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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
132.
На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16 и 36/19), члана 21. став (3) Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 98/05 и 20/14) и члана 36. став (2) тачка 2) Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац, на IV редовној
сједници, одржаној дана 12.03.2021.године, донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Акционог плана за отклањање неправилности по
Извјештају о ревизији консолидованих финансијских извјештаја
Општине Шамац за период 01.01. - 31.12.2019. године
I
Усваја се Акциони план за отклањање неправилности по Извјештају о ревизији консолидованих
финансијских извјештаја Општине Шамац за период 01.01-31.12.2019. године, број: РB067-20 од
17.12.2020. године.
II
Акциони план за отклањање неправилности по Извјештају о ревизији консолидованих
финансијских извјештаја Општине Шамац за период 01.01-31.12.2019. године, број: РB067-20 од
17.12.2020. године, чини саставни дио ове одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022- 76/21
Датум, 12.03.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИ ПО ИЗВЈЕШТАЈУ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЈЕШТАЈА ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2019. ГОДИНЕ
На основу препорука Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске , по Извјештају о ревизији консолидованих финансијских извјештаја
Општине Шамац за период 01.01.-31.12.2019.године, број PBO67-20 од 17.12.2020.године,урађен је следећи Акциони план за отклањање неправилности по
препорукама:
1.Препоруке везане за финансијске извјештаје
Начелнику Општине, да се :
Препорука

1.1. Попис имовине и обавеза врши у складу са
Правилником о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог са
стварним стањем имовине и обавеза у смислу да
се утврди стварно стање имовине и обавеза

1.2. Врши консолидација ентитета јавног
сектора који нису буџетски корисници у складу
са Правилником о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике

Активности

Носилац активности

Рок

Попис имовине и обавеза да се у
потпуности врши у складу са одредбама
Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем
имовине и обавеза , Сл гласник РС 45/16

Комисије за попис
Општинске управе и осталих
буџетских корисника
Одјељење за финансије

стална активност

У консолидовани финансијски извјештај
укључити нето имовину/капитал јавних
предузећа и установа у складу са чланом
123. Правилника орачуноводству,
рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике

Одјељење за финансије
ЈП „Слободна зона“доо
ЈЗУ „ Апотека Шамац“
ЈЗУ Дом здравља Шамац
ЈКП „ Водовод и
канализација“ а.д.

31.12.2021.године
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Препорука

Активности

Носилац активности

Рок

1.3. У пословним књигама Општине евидентира
оснивачки улог у капиталу јавних предузећа и
јавних установа у складу са Правилником о
буџетским класификацијама, садржини рачуна
и примјени контног плана и Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама
и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике

Евидентирати оснивачки улог Општине у
капиталу јавних предузећа и јавних
установа у складу са чланом 61. став 4)
Правилником о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана и чланом 78 .
Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике

Одјељење за финансије,
Одсјек за рачуноводство,

31.12.2021.године

1.4. Нефинансијска имовина у сталним
средствима у припреми и зграде и грађевински
објекти вреднују, признају и евидентирају у
складу са Правилником о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике

Вредновати, признати и евидентирати
нефинансијску имовину у сталним
средствима у припреми и зграде и
грађевинске објекте у складу са чланом
26. и 42. став 1) и 2) Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике и
параграфима 30. и 31. МРС ЈС 17 –
Некретнине, посторјења и опрема

Одјељење за финансије –
Одсјек за рачуноводство

31.12.2021.године

Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове
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Препорука

Активности

1.5. Изврши признавање и рекласификација
дугорочних обавеза сходно Правилнику о
буџетским класификацијама, садржини рачуна
и примјени контног плана за буџетске
кориснике

Признавање и рекласификација
дугорочних обавеза сходно члану 73. и
77. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске
кориснике

1.6 Укидање ревалоризационих резерви вршити
у складу са Правилником о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике

Укидање ревалоризационих резерви
вршити у складу са чланом 87.
Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике

Носилац активности
Одјељење за финансије –
Одсјек за рачуноводство

Одјељење за финансије –
Одсјек за рачуноводство

Рок
Урађено са
01.01.2021. године

Урађено приликом
израде годишњих
финансијских
извјештаја на дан
31.12.2020.године
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2. Препоруке везане за усклађеност пословања
А)Начелнику општине, да се:
Препорука
2.1.А.Закључивање уговора о дјелу закључује у
складу са чланом 205. Закона о радуи да се
донесе интерни правилник о репрезентацији
којим ће се дефинисатиограничења парва на
трошкове репрезентације

Активности
а) закључивање уговора о дјелу вршити у
складу са Законом о раду
б) донијети интерни правилник о
репрезентацији

Носилац активности
Начелник општине
Одјељење за општу управу

Рок
а)стална активност
б) 30.06.2021.

2.2.А. Набавке роба, радова и услуга врше у
потпуности у складу са Законом о јавним
набавкама у смислу да се доносе
одлуке/рјешења о покретању поступака јавних
набавки, да се врши објављивљње плана
јавних набавки, одлука о избору најповољнијег
понуђача, основних елемената уговора и да се
достављају извјештаји Агенцији за јавне
набавке

а)донијети одлуке/рјешења о покретању
поступака јавних набавки,
б) објављивање плана јавних набавки,
одлука о избору најповољнијег
понуђача, в)објављивање основних
елемената уговора и достављање
извјештаја Агенцији за јавне набавке

Начелник општине
Служба за локално
економски развој

2.3.А. Подношење извјештаја о утрошеним
средствима од стране корисника гранта у
складу са чланом 11. Одлуке о извршењу
буџета Општине Шамац

Подношење извјештаја о утрошеним
средствима од стране корисника гранта
у складу са чланом 11. Одлуке о
извршењу буџета Општине Шамац

Одјељење за општу управу
Служба за друштвене
дјелатности и послове
цивилне заштите

а)стална активност
б)стална активност
в)стална активност

30.04.2021.године
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Б)Скупштини Општине Шамац, да се:
Препорука
2.1.Израда Стратегије развоја локалних путева
и улица у складу са чланом 13. став 4) Закона о
јавним путевима

Број: 07-022-76/21
Датум, 12.03.2021. год.

