у складу са законом.
Начелник општине Шамац, на основу члана 16. став. 6. Закона о систему јавних служби, којим је
прописано да управни одбор чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе именује и
разрјешава скупштина, на приједлог начелника општине, утврдио је Приједлог рјешења о именовању
Милке Станишић из Шамца за вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Центар за културу Шамац и
предложио Скупштини доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Шамац, на II редовној сједници одржаној дана 29.01.2021. године донијела
је рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се
може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-49/2021
Датум, 29.01.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
64.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 64. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 66. Статута Општине Шамац („Службени
гласник Општине Шамац, број 9/17), Начелник Општине Шамац доноси:
ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ШАМАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Планом запошљавања у Општинској управи Шамац за 2021. годину (у даљем тексту: План),
утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста, број непопуњених радних мјеста у складу са
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Шамац („Службени
гласник Општине Шамац“, број 17/18, 7/19, 11/19, 4/20, 8/20, 12/20 и 19/20 ), те потребан број службеника,
техничких и помоћних радника на неодређено вријеме и приправника и волонтера са потребном стручном
спремом.
План се доноси на основу прикупљених приједлога руководилаца организационих јединица водећи
рачуна о потребама за неопходним кадровима у организационим јединицама и расположивим
финансијским средствима у складу са Одлуком о усвајању буџета Општине Шамац за 2021. годину
(„Службени гласник Општине Шамац“, број 1/21).
Члан 2.
Запошљавање у Општинској управи Шамац у 2021. години ће се вршити у складу са овим Планом, осим у
случајевима потребе попуњавања радног мјеста на одређено вријеме и попуњавања радног мјеста које је
остало упражњено након доношења Плана запошљавања за текућу годину.
Члан 3.
Утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста у складу са Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста у Општинској управи Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
17/18, 7/19, 11/19, 4/20, 8/20, 12/20 и 19/20) на дан 30.12.2020. године, те планира потребан број
службеника, помоћних и техничких радника и лица на стручном оспособљавању за самосталан рад
(приправници и волонтери) за пријем у радни однос у 2021. години како слиједи:
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Р.
Бр

Организациона јединица

Назив
систематизованог
радног мјеста за
попуњавање

Број
потребних
извршилаца

Службеник
(С)
Намјештеник
(Н)

Радно правни статус извршиоца планираног за
запошљавање у 2021. години

Радни однос
на
неодређено
вријеме
ДА/НЕ

Радни однос
на одређено
вријеме
ДА/НЕ

Статус
приправника/
волонтера

ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Укупан број
радника које треба
запослити /
ангажовати у 2021.
години

ДА/НЕ
1.

Кабинет Начелника

-

-

-

-

-

-

-

2.

Стручна служба Начелника
општине
Одјељење за
Привреду и инспекцијске
послове
Одјељење за
просторно уређење и
стамбено-комуналне
послове
Одјељење за
финансије
Одјељење за
општу управу
Служба за
друштвене дјелатности и
послове цивилне заштите
Служба за локални економски
развој

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

Одсјек Територијална
ватрогасна јединица
Укупно за запослити од 1 до 9

Самостални стручни
сарадник за
стамбено-комуналне
послове
-

1

С

ДА

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
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Члан 4.
У погледу пријема приправника у 2021. години планирано је да се прими у радни однос на одређено
вријеме 2 (два) приправника са високом стручном спремом ради оспособљавања за самосталан рад у
струци, односно самостално обављање посла.
Члан 5.
Општинска управа Шамац у текућој 2021. години планира у Одјељењу за просторно уређење и стамбенокомуналне послове запошљавање једног службеника на неодређено радно вријеме на радно мјесто
Самостални стручни сарадник за стамбено-комуналне послове, обзиром да је раскидом уговора од стране
службеника који је био распоређен на наведеном радном мјесту оно остало упражњено те постоји потреба
за попуњавањем истог.
Приправници представљају саставни дио овог Плана будући да је за њихово запошљавање, односно
стручно оспособљавање потребно обезбиједити средства у буџету Oпштине Шамац.
У случају измијењених околности и указане пријеке потребе за пријем у радни однос нових службеника,
помоћних, техничких радника и лица на стручном оспособљавању за самосталан рад (приправници и
волонтери), ради несметаног функционисања и обављања послова Општинске управе Шамац а на основу
Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Шамац и Одлуке о
усвајању буџета Општине Шамац за 2021. годину, донијеће се измјене и допуне овог Плана.
Члан 6.
Овај План ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику oпштине Шамац“.
Број: 01-120-12/2021
Датум, 27.01.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

65.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 5. став 1. Тачка з) Закона о унутрашњем платном промету („Службени гласник Републике
Српске“, број 52/12, 92/12 и 58/19), члана 7. став 2. Уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем
(„Службени гласник Републике Српске“, број 86/12 и 10/14), сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3
Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац,
доноси
ОДЛУКУ
о утврђивању благајничког максимума за 2021. годину
I
Благајнички максимум у благајни Општинске управе општине Шамац за 2021. годину утврђује се у
износу од 2.300,00 КМ (словима: двијехиљадеитристотинеконвертибилнихмарака).
II
За држање готовог новца у благајни до износа утврђеног у тачки I ове Одлуке и вршење готовинских
плаћања у складу са истом, задужује се Одјељење за финансије.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Општине Шамац.
Број: 01-022-336/2020
Датум, 30.12.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

66.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно
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одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“,
Начелник општине Шамац д о н о с и:

број 9/17),

ОДЛУКУ
о доношењу Плана јавних набавки у 2021. години
Члан 1.
Доноси се План јавних набавки у 2021. години.
Члан 2.
Табеларни приказ Плана јавних набавки у 2021. години сматра се саставним дијелом ове одлуке.

