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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
277.
На основу чл 1. ст. (2), чл 2. ст. (1) и чл. 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 131. став 2. Закона о привредним друштвима РС ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 и 82/2019) , члана 39. став (2)
тачка 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и
члана 36. ст. (2) тачка 35. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17),
Скупштина општине Шамац, на VII редовнoj сједници одржаној дана 28.05.2021.године, донијела је
ОДЛУКУ
о давању овлашћења за обављање послова из надлежности Скупштине ЈП „Слободна зона“, у име
оснивача
Члан 1.
Овом одлуком даје се овлашћење за обављање послова из надлежности Скупштине ЈП „Слободна зона“
д.о.о. Шамац, сљедећим лицима :
1) Симо Варадиновић, предсједник Скупштине општине
2) Ђорђе Милићевић, начелник Општине
3) Јадранка Ђукић, потпредсједник Скупштине општине
4) Ђуро Ивановић, замјеник начелника Општине
5) Шљокић Јован, шеф кабинета начелника Општине
Члан 2.
За обављање послова из надлежности Скупштине ЈП „Слободна зона“ д..о.о., лица из члана 1. ове
одлуке, неће примати накнаду.
Члан 3.
На основу ове одлуке, код надлежног регистарског органа, извршиће се промјена лица
овлашћених за обављање послова из надлежности Скупштине ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука број: 07-022-264/15 од 15.12.2015.године
(„Службени гласник општине Шамац бр. 12/15) .
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-161/21
Датум, 28.05.2021. год.

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

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
278.
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 методологије за идентификацију неопорезованих непокретности и
унапређења наплате пореза на непокретности
на територији oпштине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Израда методологије за идентификацију неопорезованих
непокретности и унапређења наплате пореза на непокретности на територији oпштине 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: 140-Одјељење за
финансије, на конту бр. 412700 –Расходи за стручне услуге( услуге платног промета, услуге осигурања,
компјутерске услуге и др.)
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-155/2021
Датум: 19.05.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

279.
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 и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана
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јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01-022-68/2021 од 02.03.2021 и Одлуке о измјенама
и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01-02271/2021 од 10.03.2021.г и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки
општине Шамац за 2021. годину број:01-022-83/2021 од 15.03.2021.г. и Одлуке о измјенама и допунама
одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01-022-86/2021 од
17.03.2021.г и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац
за 2021. годину број:01-022-93/2021 од 29.03.2021.г и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу
плана јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01-022-108/2021 од 05.04.2021.г. и Одлуке о
измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01022-117/2021 од 21.04.2021.г.
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.

73200000-4

УСЛУГЕ
Израда
27. методологије за
идентификацију
7.000,00
неопорезованих
(5.982,91)
непокретности и
унапређења
наплате пореза на
непокретности
на територији
oпштине Шамац
УКУПНО у КМ са ПДВ-ом: 471.274,00
УКУПНО у КМ без ПДВ-а: 402.798,29

Д

15.05.

01.06.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН

Предмет
набавке

Р. бр.

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

Буџет Општине,
позиц. 140,
на конту бр.412700
Расходи за стручне
услуге( услуге
платног промета,
услуге осигурања,
компјутерске
услуге и др.)

УКУПНО (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ) у КМ са ПДВ-ом: 800.447,88
УКУПНО (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ) у КМ без ПДВ-а: 684.143,49
Врста поступка : О-отворени поступак,
споразум;

К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни
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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: 01-022-154/2021
Датум: 19.05.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