Активности
Доношење одлуке о приступању изради
Стратегије развоја локалних путева и
улица, формирање тима за израду
Стратегије, прикупљање и анализа
података, дефинисање визије, мисије,
циљева, мјера и активности, усвајање
Стратегије од стране Скупштине
Општине Шамац

Носилац активности
Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове

Рок
31.12.2021.год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл. инж. пољ.
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133.
На основу члана 39. став (2) тачка (9) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Рeпублике
Српске'', број 97/16 и 36/19) и члана 36. став (2) тачка 9) Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац, на IV редовној сједници, одржаној дана
12.03.2021. године, донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Програма и календара
културних активности у 2021. години
I
Усваја се Програм и календар културних активности у 2021. години.
II
Програм из тачке I чини саставни дио ове одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-77/21
Датум, 12.03.2021. год.

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

ПРОГРАМ И КАЛЕНДАР
културних активности у 2021. години
У циљу израде Програма и Календара културних активности кориштени су подацидобијени од стране
друштава и клубова која дјелују и активно раде на подручју општине Шамац.
Данас на подручју општине дјелују и активно раде:
Књижевни клуб „Савовање“ Шамац,
Клуб историчара „Посавина“ Шамац
Српско просвјетно културно друштво „Просвјета“ Обудовац,
Српско просвјетно културно друштво „Просвјета“ Шамац, Фолклорна секција Средња
Слатина,
Културно умјетничко друштво „Шамац“,
Културно умјетничко друштво „Посавина“ Црквина,
Плесни клуб “Принцес“ Шамац,
Пјевачко друштво „Херувими“ Шамац.
Ова друштва и клубови организатори су и носиоци културног живота на подручју Општине Шамац, а они
ће уз одређене манифестације које ће организовати општина Шамац у 2021. години, бити организатори и
носиоци бројних културних активности на подручју општине и то:
1. КЊИЖЕВНИ КЛУБ „САВОВАЊЕ“
Активности Клуба књижевника “Савовање“ Шамац током 2021. године засниваће се на припремању и
реализацији:
књижевних вечери и сусрета стваралаца Клуба,
припремање за штампање и прoмоција књига чланова Клуба,
књижевних трибина, на којима би гостовали прозни писци, пјесници из области
књижевности и културе,
програма у Републици Српској који се односи на заштиту и афирмацију српског језика и
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ћирилице.
Клуб књижевника „Савовање“ активно ће учествовати у реализацији Програма обиљежавања Дана
општине и крсне славе- Митровдана, кроз организовање књижевних вечери са пригодним програмима.
Пошто је 2021. година јубиларна за Дан „Савовања“ Клуб ће уручити захвалнице и признања заслуженим
члановима Клуба.
У текућој години Клуб ће наставити посјету школама на подручју наше општине гдје ће чланови Клуба
представити своје стваралаштво.
2.КЛУБ ИСТОРИЧАРА“ ПОСАВИНА“ ШАМАЦ
Активности Клуба историчара „Посавина“ Шамац у 2021 .години засниваће се на припремању и
реализацији:
- Промоцији гласника „Наша Мисао“
- Обиљежавање 100 година од смрти Краља Петра Првог Карађорђевића-Ослободиоца- предавање,
- Обиљежавање 700 година од смрти краља Милутина предавање
- Обиљежавање 100 годинаод доношења Видовданског постојања-премијера (снимање)
- Наставак реализације емисије „ Да то сам ја!
- Предавање о настанку Републике Српске
- Серијал историјских документараца
- Објављивање завршетка конкурса и реализовање другог броја гласника „Наша мисао“
- Документарац о династији Котроманићи
- Снимање документарцао ЈУ СШЦ „Никола Тесла“ у Шамцу поводом 50 година од оснивања
школе.
3. КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „ШАМАЦ“
Међународна Ревија фолклора „Шамачко прољеће 2021“ се одржава већ 18. година и позиционирала се
као један од престижнијих фестивала фолклора у Босни и Херцеговини. У жељи да у будућности
Међународна ревија фолклора постане један од водећих фестивала фолклора у БиХ и фестивал под
окриљем ЦИОФФ-а који доприноси развоју, очувању и искориштавању различитог културног наслеђа у
Босни и Херцеговини, као и да допринесе и развије мултикултурални дијалог учесника у пројекту.
Фестивал је у свјетском календару манифестацијаа ми учествујемо као представници Босне и
Херцеговине.
Пројектом је предвиђена организација два концерта у Шамцу:
- Љетни концерт планиран је да се одржи на градском тргу у јулу-августу мјесецу 2021. године.
Циљ концерта је промоција културних вриједности грађанима као и гостима који у љетним
мјесецима посјећују наш град и општину.
- Годишњи концерт одржаће се у децембру 2021. године као круна рада.
4. СРПСКО ПРОСВЈЕТНО КУЛТУРНО ДРУШТВО „ПРОСВЈЕТА“ ОБУДОВАЦ
Одбор „Просвјета“ са носиоцима активности друштва;
- Фолклорни ансамбл
- Пјевачке секције
- Драмске секције
- Музичке секције
И поред тренутне епидемиолошке ситуације планира да одржи друштво и настави са организовањем
четири културне традиционелне манифестације.
На основу Програма СПКД “Просвјета“ организоваће у 2021. години сљедеће културне манифестације
општинског карактера и то:
-

Tрадиционална 127 Светосавска бесједа обиљежава се 27 јануара.
Манифестација „ Распјеване Покладске вечери“ већ има традицију и ове године је јубиларна
десета по реду. Циљ Манифестације је изналажење нових пјевачких талената са ових наших
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-

-

подручја и укључење у рад друштва истих у пјевачку секцију. Манифестација ће се одржати на
дан Поклада.
Поводом Васкршњих празника друштво организује забавни програм Васкршње вече, гдје је
носилац активности фолклорна секција уз пјевачку, драмску, плесну и музичку секцију. Гости
вечери су КУД-ови са којима Друштво има добру сарадњу из окружења. Термин одржавања ове
Манифестације je други дан Васкрса.
Манифестација 11. Међународне смотре фолклора „МЕСФО 2021.“ која се одржава у другој
половини године (септембар–октобар). На овој манифестацији учествује до 10 друштава (250
учесника) са подручја БиХ и других земаља из окружења.