4.

Набавка цвијећа
и цвијетних
аранжмана за
потребе
Општинске
управе Шамац
Набавка
униформи за
потребе радника
опште управе и
инспекције

15.02.

01.04.

7.000,00
(5.982,91)

Д

01.04.

15.04.

6.000,00
(5.128,21)

Д

01.02.

15.02.

6.000,00
(5.128,21)

Д

01.04.

15.04.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни
датум
закључења
уговора

Оквирни
датум
покретања
поступка

Врста
поступка

Шифра
ЈРЈН
Процијењена
вриједност у
КМ са
ПДВ-ом
(без ПДВ-а)
09100000-0

K

33191000-5
39830000-9

3.

Набавка
материјала за
одржавање
чистоће

48.200,00
(41.196,58)

03121200-7

2.

РОБЕ
Набавка горива
за потребе
Општинске
управе Шамац

18222000-1

1.

Предмет
набавке

Р.бр.

Члан 3.
План јавних набавки може бити измијењен или/и допуњен, доношењем Одлуке о измјенама или/и
допунама Плана јавних набавки.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“ и на веб сајту Општине Шамац.

Буџет Општине,
позиција 125 и 140
, конто бр.412600Расходи по основу
утрошка
горива
Буџет Општине
позиција 125 и 140
, конто бр.412300Расходи за
режијски
материјал
Буџет Општине
позиција 140,
конто бр.412900–
Остали
некласификовани
расходи.
Буџет Општине
позиција 130,
конто бр.516100Расходи за залихе
материјала, робе и
ситног инвентара
амбалаже и сл.
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К

15.10.

15.11.

Оквирни датум
закључења
уговора

35.000,00
(29.914,53)

К

01.02.

15.03.

7.000,00
(5.982,91)

Д

15.01.

01.02.

7.000,00
(5.982,91)

К

01.02.

15.02.

Буџет Општине
позиција 140,
конто бр.412900Расходи по основу
репрезентације
Буџет Општине,
позиц. 140
на конту
бр.412200Расходи по основу
утрошка енергије
Буџет Општине,
позиц. 140 и
125,конта бр.
бр.412300Расходи за режиј.
материјал

Напомене

15.10.

Оквирни датум
покретања
поступка

Процијењена
вриједност у
КМ са ПДВ-oм

30190000-7

Шифра
ЈРЈН

01.09.

92220000-9

Хватање и
збрињавање
напуштених
паса на
подручју
општине
Шамац

К

79810000-5

3.

Израда
рекламног
материјала

15.06.

65000000-3

2.

Предмет
набавке

Р. бр.
1.

01.05

16.000,00
(13.675,21)

Набавка
канцеларијског
материјала за
13.000,00
7. потребе
(11.111,11)
Општинске
управе Шамац
УКУПНО у КМ са ПДВ-ом: 107.900,00
УКУПНО у КМ без ПДВ-а: (92.222,22)

УСЛУГЕ
Услуге
информисања

К

Извор
финансирања

11.700,00
(10.000)

Врста поступка

6.

Набавка хране и
пића за потребе
репрезентације
Општинске
управе Шамац
Набавка пелета
за огрев за
потребе
Општинске
управе Шамац

03413000-8

5.

15000000-8
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Буџет Општине
позиција 151
конто бр. 412700Расходи за услуге
информисања и
медија
Буџет Општине
позиција 140,
конто бр. 412900–
Остали
некласификовани
расходи.
Буџет Општине
позиц. 150,
конто бр. 412200Расходи за ком.
услуге(дератизаци
ја и дезинсекција)
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7.

8.

Превоз ученика
СШЦ „Никола
Тесла“ у
Шамцу

Одржавање
јавне расвјете
на подручју
општине
Шамац

Геодетско
снимање
терена за
потребе израде
пројектнопланске
документације
у МЗ: Шамац,
Ново Село 2,
Крушково
Поље и Лугови

45233141-9
6011000-6

6.

Редовно
одржавање
некатегорисани
х макад. путева
на подручју
општине
Шамац

50232100-1

5.

Санација
асфалтираних
локалних
путева на
подручју
општине
Шамац

71355000-1

4.

45233141-9
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35.000,00
(29.914,53)

К

15.02.

01.04.

45.000,00
(38.461,54)

К

15.02.

01.03.

80.000,00
(68.376,06)

O

15.01.

15.03.

15.000,00
(12.820,51)

К

15.01.

01.03.

10.000,00
(8.547,00)

К

01.02.

15.03.

Буџет Општине
позиција 160
конто бр. 412500
–Издаци за
инвестиционо
одрж.
реконструкцију и
адаптацију зграда
и објеката
Буџет Општине
позиција 160
конто бр. 412500
–Расх. за тек.
одрж. осталих
грађевинских
објекатаодржавање путева
Буџет Општине
позиција 151
конто бр. 416300Текуће дознаке
грађанима-Превоз
ученика.
Буџет Општине,
позиција 0160,
конто бр.412500;
Расходи за текуће
одржавање
осталих грађ.
објеката – јавна
расвјета
Буџет Општине,
поз. 160, конто бр.
412700 – Расходи
за остале стручне
услуге
(едукативне
услуге,
научноистраживач
ке, израда
елабората и
студија, пројектна
документација,
савјетодавне
услуге).
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12.