280.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:97/16 и 36/19), члана члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број
9/17), члана 70. и члана 72. став (3), тачка ц), Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ”,
број:39/14) Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели уговора другорангираном понуђачу
за извођење радова
„Изградња пјешачке стазе у улици Краља Александра I Карађорђевића
(од улице Цара Душана до одбрамбеног насипа ријеке Босне)“
Члан 1.
Поништава се Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 01-022-112/2021 од 13.05.2021. године у
предмету јавне набавке за извођење радова „Изградња пјешачке стазе у улици Краља Александра I
Карађорђевића (од улице Цара Душана до одбрамбеног насипа ријеке Босне)“ из разлога што је изабрани
понуђач „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко одбио додјелу уговора.
Члан 2.
Уговор се додјељује другорангираном понуђачу „ Геокоп“ д.о.о. Дервента за понуђену цијену у износу од
32.754,00 КМ без ПДВ-а, односно 38.322,18 КМ са ПДВ-ом.
Члан 3.
Изабрани понуђач из претходног члана у обавези је да у року од 5 (пет) дана, од дана пријема ове одлуке
достави :
а) све потребне доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о
јавним набавкама БиХ и
б) овјерену фотокопију лиценце за извођење грађевинских радова на објектима нискоградње коју издаје
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
Члан 4.
Ова одлука доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71.
став (2) Закона о јавним набавкама.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“ и на
веб сајту Општине Шамац www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су
учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01-022-112/2021
од 07.04.2021. године. Предметна јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева са објавом
обавјештења број: 144-7-3-18-3-13/21 од 07.04.2021. год на порталу Агенције за јавне набавке БиХ
заједно са предметном тендерском документацијом. Процијењена вриједност предметне набавке износи
до 32.478,63 КМ без ПДВ-а, односно до 38.000,00 КМ са ПДВ-ом. За предметну набавку уговорни орган
предвидио је и е-аукцију.
Комисија за предметну јавну набавку именована Рјешењем број: 01-111-93/2021 од 16.04.2021.
године доставила је Записник о оцјени понуда број: 01-022-112/2021 од 26.04.2021. године. У поступку је
утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену
приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:
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- да је укупан број пристиглих понуда 2 ( два)
- да су благовремено запримљене 2 (двије) понуде
- да су 2 (двије ) понуде понуђача прихватљиве
Критеријум за оцјењивање понуде је најнижа цијена.
Комисија је утврдила да су оба понуђача доставили комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ као и Изјаве о испуњавању услова за примјену
преференцијалног третмана домаћег. Извршена је почетна ранг листа оцијењених и прихватљивих
понуда.
Комисија за предметну јавну набавку, након почетне оцјене понуда констатује да су оба горе наведена
понуђача поднијели прихватљиве понуде и предлаже уговорном органу на даље поступање у складу са
Правилником о условима и начину кориштења е-аукције („ Службени гласник БиХ“, број: 66/16).
Уговорни орган је дана 21.04.2020. године провео поступак е-аукције са почетком од 14:30 часова и
временском трајању од десет минута, на којој није било умањење почетних понуда.
ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У ЕАУКЦИЈИ
Р.бр. Назив понуђача
1
2

GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
GEOKOP D.O.O. DERVENTA

ИДБ/ЈИБ

Почетна цијена у КМ без ПДВ-а

Ранг

4600086390002

32473,00 *

1

4400143220004

32754,00 *

2

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман
Није било подношења понуда.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ
Р.бр. Назив понуђача
1
2

GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
GEOKOP D.O.O. DERVENTA

ИДБ/ЈИБ
4600086390002
4400143220004

Коначна цијена у КМ
без ПДВ-а
32473,00 *
32754,00 *

Умањење цијене

Ранг

0%
0%

1
2

Комисија за предметну јавну набавку, након провођења е-аукције , констатује да је најповољнија понуда
понуђача „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко у износу од 32.473,00 КМ без ПДВ-а, односно 37.993,41 КМ са
ПДВ-ом и једногласно предлаже његов избор.
Начелник општине донио је дана 13.05.2021. године Одлуку о избору најповољнијег понуђача број:01022-112/2021 у којој је изабран понуђач „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко и истовремено упутио одлуку
свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним
набавкама.
Дана 18.05.2021. године изабрани понуђач „ Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко упутио је обавјештење о
одустајању од своје понуде, тј. одбија додјелу уговора за извођење предметних радова , а као разлог
наводи насталу ситуацију у погледу динамике послова добијених у исто вријеме.
На основу напријед наведеног Начелник општине одлучио је као у члану 2. ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о
јавној набавци и који сматра да је наручилац прекршио једну или више одредби Закона о јавним
набавкама и/или подзаконских аката има право уложити жалбу на поступак у писаној форми на начин и у
роковима утврђеним у члану 99. и 100. наведеног Закона.
Број: 01-022-112/2021
Датум: 20.05.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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281.
На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), те на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 01-022-143/2021 од
21.05.2021. године у поступку јавне набавке радова „ Санација крова на Дому културе у МЗ-и Корница“,
Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова
„Санација крова на Дому културе у МЗ-и Корница“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-143/2021 од 24.05.2021. године и уговор
за јавну набавку радова „ Санација крова на Дому културе у МЗ-и Корница“ додјељује се понуђачу
„Винковић“ д.о.о. Оштра Лука за понуђену цијену у износу од 23.076,33 КМ без ПДВ-а, односно
26.999,31 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „ Винковић“ д.о.о. Оштра
Лука у року од 5 (пет) од дана када су понуђачи обавијештени о избору најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Понуђач је у својој понуди доставио све доказе којима је потврдио вјеродостојност достављених
изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Записник о коначној оцјени понуда број: 01-022-143/2021 од 21.05.2021. године је саставни дио ове
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Ова одлука доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану
71. став (2) Закона о јавним набавкама.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“
и на веб сајту Општине Шамац www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су
учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01-022-143/2021
од 29.04.2021. године. Предметна јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева са објавом
обавјештења број: 144-7-3-22-3-14/21 од 29.04.2021. год на порталу Агенције за јавне набавке БиХ
заједно са предметном тендерском документацијом. Процијењена вриједност предметне набавке износи
до 23.076,92 КМ без ПДВ-а, односно до 27.000,00 КМ са ПДВ-ом. За предметну набавку уговорни орган
предвидио је и е-аукцију.
На предметну тендерску документацију, жалилац „ Градпром“ д.о.о. Србац заступано по пуномоћнику
адвокату Мили Антонићу из Бања Луке , упутио је дана 04.05.2021. г. жалбу и иста је запримљена под
бројем: 01-022-143/2021 на протокол код уговорног органа дана 05.05.2021. године, након чега је
уговорни орган размотрио жалбу у коме жалилац наводи:
„Тендерском документацијом (страна 6) прописано је:
11.3. Технчка и професионална способност
Што се тиче техничке и професионалне способности из члана 48. Закона, добављачи требају испунити
слиједеће минималне услове:
Успјешно искуство у реализацији најмање једног уговора за извођење радова високоградње у посљедње
двије године, рачунајући од времена достављања понуде, или за период од датума регистрације, односно
почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради у периоду краћем од три године, у
вриједности не мањој од 50.000 КМ са ПДВ-ом.
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Даље, жалилац наводи да је процијењена вриједност набавке износи до 27.000,00 КМ са ПДВ-ом, а
уговорни орган од потенцијалних понуђача захтијева да имају успјешно искуство у реализацији најмање
једног уговора за извођење радова високоградње у посљедње двије године, рачунајући од времена
достављања понуде, или за период од датума регистрације, односно почетка пословања, ако је понуђач
регистрован односно почео да ради у периоду краћем од три године, у вриједности не мањој од 50.000,00
КМ са ПДВ-ом.
Уговорни орган усвојио је жалбу понуђача на начин да је донио рјешење о усвајању жалбе бр:01-022143/2021 од 10.05.2021. године, извршио измјену тендерске документације у складу са члан 7. став (4),
тач. б) подтачка 1) Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени гласник
БиХ“, број 90/14) те је продужио рок за достављање понуда за седам дана и прихватио надокнаду
трошкова за састав жалбе по пуномоћнику у износу од 658,13 КМ са ПДВ-ом позивајући са на став Суда
БиХ изнесеним у Пресуди број:С1 3 У 023495 16 У од 16.03.2018. године.
Комисија за предметну јавну набавку именована Рјешењем број: 01-111-113/2021 од 14.05.2021.
године доставила је Записник о почетној оцјени понуда број: 01-022-143/2021 од 18.05.2021. године. У
поступку је утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање
понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено
сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 2 ( два)
- да су благовремено запримљене 2 (двије) понуде
- да су 2 (двије ) понуде понуђача прихватљиве
Критеријум за оцјењивање понуде је најнижа цијена.
Комисија је утврдила да су оба понуђача доставили комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ као и Изјаве о испуњавању услова за примјену
преференцијалног третмана домаћег. Извршена је почетна ранг листа оцијењених и прихватљивих
понуда.
Комисија за предметну јавну набавку, након почетне оцјене понуда констатује да су оба горе наведена
понуђача поднијели прихватљиве понуде и предлаже уговорном органу на даље поступање у складу са
Правилником о условима и начину кориштења е-аукције („ Службени гласник БиХ“, број: 66/16).
Уговорни орган је дана 21.05.2021. године провео поступак е-аукције са почетком од 11:00 часова и
временском трајању од десет минута, на којој није било умањење почетних понуда.
ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У ЕАУКЦИЈИ
Р.бр. Назив понуђача
1
2

VINKOVIĆ D.O.O.
ASTRA PLAN D.O.O.

ИДБ/ЈИБ

Почетна цијена у КМ без
ПДВ-а
23076,33 *
24278,39 *

4254014410003
4600025920009

Ранг
1
2

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман
Није било подношења понуда.
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ
Р.бр. Назив понуђача
1
2

VINKOVIĆ D.O.O.
ASTRA PLAN D.O.O.