У току године радиће се на унапређењу плесне секције која би била ангажована у свим наведеним
Манифестацијама.
5. КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „ПОСАВИНА“ ЦРКВИНА
Друштво броји око 80 чланова распоређених у:
- фолклорну групу,
- музичку секцију и етно пјевање.
Планом је предвиђена организација сљедећих културних манифестација;
-

Концерт „Заиграј и запјевај кроз Посавину“ планира се одржати у МЗ Писари, МЗ Шкарић и МЗ
Црквини у другој половини марта, дајући допринос повратку нормалнијег живота промовишући
културу и традицију

-

Васкршње фолклорно вече,одржава се поводом Васкрса у Црквини, на Васкршњи понедјељак.
Ова манифестација одржава се шесту годину за редом. Манифестација траје један дан, одржава
се сваке године у дане васкршњих празника, а у манифестацији учествује више културно
умјетничких друштава из Србије, Хрватске и БиХ, што ће ове године зависити од епидемиолошке
ситуације.

-

Годишњиконцерт „Посавско прело“, манифестација траје 1 дан и одржава се сваке године крајем
новембра гдје хармонија свих секција доприноси складу и љепоти презентовања традиције и
културе једног народа с циљем презентовања достигнућа КУД-а.

Сваке године узимају учешће у програму Зимска чаролија на ушћу чији је организатор општина Шамац.
6. СРПСКО ПРОСВЈЕТНО КУЛТУРНО ДРУШТВО „ПРОСВЈЕТА“ ШАМАЦ ФОЛКЛОРНА
СЕКЦИЈА СРЕДЊА СЛАТИНА
СПКД „Просвјета“ ОО Шамац, ПО Средња Слатина, дјелује кроз рад двије секције: фолклорне секција и
секција жена.
Фолклорна секција броји око 40 чланова подијељених у двије групе.
Секција жена броји око 20 чланова. Бави се афирмацијом жена на селу, сарадњом са сличним
организацијама на подручју општине и у околини. Осим тога бави се и промовисањем културе, обичаја и
традиције на селу, шивењем народне ношње, постељине, презентацијом хране и пића карактеристичним
за овај крај.
Планом и програмом за 2021. годину организоваће следеће културне манифестације:
-

Васкршњи концерт,Манифестација траје један дан, а одржава се у Дому културе у Г. Слатини у
данима Васкрса,
IX Смотрафолклора Слатина 2021. Манифестацијатраје један дан на платоу испред школе у
Средњој Слатини у јулу мјесецу.
Секција жена-дружење жена,одржаће се у марту мјесецу за Дан жена, дружење траје један дан и
планирана је једнодневна екскурзија у новембру мјесецу.
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7.ПЛЕСНИ КЛУБ „ПРИНЦЕСС“
Плесни клуб у свом Статуту има проширене циљеве који се односе на школу спорта. У прољеће
Управаклуба са волонтерима и тренерима организује спортску манифестацију „Игре без граница“ на тргу
нашег града у којој учествују школице спорта и околних мјеста и ученици ОШ“ Шамац“.
Распоредмеђународнихплеснихтакмичењау 2021.години;
-