13.

14.

25.000,00
(21.367,52)

К

15.02.

01.04.

10.000,00
(8.547,00)

К

15.03.

01.05.

7.000,00
(5.982,91)

Д

15.03.

01.04.

39.000,00
(33.333,33)

К

01.03.

15.04.

7.000,00
(5.982,91)

Д

01.05.

15.05.

7.000,00
(5.982,91)

Д

15.01.

01.02.

71242000-6
71240000-2

Одржавање и
кошење десног
насипа на
ријеци Сави и
Босни

Услуге
одржавања
копир
апарата и
пуњење тонера

90923000-3

Вршење
прољећне
дератизације на
подручју
општине
Шамац
Вршење
дезинсекције
на подручју
Општине
Шамац

90670000-4

11.

Израда планске
документацијеИзмјена
Просторног
плана Општине
Шамац

45246410-0

10.

Израда
пројектнопланске
документације
за изградњу
објекта
објеката у МЗ:
Шамац, Ново
Село 2,
Крушково
Поље и Лугови

50313200-4 и
30125110-5

9.

Буџет Општине,
позиција 160,
конто бр.
412700 – Расходи
за остале стручне
услуге
(едукативне
услуге,
научноистраживач
ке, израда
елабората и
студија, пројектна
документација,
савјетодавне
услуге).
Буџет Општине,
позиција 0160,
конто бр:412700Расходи за услуге
израде пројектне
документацијеизмјена
просторног плана
Буџет Општине
позиц. 150,
конто бр. 412200Расходи за ком.
услуге(дератиз. и
дезинсекција)
Буџет општине,
позиц. 150,
конто бр.412200
Расходи за ком.
услуге(дератиз. и
дезинсекција)
Буџет општине,
позиц. 150,
конто бр.412500
Расходи за текуће
одржавање (одрж.
водопр. објеката и
водотокова)
Буџет Општине,
позиција
140,конто
бр.412500Расходи за текуће
одржавање
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17.

18.

50000000-5
66510000-8

16.

Приређивање
свечаних
пријема
поводом
обиљежавања
значајних
догађаја за
општину
Шамац
Одржавање
артешких
бунара на
подручју
општине
Шамац
Колективно
осигурање
радника и
имовине
Општинске
управе Шамац
Вршење јесење
дератизације на
подручју
Општине
Шамац

90923000-3

15.

55300000-3
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7.000,00
(5.982,91)

Д

01.02.

15.02.

7.000,00
(5.982,91)

Д

01.02.

15.02.

2.000,00
(2.000,00)

Д

01.06.

15.06.

7.000,00
(5.982,91)

Д

01.10.

15.10

Буџет Општине
позиција 110 и
140, конто бр.
412900–Остали
некласификовани
расходи.

Буџет Општине
позиц. 150,
конто бр. 412200Расходи за текуће
одржавање
Буџет Општине ,
позиција140 конто
бр.
412700
–
Расходи
за
стручне услуге.
Буџет Општине
позиц. 150,
конто бр. 412200Расходи за ком.
услуге(дератиз. и
дезинсекција)

РАДОВИ
Санација и
обнова фасада
по јавном
позиву за
суфинансирање
обнове фасада
из Буџета
општинеШамац
за 2021. год. “

30.000,00
(25.641,02)

К

01.03.

15.04.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН
45000000-7

1.

Предмет
набавке

Р. бр.

УКУПНО у КМ са ПДВ-ом: 352.000,00
УКУПНО у КМ без ПДВ-а: (300.854,70)

Буџет Општине
позиција 160
конто бр. 412500
– Расх. за текуће
одрж. осталих
грађ. објеката –
зајед. етажних
власника.
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3.

Радови на
санацији крова
и адаптација
просторија у
МЗ-и Ново
Село
Изградња
индивидуалних
објеката Рома
са подручја
општине
Шамац

15.000,00
(12.820,51)

К

01.07.

15.08.

90.400,88
(77.265,71)

К

15.01.

01.03.

45000000-7

2.

45000000-7
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Буџет Општине
позиција 160
конто бр. 511200–
Издаци за инвест.
одржавање, рек. и
адаптацију зграда
и објеката.
Министарство за
људска права и
избјеглице
БиХ
86.400,88 КМ, а
разлику средстава
ће обезбиједити
Општина Шамац
са позиције бр.
124 на конту бр.
511100 – Издаци
за
изградњ. и
прибављање
зграда и објеката
(учешће
у
пројектима).

УКУПНО у КМ са ПДВ-ом:135.488,88
УКУПНО у КМ без ПДВ-а:(115.802,46)
УКУПНО (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ) у КМ са ПДВ-ом: 594.488,88
УКУПНО (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ) у КМ без ПДВ-а: (508.110,15)
Врста поступка : О-отворени поступак, К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни
споразум;
Позиције: 110-Скупштина општине, 125-Tериторијална ватрогасна јединица, 130- Одјељење за општу
управу, 140-Одјељење за финансије, 150-Одјељење за привреду, 151-Служба за друштвене дјелатности,
160-Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Број: 01-022-9/2021
Датум: 13.01.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