ИДБ/ЈИБ
4254014410003
4600025920009

Коначна цијена у КМ
без ПДВ-а
23076,33 *
24278,39 *

Умањење цијене

Ранг

0%
0%

1
2

Комисија за предметну јавну набавку, након провођења е-аукције , констатује да је најповољнија понуда
понуђача „Винковић“ д.о.о. Оштра Лука у износу од 23.076,33 КМ без ПДВ-а, односно 26.999,31 КМ са
ПДВ-ом и једногласно предлаже његов избор.
Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
члану 1. ове одлуке.
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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: 01-022-143/2021
Датум: 24.05.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

282.
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 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 Статут Јавне установе „Центар за социјални рад“ Шамац
I
Даје се сагласност на Статут Јавне установе „Центар за социјални рад“ Шамац број 02-014-13/21, који је
на сједници одржаној дана 12.05.2021.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: 01-023-34/2021
Датум, 21.05.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
283.
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. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији Општине
Шамац и заштите и спасавања становништва од 20.05.2021. до 07.06.2021. године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 100 лица,
2) сва приватна окупљања у групама већим од 50 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и
други породични скупови сличне природе),
3) организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану
2. Од 20.05.2021. до 07.06.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 24:00 часа:
1) 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.),
2) приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).
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3. Од 20.05.2021. до 07.06.2021. године у периоду од 24:00 до 06:00 часова драгстори могу радити
искључиво путем шалтерске продаје.
4. Од 20.05.2021. до 07.06.2021. године субјектима трговинских дјелатности ограничава се рад недјељом
од 6:00 до 14:00 часова, а другим данима могу радити у складу са својим уобичајеним радним временом.
5. Oд 21.05.2021. дозвољава се организација и извођење музике уживо угоститељским објектима за
смјештај, исхрану и пиће у простору за услуживање на отвореном (љетна башта, тераса, врт), као и на
отвореном простору уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“.
6. Од 21.05.2021. до 07.06.2021. године, а изузетно од тачке 1., подтачке 1) овог закључка, дозвољавају се
такмичарске активности спортских организација и спортиста уз присуство публике уз строго
придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
7. Дозвољене активности из овог закључка спроводе се уз пуну одговорност организатора за строго
спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
8. Задужују се васпитно образовне установе на подручју општине, да прате епидемиолошку ситуацију у
својој васпитно образовној установи, те да уколико буде потребно предложе обустављање наставе у
школама и прелазак на одвијање наставе на даљину.
9. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да
се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра, како у затвореном тако и на отвореном
простору, те да се придржавају упутстава ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске" за боравак
у затвореном простору у зависности од дјелатности која се обавља.
10. Изузетно од тачке 9. овог закључка обавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
3) лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.
11. 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 простору.
12. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне куће, као и остали продајни објекти да одреде једно
или више лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта (главни улаз,
пролази, ходници) у складу са тачком 9. овог закључка са посебном пажњом на ограничење броја
лица у објекту у зависности од површине укупног простора објекта.
13. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица која у директном контакту пружају услуге
грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбиједе маске грађанима који користе њихове услуге а немају их,
4) се придржавају упутстава ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске" за организовање
рада у зависности од дјелатности коју обављају,
5) одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз
могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера.
14. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности
прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ "Института за јавно здравство Републике Српске" за
спрјечавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
15. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:
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1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ "Института
за јавно здравство Републике Српске" са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у
зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања,
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на
његову површину.
16. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних
просторија у складу са упутством ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске".
17. Републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна
овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити број лица која истовремено могу да уђу и бораве у
просторијама органа,
2)
одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра уз благовремено
предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење
физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
18. О извршавању задатака из овог закључка Одјељење за привреду и инспекцијске послове и Комунална
полиција свакодневно ће извјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
19. Непоштовање мјера забране и ограничења из овог закључка санкционисаће се у складу са Законом о
јавном реду и миру ("Службени гласник Републике Српске", број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити
становништва од
заразних болести ("Службени гласник Републике Српске", број 90/17, 42/20 и
93/20).
20. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској
("Службени гласник Републике Српске", број 2З/20) и Наредба о обавезној контроли лица којима је
одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској ("Службени
гласник Републике Српске", број 24/20) се примјењују уз овај закључак.
21. Овај закључак ступа на снагу 20.05.2021. године и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
22. 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 01810-4-19/2021 од 07.05.2021. године изузев тачке 5. чије важење престаје 21.05.2021. године.
Број: 01-810-4-21/2021
Датум: 19.05.2021. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. економиста

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
277. Одлука о давању овлашћења за обављање послова из надлежности Скупштине ЈП
„Слободна зона“, у име оснивача

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
278. Одлука о покретању поступка јавне набавке услуге „Израда методологије за
идентификацију неопорезованих непокретности и унапређења наплате пореза на
непокретности на територији oпштине Шамац“
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279. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2021. годину
280. Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу за извођење радова
„Изградња пјешачке стазе у улици Краља Александра I Карађорђевића (од улице Цара
Душана до одбрамбеног насипа ријеке Босне)“
281. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Санација крова на
Дому културе у МЗ-и Корница“
282. Закључак о давању сагласности на Статут Јавне установе „Центар за социјални
рад“ Шамац

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

Петак, 28. мај 2021. године - Службени гласник општине Шамац - Број 9/21
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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