Април: свјетско такмичење у Сарајеву у организацији ИДО плесног Савеза,
Мај: позивница за учешће на Ђурђевданском фестивалу у Бања Луци и “Игре без граница“
Јуни: учешће у дочеку дјеце са Косова и Метохије и Међународно такмичење у Италији
Јули: Интернационално такмичење у Београду –BELGRADE INTERNATIONAL OPEN DANCE
FESTIVAL
- Септембар: међународно такимичење на Златибору – ZLATIBOR DANCE OPEN
- Новембар: интернационално такмичење у Новом Саду- DANCE FEST
- Децембар: мјесец резервисан за припрему и учешће на „Зимској чаролији на ушћу“
У току године биће реализована сарадња Плесног клуба „Принцесс“ и Удружења за рад са дјецом с
посебним потребама.Клуб ће омогућити дјеци која су ометена у развоју бесплатне часове плеса.
Све наведене активности су углавном из календара свјетског плесног Савеза ЕДФ (European Dance
Federation) којем плесни клуб „Принцесс“ припада од 2010.године и одвијаће се сходно епидемиолошким
мјерама због постојеће епидемије.
8.МАНИФЕСТАЦИЈЕУОРГАНИЗАЦИЈИОПШТИНЕШАМАЦ
Општина Шамац ће у 2021. години у сарадњи са ЈУ „Центар за културу“ и другим невладиним
организацијама организовати следеће културно-забавне догађаје:
Дан општине Шамац:
1. Изложба фотографија „Шамац кроз вријеме“- ретроспективно представљање Шамца кроз изложбу
фотографија на отвореном простору. Простор предвиђен за одржавање ове изложбе је улица
Краља Александра I Карађорђевића.
2. Монодрама – монодрама у изведби професионалног глумца у великој сали Центра за културу.
3. Општинско такмичење младих рецитатора: манифестација се одржава трећу годину заредом у
Центру за културу (велика сала). У манифестацији учествују ученици основних и средње школе, а
манифестације се одржава поводом Дана општине.
4. Концерт поводом Дана општине: поводом Дана општине Центар за културу у сарадњи са
општином ће организовати концерт у великој сали Центра. Сваке године настоји се обезбједити
гостовање неког еминентног пјевачког друштва или групе.
Шамачко љето 2020:
1. Сајам књига на отвореном: гостовање одређеног броја издавача из регије у организацији Центра за
културу. Сајам књига би се одржао на отвореном простору, Трг или слично.
2. Наступ локалних неафирмисаних музичара на кеју: у циљу популаризације локалних
неафирмисаних музичара предвиђен је наступ више бендова на отвореном простору, на платоу
кеја.
3. Свечанаакадемија и 16. поредутрадиционалниВидовданскисаборуГорњојСлатини у Домукултуре:
поводом Видовдана 16. годину заредом одржава се вишедневна манифестација Видовдански
сабор, а манифестација обухвата свечану академију уз учешће више културно-умјетничких
друштава, књижевно вече и друге садржаје.
4. „Спортске игре младих“ у Шамцу: манифестација ће се одржати четврту годину заредом у Шамцу
у фискултурној сали средњошколског центра уз пригодан кутурно-забавни програм, а планирано је
да се одржи у мјесецу мају.
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5. Мото скуп МК “Викинг“ Шамац и концерт: дводневна манифестација у организацији МК
„Викинг“ и подршку општине, која се ће се одржати крајем мјесеца јуна. Манифестација се
одржава трећу годину заредом на платопу испред просторија клуба.
6. Турнир у одбојци на пјеску Обудовац: у организацији МОК „Црвена звјезда“ из Обудовца трећу
годину заредом одржаће се турнир у одбојци на пјеску у кругу ОШ Обудовац, а по проглашењу
побједника турнира биће приређена музичка представа забавног карактера.
7. Концерт на кеју: у оквиру манифестације „Шамачко љето“ на платоу код савског кеја биће
приређена забавно музичка представа неког од еминентних извођача забавне музике. Концерт
организује Центар за културу под покровитељсвом општине трећу годину заредом.
8. Промоција часописа „Срђанов венац“: у просторији Центра за културу (мала сала) одржаће се
промоција шестог броја часописа „Срђанов венац“.
9. Турнир у уличној кошарци: у организацији КК „Шамац“ из Шамца трећу годину заредом одржаће
се турнир у уличној кошарци на градском тргу у Шамцу, а по проглашењу побједника турнира
биће приређена музичка представа забавног карактера.
10. „Котлићијада“ на Јекића језерима: у Обудовцу на Јекића језерима почетком мјесеца августа
одржаће се 9. по реду манифестација „Котлићијада“. Отварању манифестације предстоји културно
умјетнички програм у извођењу КУД-ова, а организатор манифестације је „Екоб“ из Обудовца и
Центар за културу под покровитељством општине.

Планиране активности у последњем кварталу године:
1. Књижевни фестивал „Милица Бабић“ – мјесец септембар;
Популаризација лика и дјела Милице Бабић, прве костимографкиње у Народном позоришту
Београд и академске професорице као и супруге Иве Андрића која је рођена на подручју општине
Шамац. Предвиђена манифестација подразумијева вишедневни културни садржај са акцентом на
поље књижевности.
2. Концерт поводом славе општине: поводом славе општине Митровдан, Центар за културу у
сарадњи са општином ће организовати концерт у великој сали Центра. Сваке године настоји се
обезбиједити гостовање неког еминентног пјевачког друштва или групе.
3. Сајам меда, прехрамбених и традиционалних производа: Манифестација се одржава у великој
сали хотела „Плажа“ у мјесецу децембру у организацији Центра за културу и покровитељством
општине, а отварању манифестације предходи културно-умјетнички програм у извођењу КУД-ова.
4. „Зимска чаролија на ушћу“: четврта по реду шестодневна манифестација у организацији Центра за
културу и покровитељсвом општине, одржава се на градском тргу поводом божићних и
новогодишњих празника. Манифестација подразумијева одржавање свакодневних културних и
забавних садржаја у извођењу културно-умјетничких друштава, ученика средње и основних школа
и дргух извођача.
Број: 07-022-77/21
Датум, 12.03.2021. год.

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

134.
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 IV редовнoj сједници
одржаноj дана 12.03.2021.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са III редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
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I
Усваја се Извод из Записника са III редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане дана
12.03.2021. 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: 07-022-74/21
Датум, 12.03.2021. год.

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

135.
На основу члана 82. 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), а
након разматрања Извјештај Главне службе за ревизију о проведеној финансијској ревизији Општине
Шамац за период 01.01-31-12.2019. године, Скупштина општине Шамац на IV редовној сједници,
одржаној дана 12.03.2021. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извјештаја Главне службе за ревизију о проведеној финансијској ревизији Општине
Шамац за период 01.01. - 31.12.2019. године
Члан 1.
Скупштина општине Шамац прихвата Извјештај Главне службе за ревизију о проведеној
финансијској ревизији Општине Шамац за период 01.01-31.12.2019. године
Члан 2.
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
Члан 3.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022- 75/21
Датум, 12.03.2021. год.

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

136.
На основу чл. 39. став (2) тачка 23) и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 36. став (2) тачка 24) Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и члана 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на IV редовној сједници
одржаној дана 12.03.2021.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о раду Одбора за жалбе општине Шамац за 2020. годину
I
Усваја се Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Шамац за 2020. годину.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
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III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-78/21
Датум, 12.03.2021. год.

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

137.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19),чл. 36. и 88.став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17) и члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на IV редовној сједници одржаној дана
12.03.2021.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији програма обављања и финансирања заједничке
комуналне потрошње у 2020. години
I
Прихвата се Информација о реализацији програма обављања и финансирања заједничке
комуналне потрошње у 2020. години.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022- 79/21
Датум, 12.03.2021. год.

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

138.
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 IV редовнoj сједници
одржаноj дана 12.03.2021.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији Програма одржавања, заштите, реконструкције и
изградње локалних путева и улица на територији општине Шамац у 2020. години
I
Прихвата се Информација о реализацији програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних путева и улица на територији општине Шамац у 2020. години.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
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III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022- 80/21
Датум, 12.03.2021. год.