67.
На основу члана 188. и 195. Закона о водама (,,Службени гласник Републике Српске“ , број 50/06, 92/09,
121/12 и 74/17), Плана одбране од поплава у Републици Српској у 2021. години, те примјене члана 10.
став 1. тачке б. Закона о јавним набавкама БиХ (,,Службени гласник БиХ“ , број 39/14), у складу са
одредбама члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19 ), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац, број 9/17), а у циљу заштите
становништва и материјалних добара од високих вода, а у вези са функционисањем црпних станица
„Рудине“ и „Дуга“ у Шамцу у 2020. години, Начелник општине Шамац доноси
ОДЛУКУ
о прихватању понуде Комуналног предузећа „Водовод и канализација“а.д. Шамац
Члан 1.
Прихвата се понуда број: 14/21 од 11.01.2021. године која се односи на Предмјер и предрачун радова
текућег одржавања и функционисања основних водопривредних објеката у 2021. години – црпне станице
„Рудине“ и „Дуга“ у Општини Шамац, достављена од стране Комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ а.д. Шамац.
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Члан 2.
У циљу реализације ове Одлуке закључиће се Уговор између Општине Шамац – с једне стране и
Комуналног предузећа „Водовод и канализација“ а.д. Шамац – с друге стране.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке, задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове општине Шамац,
док ће се средства за финансирање обезбједити из буџета Општине Шамац, о чему се задужује Одјељење
за финансије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-10/2021
Датум: 15.01.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

68.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске,
број 97/16 и 36/19), 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 услуге „Израда рекламног материјала
за потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Израда рекламног материјала за потребе Општинске управе
Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.982,00 КМ без ПДВ-а, односно до 7.000 КМ са ПДВом и утврђена је Планом јавних набавки за 2021. годину у оквиру позиције број 140 Одјељење за
финансије, на конту бр. 412900–Остали некласификовани расходи.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-12/2021
Датум: 15.01.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

69.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 97/16), члана 5. став (6) Закона
опреносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне
дјелатности на јединици локалне самоуправе (Сл. гласник бр. 50/10), а сагласно одредбама члана 60. и 79.
Статута Општине Шамац (Сл. гласник Општине Шамац бр. 3/14), начелник Општине Шамац доноси
слиједећу
ОДЛУКУ
о именовању представника Општине Шамац у скупштини „Водовод и канализација“ АД Шамац
I
Овлашћује се дипл.правник Шљокић Јован из Гајева, да може у име начелника општине Шамац,
заступати Општину Шамац у скупштини Комуналног предузећа „Водовод и канализација“ АД Шамац.
II
Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука Начелника општине Шамац број: 01-02235/2017 од 13.02.2017. године.
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III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-11/2020
Датум, 15.01.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

70.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске”, број
97/16 и 36/19), чланa 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " ,
број 39/14), и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17) ,
Начелник општине д о н о с и :
ОДЛУК У
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге
„Превоз ученика СШЦ Никола Тесла у Шамцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Превоз ученика СШЦ Никола Тесла у Шамцу“ путем
отвореног поступка са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине и
у „Службеном гласнику БиХ“
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 68.376,06 КМ без урачунатог ПДВ-а односно до
80.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2021. годину у оквиру
позиције 151-Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите на конту бр.416300-Текуће
дознаке грађанима-Превоз ученика.
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: 01-022-14/2021
Датум:18.01.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

71.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), 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 робе
„Набавка додатне количине аутосједалица за дјецу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за набавку робе „Набавка додатне количине аутосједалица за
дјецу“ путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 619,65 КМ без ПДВ-а, односно до 725,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и утврђена су финансијским средствима на основу Уговора о додјели средстава за
суфинансирање пројекта под називом „ Побољшајмо безбједност дјеце у аутомобилу“, број:01-122322/2020 од 16.10.2020. године закљученог између Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске
и Општине Шамац, а којим је општини Шамац одобрено 4.500,00 КМ за предметну набавку.

33

Страна 34 - Уторак, 2. фебруар 2021. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 2

Члан 3.
Општина Шамац је сагласна да ће обезбиједити разлику средстава потребних за реализацију
предметне набавке из Буџета општине са позиције бр. 120-Начелник општине, потребна средства су
планирана на конту бр. 416100–Дознаке грађанима које се исплаћују из Буџета општина.
Члан 4.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-15/2021
Датум: 19.01.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

72.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16 и 36/19),
члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине
Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуге „Израда рекламног материјала
за потребе Општинске управе Шамац“
за ЛОТ1 и ЛОТ2
Члан 1.
У поступку набавке услуге „Израда рекламног материјала за потребе Општинске управе Шамац“
проведеног путем директног споразума прихватају се понуде сљедећих понуђача и то:
а) за ЛОТ1 понуда понуђача З.Р. „Графико“ с.п. Јелена Станковић, Шамац за набавку услуге
„Набавка и израда рекламног материјала“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од
2.649,00 КМ без ПДВ-а, односно 3.099,33 КМ са урачунатим ПДВ-ом и
б) за ЛОТ2 понуда понуђача Графички студио „Принт“с.п. Биљана Симић, Шамац за набавку услуге
„ Набавка и штампање новогодишњег материјала “ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу
од 2.442,65 КМ без ПДВ-а, односно 2.857,90 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабране понуђаче ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
15.01.2021. године упутила захтјев за достављање понуде сљедећим понуђачима З.Р. „Графико“ с.п.
Јелена Станковић, Шамац и Графички студио „ Принт“с.п. Биљана Симић, Шамац.
У року остављеном за достављање понуде, достављене су понуде сљедећих понуђача:
а) за ЛОТ1 понуда понуђача З.Р. „ Графико“ с.п. Јелена Станковић, Шамац у износу од 2.649,00 КМ
без ПДВ-а, односно 3.099,33 КМ са урачунатим ПДВ-ом и
б) за ЛОТ2 понуда понуђача Графички студио „Принт“с.п. Биљана Симић, Шамац у износу од
2.442,65 КМ без ПДВ-а, односно 2.857,90 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављачи имају 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 и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-12/2021
Датум: 19.01.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