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

139.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17) и члана 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на IV редовној сједници одржаној дана
12.03.2021.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације о реализацији уговора о закупу пословних простора и објеката у
својини општине Шамац и пословних простора којима располаже општина Шамац у 2020. години
I
Прихвата се Информација о реализацији уговора о закупу пословних простора и објеката у
својини Општине Шамац и пословних простора којима располаже општина Шамац у 2020. години.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-81/21
Датум, 12.03.2021. год.

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

140.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), чл. 36. и 88.став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр. 9/17) и члана 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на IV редовној сједници одржаној дана
12.03.2021.године, донијела је
З А К Љ У ЧА К
о прихватању Информације о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.01. 31.12.2020. године
I
Прихвата се Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.0131.12.2020. године.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
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III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-82/21
Датум, 12.03.2021. год.

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

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
141.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”,
број:97/16 и 36/19), члана 17. стaва 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
„Уређење и кошење зелених површина око Спомен дома у Шамцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Уређење и кошење зелених површина око Спомен дома у
Шамцу“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.709,40 КМ без ПДВ-а, односно до 2.000 КМ са ПДВом и утврђена је Планом јавних набавки за 2021. годину у оквиру позиције број: 412500-Расходи за
текуће одржавање осталих грађевинских објеката-комунална инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-66/2021
Датум: 26.02.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

142.
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
„Медијско праћење активности у општини Шамац кроз
објаве интервјуа и ПР текстова“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Медијско праћење активности у општини Шамац кроз објаве
интервјуа и ПР текстова“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.418,80 КМ без ПДВ-а, односно до 4.000 КМ са ПДВом и утврђена је Планом јавних набавки за 2021. годину у оквиру позиције број 151-Служба за
друштвене дјелатности општине Шамац на конту број: 412700-Расходи за услуге информисања и медија.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-65/2021
Датум: 26.02.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

143.
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 и и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за
2021. годину број:01-022-18/2021 од 27.01.2021. године.
План јавних набавки може бити измијењен или/и допуњен, доношењем Одлуке о измјенама или/и
допунама Плана набавки.
Члан 2.
Сви подаци који су обухваћени измјенама и допунама Плана јавних набавки садржани су у таблици
која чини саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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20.

Д

2.000,00
(1.709,40)

Д

15.03.

01.03.

15.03.

73200000-4

Консултантске
услуге за
7.000,00
Д
15.03.
01.04.
израду
(5.982,90)
Стратегије
развоја
општине
Шамац 20212030. година
УКУПНО у КМ са ПДВ-ом: 361.000,00
УКУПНО у КМ без ПДВ-а: (308.547,00)
УКУПНО (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ) у КМ са ПДВ-ом: 603.488,00
УКУПНО (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ) у КМ без ПДВ-а: 515.801,71
21.

Врста поступка : О-отворени поступак,
споразум;

Напомене

01.03.

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

4.000,00
(3.418,80)

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са
укљученим
ПДВ-ом
(без ПДВ-а)

Шифра ЈРЈН
92222000-9

19.

УСЛУГЕ
Медијско
праћење
активности у
општини
Шамац кроз
објаве
интервјуа и ПР
текстова
Уређење и
кошење
зелених
површина око
Спомен дома у
Шамцу

45246410-0

Р. бр.

Предмет
набавке

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

Буџет
Општине,151,
конто бр. 412700Расходи за услуге
информисања и
медија

Буџет Општине,
поз. 160, конто
бр.412500 –Расходи
за текуће
одржавање осталих
грађевинских
објеката-комунална
инфраструктура
Буџет Општине,
поз. 124, конто
бр.412700– Расходи
за стручне услуге

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: 01-022-64/2021
Датум: 26.02.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

144.
Начелник општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи “Службени гласник
Република Српске“ број:101/04,42/05), сагласно одредбама члана
66 Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац“ број: 9/17) те одредбама Одлуке о покретању процеса израде
Интегрисане стратегије локалног развоја. Д о н о с и
О Д Л У К У
О именовању чланова општинског развојног тима
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I
Именују се чланови Општинског развојног тима (ОРТ-а) као оперативног и координационог тијела, а
које ће бити задужено за вођење процеса израде стратегије развоја и то:
1. Симо Варадиновић - члан
2. Ведрана Михаљчић - члан
3. Предраг Недић члан
4. Лепа Тривић члан
5. Јован Шљокићчлан
6. Велимир Андрић - члан
7. Слађана Мишић члан
8. Мишо Дервенић члан
9. Велимир Маслић – координатор ОРТ-а
II
У свом раду чланови ОРТ-а имају следећу улогу и одговорност.
- Идентификовање и укључивање локалних актера,анализа стања и дефинисање стратешке
платформе,
- Координирање рада секторских радних група при изради секторских развојних планова,
- Израда плана имплементације општинске развојнне стратегије,
- Израда индикативних секторских финансијских планова и генералног финасијског плана,
- Израда плана развоја организационих капацитета и људских потенцијала за имплементацију
стратегије.
- Израда социјалне и економске анализе,презентација нацрта социјално еконмске анализе,
-

организује и подстиче партиципаторне процесе,стратегије развоја и развојних циљева у оквиру
партнерске групе за развој,
предлаже, а начелник именује,три члана општинског развојниг тима који ће координирати рад
секторских радних група и то:
а. План локалног економског развоја
б. План друштвеног развоја
В. План заштите животне средине

-

успоставља секорске радне групе,
осигурава учешће релевантних стручњака из датих области – сектора,
координира радом секторских радних група,
координира радом и израде SWOT анализе у датим секторима и секторско фокусирање,
дефинише секторске оперативне циљеве,
припрема пројектне идеје,утврђује приоритете у датом сектору,
дефинише индикаторе за праћење,остваривање и имплементацију датих секторских планова,
осигурава континуирано међусобно усклађивање приоритета секторских развојних планова,
припрема план имплелентације општинске развојне стратегије на основу секторских развојних
планова,
израђује план имплементације општинске развојне стратегије на основу секторских развојних
планова,
презентује нацрт стратегије локално еконмског развоја,
III
Координатор ОРТ-а директно је одговоран начелнику општине за све активности и резултате у
процесу израде интегрисане стратегије развоја општине Шамац, а обавезан је извјештавати
началника општине о свим кључним фазама процеса израде стратегије (идентификација
социјално еконмске актере,дефинисање развојне визије и циљева,израда секторских планова и
оперативног дијела стратегије, финализација нацрта стратегије).
IV
Састанцима општинског развојног тима предсједава координатор који је директо одговоран
за рад ОРТ-а и исти:
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-

осигурава координацију и комуникацију ОРТ-а са начелником општине,одјељењима и службама,
осигурава укључивање,координацију и комуникацију ОРТ-а са Мјесним заједницама,пословним
субјектима,невладиним сектором и др.,
осигурава координацију и комуникацији са вањским стручњацима ангажованим у процесу
планирања.