73.
На основу члана 22. и 23. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС“ бр:121/12) и члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите
и спасавања општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ бр: 4/13), Начелник општине Шамац,
доноси
ОДЛУКУ
о одређивању привредних друштава и правних лица, носилаца послова и задатака у провођењу
мјера заштите и спасавања на територији општине
Члан 1.
Овом одлуком одређују се привредна друштва и правна лица од интереса за заштиту и спасавање
општине, која својим производним, услужним, материјалним, људским и другим ресурсима, обављају
дјелатности које су од значаја за заштиту и спасавање на територији општине услед појаве природних и
других несрећа.
Члан 2.
Носиоцима послова за провођење мјера и задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, на
територији општине, одређују се следећа привредна друштва и правна лица у области:
1. Индустрија:
1. „Нова Форма“ д.о.о. – Мала Буковица, ПЈ „Униглас“ Шамац
2. „Ушће Босне“ д.о.о. - Шамац
3. „Бадер“ д.о.о. – Шамац
4. „ММB-INEXCOOP“ д.о.о. – Шамац
5. „METAL HOLLAND“ д.о.о - Шамац
2. Грађевинарство:
1. ГП „ПЕ-Комерц“ а.д. – Горња Слатина
3. Комуналне услуге:
1. ЈП „Слободна зона“ д.о.о. - Шамац
2. КП „Водовод и канализација“ а.д. - Шамац
4. Саобраћај (путни, жељезнички, ПТТ и телекомуникације):
а) путни:
1. ДОО „Савић-СС“ - Гајеви
б) поштански и телекомуникација:
1. „Предузеће за ПТТ саобраћај“ РЈ за поштански саобраћај Брчко – Пошта Шамац
2. АД „Телекомуникације РС„ Бања Лука – ПЈ „Шамац“ Шамац
5. Енергетика:
1. „МX “ЕРС“ Требиње – ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој – PJ Шамац
6. Нафтна, хемијска и фармацеутска индустрија:
а) нафтна:
1.„Драгстес“ – Д. Црњелово – безинска станица Шамац
2.„Нестро Петрол“ а.д. – Бања Лука – ПЈ Брод – бензинска станица Шамац
3. „Rox d.o.o. za promet i usluge“ - Орашје, подружница Шамац
б) фармацетска:
1. JЗУ „Апотека Шамац“ – Шамац
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Привредна друштва и правна лица из става 1. овог члана дужна су да проводе мјере и задатке из члана 23.
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и члана 9. Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Шамац.
Члан 3.
Поред привредних друштава и правних лица из члана 2. ове одлуке, одређују се организације које проводе
образовне, друштвене, медицинске и друге активности које подразумијевају заштиту или бригу о већем
броју људи:

1.
2.
3.
4.
5.

а) Образовање, спорт, наука, култура и информисање:
Средњошколски центар „Никола Тесла“ - Шамац
Основна школа „Шамац“ – Шамац
Основна школа „Црквина“ – Горња Црквина
Основна школа „Горња Слатина“ – Горња Слатина
Основна школа „Обудовац“ - Обудовац

б) Здравство, социјална заштита и ветеринарство:
1. ЈЗУ „Дом здравља“ Шамац
2. ЈУ “Центар за социјални рад“ – Шамац
3. OO „Црвени крст“ - Шамац
4. „Ветеринарска станица“ a.д. - Шамац
в) Трговина, угоститељство и туризам:
1. „Кодекс-пром“ а.д. - Шамац
2. „Угоститељ“ а.д. – хотел „Плажа“ - Шамац
г) Удружења грађана:
1. ЛУ „Фазан“ - Шамац
2. СРД „Шамац“ – Шамац
Организације и органи из става један овог члана обавезни су да израде процјену угрожености од
елементарне непогоде и друге несреће, план заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге
несреће и проводити мјере и задатке заштите и спасавања.
Члан 4.
Субјекти из члана 2. и 3. ове одлуке, који се заштитом и спасавањем баве као својом редовном
дјелатношћу, дјелују сходно својим оперативним плановима и Плану заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама општине Шамац.
Члан 5.
Правна лица из члана 2. и 3. ове одлуке дужна су Служби за друштвене дјелатности и послове цивилне
заштите доставити Одлуку о доношењу плана и ажуриран преглед властитих материјално-техничких
средстава и опреме, која се по потреби може ставити у функцију заштите и спасавања становништва и
материјалних добара на подручју општине.
Члан 6.
У циљу ефикаснијег провођења мјера заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Начелник општине
Шамац може са удружењима грађана из члана 3. став 1. под г) ове одлуке, то јест непрофитним
организацијама од значаја за заштиту и спасавање, закључити споразум или уговор о међусобној сарадњи,
којим ће се дефинисати потребни људски ресурси и материјално-техничка средства и опрема, те у којим
роковима се укључују у систем заштите и спасавања на подручју општине.
У буџету Одјељења за општу управу планираће се средства за наведена удружења у циљу пружања
помоћи истим за набавку опреме и средстава, као и за обуку припадника удружења ради оспособљавања
за спровођења мјера заштите и спасавања.
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Члан 7.
Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите, вршиће координацију дјеловања субјеката
носиоца послова на провођењу задатака из члана 23. Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама.
Члан 8.
За провођење ове одлуке као и мјера и задатака заштите и спасавања одговорни су руководиоци субјеката
наведених у члану 2. и 3. одлуке.
Члан 9.
Са даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању предузећа, организација и
служби од значаја за заштиту и спасавање, бр. 01-810-05/2020 од 20.01.2020. године.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 01-810-7/2021
Датум, 25.01.2021. год.

НАЧЕЛНИК
Ђорђе Милићевић, дипл. економиста

74.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске,
број 97/16 и 36/19), 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 услуге
„Одржавање копир апарата и пуњење тонера“

Покреће се поступак
директног споразума.

Члан 1.
јавне набавке услуге „Одржавање копир апарата и пуњење тонера“ путем

Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.982, 91 КМ без ПДВ-а, односно до 7.000 КМ са ПДВом и утврђена је Планом јавних набавки за 2021. годину у оквиру позиције број 0140 Одјељења за
финансије, потребна средства су планирана на конту бр. 412500 –Расходи за текуће одржавање.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-20/2021
Датум: 27.01.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

75.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске,
број 97/16 и 36/19), 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 услуге
„Геодетско снимање терена за потребе израде пројектно-планске документације у МЗ: Шамац,
Ново Село 2 и Лугови“
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Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Геодетско снимање терена за потребе израде пројектнопланске документације у МЗ : Шамац, Ново Село 2 и Лугови“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.128, 21 КМ без ПДВ-а, односно до 6.000 КМ са ПДВом и утврђена је Планом јавних набавки за 2021. годину у оквиру позиције број: 160-Одјељење за
просторно уређење стамбено комуналне послове, на конту бр. 412700 – Расходи за остале стручне услуге
(едукативне услуге, научноистраживачке, израда елабората и студија, пројектна документација,
савјетодавне услуге).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-19/2021
Датум: 27.01.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

76.
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 2021. годину, Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2021. 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 2021. годину, број:01-022-9/2021 од 13.01.2021.
године.
План јавних набавки може
измјенама/допунама Плана набавки.

бити

измијењен

или/и

допуњен,

доношењем

Одлуке

о

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

38

Страна 39 - Уторак, 2. фебруар 2021. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 2

Д

15.02.

Напомене

01.02.

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са
укљученим
ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН

6.000,00
(5.128,21)

Оквирни датум
покретања
поступка

УСЛУГЕ
Геодетско
снимање терена
за потребе
израде
пројектнопланске
документације
у МЗ: Шамац,
Ново Село 2 и
Лугови

71355000-1

8.

Предмет
набавке

Р. бр.

Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2021. годину

Буџет Општине,
поз. 160, конто бр.
412700 – Расходи за
остале
стручне
услуге (едукативне
услуге,
научноистраживачк
е, израда елабората
и студија, пројектна
документација,
савјетодавне
услуге).

УКУПНО у КМ са ПДВ-ом: 348.000,00
УКУПНО у КМ без ПДВ-а: (297.435,90)
УКУПНО (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ) у КМ са ПДВ-ом: 590.488,88
УКУПНО (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ) у КМ без ПДВ-а: (504.691,35)
Врста поступка : О-отворени поступак,
споразум;

К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни

Позиције: 110-Скупштина општине, 125-Tериторијална ватрогасна јединица, 130- Одјељење за општу
управу, 140-Одјељење за финансије, 150-Одјељење за привреду, 151-Служба за друштвене дјелатности,
160-Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Број: 01-022-18/2021
Датум: 27.01.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

77.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16 и 36/19), 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 „ Геодетско снимање терена за потребе израде пројектно-планске документације
у МЗ: Шамац, Ново Село 2 и Лугови“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Kрајинапремјер“ д.о.о. Бања Лука за набавку услуге „ Геодетско
снимање терена за потребе израде пројектно-планске документације у МЗ: Шамац, Ново Село 2 и
Лугови“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 5.105,00 КМ без ПДВ-а, односно
5.972,85 КМ са ПДВ-ом, путем директног споразума.
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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
27.01.2021.год. упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „ Kрајинапремјер“д.о.о. Бања Лука.
У року остављеном за достављање понудa, дана 28.01.2021. год. достављена је понуда понуђача „
Kрајинапремјер“ д.о.о. Бања Лука са укупним износом понуде од 5.105,00 КМ без ПДВ-а, односно
5.972,85 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: 01-022-19/2021
Датум: 02.02.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

78.
На основу члана 59. став 1. тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16, 36/19), сагласно одредбама члана 66.став 1.тачка 13) и 88.став 3. Статута општине
Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Одлуку о кориштењу
неискориштеног годишњег одмора
I
Даје се сагласност на Одлуку о кориштењу неискориштеног годишњег одмора број 01-314/20 коју је на
сједници одржаној дана 24.12.2020.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: 01-023-23/2020
Датум, 28.12.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

79.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине
Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Утврђује се оперативни план рада начелника одјељења и служби Општинске управе Шамац за
2021. годину.
2. Обавезују се начелници одјељења и служби Општинске управе Шамац да приступе реализацији
оперативног плана за 2021. годину у складу са предвиђеним роковима реализације.
3. Прилог овог закључка представља табеларни приказ Оперативног плана рада начелника одјељења
и служби за 2021. годину.
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4. За реализацију овог закључка, уз сталне консултације за Начелником општине Шамац, задужују
се начелници одјељења и служби.
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Број: 01-022-16/2021
Датум, 18.01.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