V
Процес израде стратегије траје најмање 6 мјесеци, а по потреби може бити продужен.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 01-022-45 /21
Датум:01.03.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

145.
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
„Медијско праћење рада Oпштинске управе општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Медијско праћење рада Oпштинске управе општине Шамац“
путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.982,91 КМ без ПДВ-а, односно до 7.000 КМ са ПДВом и утврђена је Планом јавних набавки за 2021. годину у оквиру позиције број 151-Служба за
друштвене дјелатности општине Шамац на конту број: 412700-Расходи за услуге информисања и медија.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-69/2021
Датум: 02.03.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

146.
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 и и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за
2021. годину број:01-022-18/2021 од 27.01.2021. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о
доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01-022-64/2021 од 26.02.2021.
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План јавних набавки може бити измијењен или/и допуњен, доношењем Одлуке о измјенама или/и
допунама Плана набавки.
Члан 2.
Сви подаци који су обухваћени измјенама и допунама Плана јавних набавки садржани су у таблици
која чини саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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9.

22.

Израда идејног
пројекта за
изградњу
пјешачке стазе
Шамац-Писари и
доградње
дјечијег вртића у
Шамцу

Медијско
праћење рада
Oпштинске
управе општине
Шамац

K

01.03.

15.04.

50.000,00
(42.735,04)

K

01.03.

15.04.

7.000,00
(5.982,90)

Д

15.03.

01.04.

7.000,00
(5.982,90)

Д

01.03.

15.03.

2.404,00
(2.054,70)

Д

01.03.

15.03.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са
укљученим
ПДВ-ом
(без ПДВ-а)

Шифра ЈРЈН
45233141-9
45233141-9

Пројектовање
идејног рјешења
прилаза Основне
школе у Шамцу

30.000,00
(25.641,03)

71242000-6

23.

Редовно
одржавање
некатегорисаних
макад. путева на
подручју
општине Шамац

71242000-6

5.

УСЛУГЕ
Санација
асфалтираних
локалних путева
на подручју
општине Шамац

92220000-9

4.

Предмет
набавке

Р. бр.

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

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
објеката-одржавање
путева
Буџет Општине,
позиција 160, конто
бр. 412700 – Расходи
за остале стручне
услуге (едукативне
услуге,научноистраж
ивачке, израда
елабората и студија,
пројект. докум.
савјетодавне услуге).
Буџет Општине
позиција 151
конто бр. 412700Расходи за услуге
информисања и
медија

Агенција за
безбједност
саобраћаја РС у
износу од 1.202,00
КМ, а разлику
средстава Општина
Шамац, позиција 160,
конто бр. 412700 –
Расходи за остале
стручне услуге безбједност
саобраћаја.

УКУПНО у КМ са ПДВ-ом: 352.404,00
УКУПНО у КМ без ПДВ-а: 301.200,00
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РАДОВИ
Санација крова
на Дому
културе у МЗ-и
Корница

К

01.04.

15.05.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВ-ом
25.000,00
(21.367,52)

45000000-7

4.

Шифра ЈРЈН

Р. бр.

Предмет
набавке
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Министарство за
људска права и
избјеглице БиХ
20.000,00 КМ, а
разлику средстава
ће обезбиједити
Општина Шамац
са позиције бр.
160 на конту бр.
511200- Издаци за
инвест.
одржавање, рек. и
адаптацију зграда
и објеката.

УКУПНО у КМ са ПДВ-ом: 160.488,88
УКУПНО у КМ без ПДВ-а:137.169,98
УКУПНО (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ) у КМ са ПДВ-ом: 620.792,88
УКУПНО (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ) у КМ без ПДВ-а: 530.592,20
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: 01-022-68 /2021
Датум: 02.03.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

147.
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 услуге „Уређење и кошење зелених површина око
Спомен дома у Шамцу“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ д.о.о. Шамац за набавку услуге „Уређење и
кошење зелених површина око Спомен дома у Шамцу“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у
износу од 1.239,28 КМ без ПДВ-а, односно 1.450,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног
споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
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Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
26.02.2021. год. упутила захтјев за достављање понуде понуђачу ЈП „ СЛОБОДНА ЗОНА“д.о.о. Шамац.
У року остављеном за достављање понудa, дана 01.03.2021. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са укупним износом понуде од 1.239,28 КМ без ПДВ-а, односно 1.450,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-66/2021
Датум: 03.03.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

148.
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 услуге „Медијско праћење активности у општини Шамац
кроз објаве интервјуа и ПР текстова“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача ИД „ Euro Blic Press“ д.о.о. Бања Лука за набавку услуге „Медијско
праћење активности у општини Шамац кроз објаве интервјуа и ПР текстова“ и именованом понуђачу
додјељује се Уговор у износу од 3.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 3.510,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом,
путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
26.02.2021. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу ИД „ Euro Blic Press“ д.о.о. Бања
Лука.
У року остављеном за достављање понудa, дана 02.03.2021. године достављена је понуда понуђача
ИД „Euro Blic Press“ д.о.о. Бања Лука са укупним износом понуде од 3.000,00 КМ без ПДВ-а, односно
3.510,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-65/2021
Датум: 04.03.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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149.
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 услуге „Медијско праћење рада
Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача Телевизија „K 3“ д.о.о. Прњавор за набавку услуге „ Медијско праћење
рада Општинске управе Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 5.600,00 КМ
без ПДВ-а, односно 6.552,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
02.03.2021. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу Телевизија „ K 3“ д.о.о. Прњавор.
У року остављеном за достављање понудa, дана 05.03.2021. године достављена је понуда понуђача
Телевизија „ K 3“ д.о.о. Прњавор са укупним износом понуде од 5.600,00 КМ без ПДВ-а, односно
6.552,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-69/2021
Датум: 08.03.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