80.
У складу са чланом 15. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2021.годину („Службени гласник
општине Шамац“, број 1/21 ), Одјељење за финансије утврђује:
ТЕРМИНСКИ МЈЕСЕЧНИ ПЛАН ПОТРОШЊЕ
У 2021. ГОДИНИ
Мјесечни календар плаћања:
1) Обавезе по основу отплата кредита и репрограма се извршавају у терминима и износима који су
доспјели за плаћање.
2) Обавезе по основу осталих расхода Буџета измирују се по следећим приоритетима:
а) бруто плате (Општинска управа, ЈУ Центар за социјални рад, ЈПУ“Радост“) ,
б) бруто накнаде трошкова запослених (накнаде за превоз на посао и са посла, накнаде за топли
оброк, расходи за отпремнине, расходи за јубиларне награде и др.),
в) бруто накнаде за рад ван радног односа (накнаде скупштинским одборницима, накнаде
волонтерима, накнаде члановима комисија и радних група, накнаде по уговору о дјелу, накнаде за
привремене и повремене послове и др.),
г) дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине (стипендије, наталитет,
дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите, превоз ученика и др.),
д) средства за обавезе према добављачима за робу, материјал и услуге,
ђ) средства за обавезе према добављачима за инвестиције и инвестиционо одржавање,
е) грантови ( политичке партије, спортске и омладинске организације, хуманитарне организације,
вјерске организације, здравствене организације, организације и удружења у области образовања и
културе и др.),
ж) средства за остале обавезе.
3) Одјељење за финансије ће, у складу са Терминским мјесечним планом потрошње у 2021. години, за
сваки мјесец текуће године израдити оперативни план потрошње из буџета Општине Шамац.
Број: 05-400-3/21
Датум: 25.01.2021. године

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
Велимир Андрић, дипл. екон.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
81.
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
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1. Овим закључком прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона „SARS-CoV2“ и „COVID-19“ на подручју општине Шамац.
2. У циљу провођења ванредних мјера из тачке 1. ове наредбе за спречавање и сузбијање заразних болести
те заштите и спасавања становништва:
а) ограничава се рад од 06:00 до 22:00 часова:
- свих угоститељских објеката за исхрану и пиће,
- приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и
др.)
б) ограничава се рад од 07:00 до 15:00 часова:
− тржницама на велико, тржницама на мало (робна пијаца, зелена пијаца и сточна пијаца),
в) субјектима трговинских дјелатности се рад недјељом ограничава од 7:00 до 14:00 часова, а
другим данима у складу са својим уобичајеним радним временом,
г) угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења
пружати услуге смјештаја, као и услуге исхране и пића гостима и трећим лицима са
временским ограничењем из тачке 2 подтачка а),
д) бензинске пумпе и плинске пумпне станице, здравствене установе, шпедиције и други пословни
субјекти на подручју општине Шамац могу радити у складу са својим уобичајеним радним
временом.
3. Сви субјекти из тачке 2. овог закључка су дужни организовати рад уз обавезно предузимање мјера
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и
ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
4. Обавезују се пружаоци услуга да у свом пословању обезбиједе поштовање препорука надлежних
институција.
5. Задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове, заједно са Комуналном полицијом да у
провођењу овог закључка обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
6. О извршавању задатака из овог закључка Одјељење за привреду и инспекцијске послове и Комунална
полиција свакодневно ће извјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
7. Ступањем на снагу овог закључка престаје да важи Закључак о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01810-14-164/2020 од 02.12.2020. године.
8. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“, а примјењиваће се до 15.01.2021. године.
Број: 01-810-14-167/2020
Датум: 22.12.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

82.
На основу члана 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за
територију Републике Српске број 04/1-012-2-792/20 („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20),
Општински штаб за ванредне ситуације доноси
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ЗАКЉУЧАК
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на
територији општине Шамац
1. Овим закључком прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона „SARS-CoV2“ и „COVID-19“ на подручју општине Шамац.
2. У циљу провођења ванредних мјера из тачке 1. ове наредбе за спречавање и сузбијање заразних болести
те заштите и спасавања становништва:
а) ограничава се рад од 06:00 до 22:00 часова:
- свих врстам угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују
самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна
дјелатност (бензиске пумпне станице, објекти за смјештај и др.),
- приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и
др.)
б) ограничава се рад од 07:00 до 15:00 часова:
− тржницама на велико, тржницама на мало (робна пијаца, зелена пијаца и сточна пијаца),
в) субјектима трговинских дјелатности се рад недјељом ограничава од 7:00 до 14:00 часова, а
другим данима у складу са својим уобичајеним радним временом,
г) угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења
пружати услуге смјештаја, као и услуге исхране и пића гостима и трећим лицима са
временским ограничењем из тачке 2 подтачка а),
д) бензинске пумпе и плинске пумпне станице, здравствене установе, шпедиције и други пословни
субјекти на подручју општине Шамац могу радити у складу са својим уобичајеним радним
временом,
ђ) до 15.01.2021. године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, забрањује се продаја алкохолних
пића свим привредним субјектима.
3. Сви субјекти из тачке 2. овог закључка су дужни организовати рад уз обавезно предузимање мјера
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и
ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
4. Обавезују се пружаоци услуга да у свом пословању обезбиједе поштовање препорука надлежних
институција.
5. Задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове, заједно са Комуналном полицијом да у
провођењу овог закључка обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
6. О извршавању задатака из овог закључка Одјељење за привреду и инспекцијске послове и Комунална
полиција свакодневно ће извјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
7. Ступањем на снагу овог закључка престаје да важи Закључак о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01810-14-167/2020 од 22.12.2020. године.
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8. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“, а примјењиваће се до 15.01.2021. године.
Број: 01-810-14-168/2020
Датум: 24.12.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