150.
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 и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за
2021. годину број:01-022-18/2021 од 27.01.2021. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о
доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01-022-64/2021 од 26.02.2021 и
Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2021.
годину број:01-022-68/2021 од 02.03.2021.
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План јавних набавки може бити измијењен или/и допуњен, доношењем Одлуке о измјенама или/и
допунама Плана набавки.
Члан 2.
Сви подаци који су обухваћени измјенама и допунама Плана јавних набавки садржани су у таблици
која чини саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

О

15.05.

Буџет општине,
позиц. 150,
конто бр.412200
Расходи за ком.
услуге(дератиз.
и дезинсекција) .

Напомене

15.03.

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Врста поступка

Шифра ЈРЈН

Процијењена
вриједност у
КM са
укљученим
ПДВ-ом
(без ПДВ-а)
117.000,00
(100.000,00)

Оквирни датум
покретања
поступка

УСЛУГЕ
Вршење
дезинсекције на
подручју
Општине
Шамац за
период 20212023. година

90670000-4

12.

Предмет
набавке

Р. бр.

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

Са
једним
изабрани
м
понуђаче
м
закључић
е се
оквирни
споразум

УКУПНО у КМ са ПДВ-ом: 430.404,00
УКУПНО у КМ без ПДВ-а: 367.866,67
УКУПНО (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ) у КМ са ПДВ-ом: 698.792,88
УКУПНО (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ) у КМ без ПДВ-а: (597.258,87)
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: 01-022-71 /2021
Датум: 10.03.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

25

Страна 26 – Понедјељак, 15. март 2021. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 5

151.
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
„Вршење дезинсекције на подручју општине Шамац
за период 2021-2023. година“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Вршење дезинсекције на подручју општине Шамац за
период 2021-2023. година“ 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 100.000,00 КМ без урачунатог ПДВ-а односно до
117.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2021. годину у оквиру
позиције број 150-Одјељење за привреду, потребна средства су планирана на конту бр. 412200- Расходи
за комуналне услуге-дератизација и дезинсекција. Са једним изабраним понуђачем предвиђено је
закључење оквирног споразума у трајању од три године.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине. 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: 01-022-72/2021
Датум: 10.03.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

152.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16
и 36/19), члана 70. става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно
одредбама члана 66. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 9/17),
Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку робе „Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-46/2021 од 10.03.2021. године и уговор
за за набавку робе „Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“ додјељује се понуђачу„
Antunović AGS“ д.о.о. Орашје за коначну цијену након провођења е-аукције у износу од 38.131,50 КМ
без ПДВ-а, односно 44.613,86 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Записник о коначној оцјени понуда са препоруком Комисије број:01-022-46/2021 од 10.03.2021.године
је саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
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Члан 3.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 5 (пет) дана достави све доказе којима је ће потврдити
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ као и да достави коначну
понуду у укупном износу од 38.131,50 КМ без ПДВ-а, тј. да умањи цијену свих понуђених роба за 8,01 %
од укупне цијене почетне понуде у износу од 41.452,50 KM без ПДВ-а.
Члан 4.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку жалбеног рока,
рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније понуде.
Члан 5.
Ова одлука објавиће се у Службеном гласнику Општине Шамац и на веб-страници
www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Образложење
Поступак јавне набавке за набавку робе „ Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“ покренут
је објављивањем обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ, број обавјештења о набавци бр:
144-7-1-2-3-2/21 од 18.02.2021. године путем конкурентског захтјева за достављање понуда.
У року остављеном за достављање понуда, достављенe су 4 (четири) понуде сљедећих понуђача
(Табела1):
ПОДАЦИ О ПРИСТИГЛИМ ПОНУДАМА И ИЗНОС ПОНУДА (Табела 1):
1. „ ROX“д.о.о. Орашје
2. „ Нестро Петрол“а.д. Бања Лука
3. „ ЦЕРОЛ“д.о.о. Церик, Брчко
4. „ Antunović AGS“д.о.о. Орашје
Комисија је утврдила да су сви горе наведени понуђачи доставили комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама.
Комисија је утврдила почетну ранг листу оцијењених и прихватљивих понуда. Уговорни орган је дана
09.03.2021. године провео поступак е-аукције са почетком од 13:00 часова и временском трајању еаукције од 15 минута, на којој је било умањење почетних понуда (Табела 2).
ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ

Р.бр. Назив понуђача

1

NESTRO PETROL A.D. BANJA
LUKA

ИДБ/ЈИБ

Почетна цијена у КМ без ПДВ-а Ранг

4400959260004

38333,00

1

2

CEROL D.O.O.

4600056720008

40812,50

2

3

ROX D.O.O. ZA PROMET I USLUGE
ORAŠJE

4254039590006

41085,00

3

4254008950004

41452,50

4

4

ANTUNOVIĆ AGS D.O.O.

Умањење почетних понуда (Табела2):
Р.бр. Назив понуђача
1

ANTUNOVIĆ AGS D.O.O.

ИДБ/ЈИБ
4254008950004

Датум и вријеме подношења нове
цијене
9.3.2021. 13:14:42

Цијена у
КМ
без ПДВ-а
38131,50

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

Р.бр. Назив понуђача

1
2

3
4

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

ИДБ/ЈИБ

Коначна цијена у КМ без
ПДВ-а

Умањење цијене

Ранг

4254008950004

38131,50

8,01% **

1

4400959260004

38333,00

0%

2

4600056720008

40812,50

0%

3

4254039590006

41085,00

0%

4

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „Antunović AGS“ д.о.о. Орашје чија је понуда најнижа
цијена са износом од 38.131,50 КМ без ПДВ-а, односно 44.613,86 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
На основу свега горе наведеног одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана од
дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом
поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла
бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022-46/2021
Датум: 11.03.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

153.
На основу члана 59. став 1. тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19 ), члана 19. Став 1. тачка 4) и став 3. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), сагласно одредбама члана 66. став 1.
тачка 13) и члана 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17),
Начелник општине Шамац доноси:
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији послова и радних задатака у ЈУ „Центар за социјални рад“Шамац
I
Даје се сагланост на Одлуку о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака у ЈУ „Центар за социјални рад“ Шамац број 02-014-4/21, коју
је на сједници одржаној дана 02.03.2021.године донио Управни одбор ЈУ „Центар за социјални
рад“Шамац.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“ .
Број: 01-023-13/2021
Датум, 04.03.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
154.
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 спрјечавање 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 11.03.2021.године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво
путем шалтерске понуде,
e) до 11.03.2021.године забрањује се организација музике уживо у угоститељским објектима за
смјештај, исхрану и пиће.
3. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће
одржавати физичко растојање од два метра а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство
Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном.
4. До 11.03.2021. године ограничава се број присутних особа у угоститељским објектима на начин да се
број истих одређује у складу са важећим препорукама ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике
Српске“, с тим да се присуство на једној етажи угоститељског објекта ограничава на максимално 50
посјетилаца.
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5. До 11.03.2021. године забрањују се организоване рекреативне активности, тренажни процеси и
такмичарске активности свих спортских организација и спортиста свих узраста осим професионалних
спортских активности укључујући и тренажни процес истих.
6. 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.
7. Обавезују се пружаоци услуга да у свом пословању обезбиједe поштовање препорука надлежних
институција.
8. 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.
9. О извршавању задатака из овог закључка Одјељење за привреду и инспекцијске послове и Комунална
полиција свакодневно ће извјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
10. 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 01810-4-4/2021 од 23.02.2021. године.
11. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“, а примјењиваће се до 11.03.2021. године.
Број: 01-810-4-5/2021
Датум: 05.03.2021. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

155.
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 спрјечавање 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,
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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 18.03.2021.године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво
путем шалтерске понуде,
e) до 18.03.2021.године забрањује се организација музике уживо у угоститељским објектима за
смјештај, исхрану и пиће.
3. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће
одржавати физичко растојање од два метра а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство
Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном.
4. До 18.03.2021. године ограничава се број присутних особа у угоститељским објектима на начин да се
број истих одређује у складу са важећим препорукама ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике
Српске“, с тим да се присуство на једној етажи угоститељског објекта ограничава на максимално 50
посјетилаца.
5. До 18.03.2021. године забрањују се организоване рекреативне активности, тренажни процеси и
такмичарске активности свих спортских организација и спортиста свих узраста осим професионалних
спортских активности укључујући и тренажни процес истих.
6. 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.
7. Обавезују се пружаоци услуга да у свом пословању обезбиједe поштовање препорука надлежних
институција.
8. 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.
9. О извршавању задатака из овог закључка Одјељење за привреду и инспекцијске послове и Комунална
полиција свакодневно ће извјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
10. 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 01810-4-5/2021 од 04.03.2021. године.
11. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“, а примјењиваће се до 18.03.2021. године.
Број: 01-810-4-6/2021
Датум: 11.03.2021. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. економиста
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
132. Одлука о усвајању Акционог плана за отклањање неправилности по Извјештају о
ревизији консолидованих финансијских извјештаја Општине Шамац за период 01.01. 31.12.2019. године
133. Одлука о усвајању Програма и календара културних активности у 2021. години
134. Закључак о усвајању Извода из Записника са III редовне сједнице Скупштине
општине Шамац
135. Закључак о прихватању Извјештаја Главне службе за ревизију о проведеној
финансијској ревизији Општине Шамац за период 01.01. - 31.12.2019. године
136. Закључак o усвајању Извјештаја о раду Одбора за жалбе општине Шамац за 2020.
годину
137. Закључак о прихватању Информације о реализацији програма обављања и
финансирања заједничке комуналне потрошње у 2020. години
138. Закључак о прихватању Информације о реализацији Програма одржавања,
заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица на територији општине
Шамац у 2020. години
139. Закључак о прихватању Информације о реализацији уговора о закупу пословних
простора и објеката у својини општине Шамац и пословних простора којима располаже
општина Шамац у 2020. години
140. Закључак о прихватању Информације о стању јавне расвјете на подручју општине
Шамац за период 01.01. - 31.12.2020. године

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
141. Одлука о покретању поступка јавне набавке услуге „Уређење и кошење зелених
површина око Спомен дома у Шамцу“
142. Одлука о покретању поступка јавне набавке услуге „Медијско праћење активности у
општини Шамац кроз објаве интервјуа и ПР текстова“
143. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2021. годину
144. Одлука о именовању чланова општинског развојног тима
145. Одлука о покретању поступка јавне набавке услуге „Медијско праћење рада
Oпштинске управе општине Шамац“
146. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2021. годину
147. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Уређење и кошење зелених површина
око Спомен дома у Шамцу“
148. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Медијско праћење активности у
општини Шамац кроз објаве интервјуа и ПР текстова“
149. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Медијско праћење рада Општинске
управе Шамац“
150. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2021. годину
151. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Вршење
дезинсекције на подручју општине Шамац за период 2021-2023. година“
152. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе „Набавка горива за
потребе Општинске управе Шамац“
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153. Закључак о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака у ЈУ „Центар за
социјални рад“ Шамац

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

Понедјељак, 15. март 2021. године - Службени гласник општине Шамац - Број 5/21
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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