83.
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. Овим закључком прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона „SARS-CoV2“ и „COVID-19“ на подручју општине Шамац.
2. У циљу провођења ванредних мјера из тачке 1. ове наредбе за спречавање и сузбијање заразних болести
те заштите и спасавања становништва:
а) ограничава се рад од 06:00 до 22:00 часова:
- свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују
самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске
пумпне станице, објекти за смјештај и др.),
- приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).
б) ограничава се рад од 07:00 до 15:00 часова:
− тржницама на велико, тржницама на мало (робна пијаца, зелена пијаца и сточна пијаца),
в) субјектима трговинских дјелатности се рад недјељом ограничава од 7:00 до 14:00 часова, а
другим данима у складу са својим уобичајеним радним временом,
г) угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења
пружати услуге смјештаја, као и услуге исхране и пића гостима и трећим лицима са
временским ограничењем из тачке 2 подтачка а),
д) бензинске пумпе и плинске пумпне станице, здравствене установе, шпедиције и други пословни
субјекти на подручју општине Шамац могу радити у складу са својим уобичајеним радним
временом.
ђ) до 01.02.2021.године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, забрањује се продаја алкохолних пића
свдрагстори могу радити искључиво путем шалтерске понуде.
3. Сви субјекти из тачке 2. овог закључка су дужни организовати рад уз обавезно предузимање мјера
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и
ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
4. Обавезују се пружаоци услуга да у свом пословању обезбиједе поштовање препорука надлежних
институција.
5. Задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове, заједно са Комуналном полицијом да у
провођењу овог закључка обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
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6. О извршавању задатака из овог закључка Одјељење за привреду и инспекцијске послове и Комунална
полиција свакодневно ће извјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
7. Ступањем на снагу овог закључка престаје да важи Закључак о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01810-14-168/2020 од 24.12.2020. године.
8. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“, а примјењиваће се до 01.02.2021. године.
Број: 01-810-4-1/2021
Датум: 15.01.2021. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
46. Програм рада Скупштине општине Шамац за 2021. годину
47. Одлука о висини вриједности непокретности на територији општине Шамац по зонама за
потребе утврђивања пореза на непокретности у 2021.години
48. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине
Шамац у 2021. години
49. Одлука о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене 1 m2 корисне површине
стамбеног и пословног простора за 2020. годину на подручју општине Шамац
50. Одлука о покретању процеса израде интегрисане Стратегије локалног економског развоја
општине Шамац 2021-2030
51. Одлука о економској цијени услуге Јавне предшколске установе ''Радост'' Шамац за 2021.
годину
52. Одлука о делегирању одборника Скупштине општине Шамац који ће у својству службеног
лица присуствовати закључењу брака
53. Одлука о утврђивању листе стручњака за именовање у Комисију за пријем службеника у
Општинској управи Општине Шамац
54. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине
Шамац
55. Одлука о измјенама Одлуке о одборничкој легитимацији
56. Закључак о усвајању Извода из Записника са I сједнице Скупштине општине Шамац
57. Закључак о усвајању Извјештаја o раду ЈПУ „Радост“ Шамац за радну 2019/2020. годину
58. Закључак о прихватању Информације о снабдијевању водом на подручју општине Шамац у
2020. години са посебним освртом на снабдијевање из артешких бунара и квалитет исте
59. Рјешење o именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу
60. Рјешење о разрјешењу дужности члана Одбора за жалбе општине Шамац
61. Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Одбора за жалбе општине Шамац
62. Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Јавне установе Центар за културу Шамац
63. Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе Центар за
културу Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
64. План запошљавања у Општинској управи Шамац за 2021. годину
65. Одлука о утврђивању благајничког максимума за 2021. годину
66. Одлука о доношењу Плана јавних набавки у 2021. години
67. Одлука о прихватању понуде Комуналног предузећа „Водовод и канализација“ а.д. Шамац
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68. Одлука о покретању поступка јавне набавке услуге „Израда рекламног материјала за
потребе Општинске управе Шамац“
69. Одлука о именовању представника Општине Шамац у скупштини „Водовод и канализација“
АД Шамац
70. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Превоз ученика СШЦ Никола
Тесла у Шамцу“
71. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке робе „Набавка додатне количине
аутосједалица за дјецу“
72. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Израда рекламног материјала за потребе
Општинске управе Шамац“ за ЛОТ1 и ЛОТ2
73. Одлука о одређивању привредних друштава и правних лица, носилаца послова и задатака у
провођењу мјера заштите и спасавања на територији општине
74. Одлука о покретању поступка јавне набавке услуге „Одржавање копир апарата и пуњење
тонера“
75. Одлука о покретању поступка јавне набавке услуге „Геодетско снимање терена за потребе
израде пројектно-планске документације у МЗ: Шамац, Ново Село 2 и Лугови“
76. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац
за 2021. годину
77. Одлука o додјели уговора за набавку услугe „Геодетско снимање терена за потребе израде
пројектно-планске документације у МЗ: Шамац, Ново Село 2 и Лугови“
78. Закључак о давању сагласности на Одлуку о кориштењу неискориштеног годишњег одмора
79. Закључак
80. Термински мјесечни план потрошње у 2021. години

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

Уторак, 2. фебруар 2021. године - Службени гласник општине Шамац - Број 2/21
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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