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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
216.
Начелник општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 22. став 1 тачка б) подтачка 2) Закона о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12),
сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
3/14), доноси
ОДЛУКУ
о формирању Центра за сузбијање болести плавог језика
на подручју општине Шамац
I
Формира се Центар за сузбијање болести плавог језика на подручју општине Шамац у сљедећем саставу:
1. Ален Незировић, др.вет.мед. - Предсједник Центра
2. Перо Џомбић, инж. пољ. - члан Центра
3. Ненад Максимовић, дипл.инж.пољ. - члан Центра
II
Задатак Центра за сузбијање болести плавог језика на подручју општине Шамац је да буду у сталној
координацији са Стручним тимом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС и
достављају информације комисији за попис имања и животиња и комисији за евиденцију штете о броју
имања и животиња и броју обољелих и угинулих животиња на подручју општине Шамац.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-255 /2016
Датум, 29.09.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

217.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 70 става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно
одредбама члана 60 Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 3/14) ,
Начелник општине Шамац, д о н о с и
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О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова „Уређење градског православног гробља нивелисањем терена
једног гробног поља“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за извођење радова „Уређење градског
православног гробља нивелисањем терена једног гробног поља“ објављеног дана 29.09.2016. год. на
порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-3-22-3-25/16 .
Процијењена вриједност предметне набавке износи 27.350,43 КМ без ПДВ-а, односно 32.000,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигле су 2 (двије) понуде сљедећих понуђача:
1. ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац
2. „Дуле“ д.о.о. Писари
Члан 3.
Комисија је констатовала да је понуђач ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац доставио комплетну документацију
у складу са условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ.
•
Понуда понуђача „Дуле“ д.о.о. Писари није чврсто увезана на начин да се онемогући накнадно
вађење или уметање листова , а како је то било предвиђено условима тендерске документације
(Припрема понуда, секција 4.2) да понуда мора бити чврсто увезана и све стране понуде нумерисане. Под
чврстим увезом, подразумијева се понуда укоричена у књигу или понуда осигурана јамствеником и
достављена понуда је знатно већа од планираних средстава и као таква неприхватљива је за овај уговрни
орган.
На основу критеријума најниже цијене технички задовољавајуће понуде извршено је вредновање и
утврђена сљедећа ранг листа.
Ранг листа прихватљивих и оцијењених понуда:

Р.
број

Цијена
понуде у КМ
без ПДВ-а

Понуђени
попуст

Укупна цијена
понуде с ПДВом

26.672,00

-

31.206,24

Цијена
понуде у КМ
без ПДВ-а

Понуђени
попуст

Укупна цијена
понуде с ПДВом

28.690,00

-

33.567,00

Назив понуђача
1.

ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац

Ранг листа неприхватљивих и оцијењених понуда:

Р.
број
Назив понуђача
1.

„Дуле“д.о.о. Писари

Оцијењено је да је најповољнији понуђач ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац чија је понуда најнижа
цијена технички задовољавајућа са износом од 26.672,00 КМ без ПДВ-а, односно 31.206,24 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-45/16 од 06.10.2016.године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
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Члан 5.
Изабрани понуђач у својој понуди дужан је да достави све потребне доказе којима потврђује
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ
Члан 6.
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.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-265/16
Датум: 11.10.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

218.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 70 става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно
одредбама члана 60 Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 3/14) ,
Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку услуге
„Израда процјене вриједности реконструисаних објеката
у власништву Општине Шамац“
Члан 1.
У поступку јавне набавке за набавку услуга „Израда процјене вриједности реконструисаних
објеката у власништву Општине Шамац“ путем конкурентског захтјева
за доставу понуда објављеног дана 23.09.2016. год. на порталу Агенције за јавне набавке Босне и
Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-2-21-3-24/16 од 23.09.2016.године. Процијењена
вриједност набавке је 21.367,53 КМ без урачунатог ПДВ-а, односно 25.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
За предметну јавну набавку , у року остављеном за достављање понуда пристигле су три понуде
сљедећих понуђача:
1. „EF Revizor“ д.о.о. Бања Лука,
2. „Економски институт“д.о.о. Бања Лука и
3. „Вукадиновић“д.о.о. Теслић
Члан 3.
Комисија је констатовала да су сљедећи понуђачи „EF Revizor“ д.о.о. Бања Лука и „Економски институт“
д.о.о. Бања Лука доставили комплетну документацију у складу са условима тендерске документације и
Закона о јавним набавкама БиХ.
• Понуда понуђача „Вукадиновић“д.о.о. Теслић није чврсто увезана на начин да се онемогући накнадно
вађење или уметање листова, како је то било предвиђено у тендерској документацији (секција 4.2
Припрема понуда) и као таква је неприхватљива за овај уговорни орган.
На основу критеријума најниже цијене технички задовољавајуће понуде извршено је вредновање и
утврђена сљедећа ранг листа:
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Ранг листа прихватљивих понуда:
Цијена
понуде у КМ
без ПДВ-а

Р.
број

Понуђени
попуст

Укупна цијена
понуде с ПДВ-ом

Назив понуђача
1.

„EF Revizor“ д.о.о. Бања Лука

7.000,00

-

8.190,00

2.

„Економски институт“д.о.о.
Бања Лука

9.799,00

-

11.464,83

Ранг листа неприхватљивих понуда:
Цијена
понуде у КМ
без ПДВ-а

Р.
број

Понуђени
попуст

Укупна цијена
понуде с ПДВ-ом

Назив понуђача
1.

„Вукадиновић“ д.о.о. Теслић

18.045,00

-

21.112,65

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „EF Revizor“ д.о.о. Бања Лука чија је понуда најнижа
цијена технички задовољавајућа са износом од 8.190,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-44/16 од 27.09.2016. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђач
у својој понуди доставио је све потребне доказе којима потврђује
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.

Члан 6.
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.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-264 /16
Датум: 10.10.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

219.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 70. става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно
одредбама члана 60. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 3/14) ,
Начелник општине Шамац, д о н о с и
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О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку радова „Инвестиционо улагање у развој јавне расвјете
на подручју Општине Шамац“
Члан 1.
У поступку јавне набавке услуга путем конкурентског захтјева за доставу понуда Инвестиционо
улагање у развој јавне расвјете на подручју Општине Шамац“објављеном дана 04.10.2016. год. на
порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-3-23-3-26/16.
За јавну набавку „ Инвестиционо улагање у развој јавне расвјете на подручју Општине Шамац“
благовремено су пристигле три (3) понуде сљедећих понуђача:
1. „ЕЛНАР“д.о.о. Бања Лука
2. „ЕНЕРГО СИСТЕМ“ д.о.о. Брчко
3. „KLAUS LEHMANN“д.о.о. Грачаница
Члан 2.
Комисија је констатовала да су сви горе наведени понуђачи доставили комплетну документацију у
складу са условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ.
Понуде понуђача „ЕЛНАР“д.о.о. Бања Лука и „KLAUS LEHMANN“д.о.о. Грачаница су знатно веће од
процијењене вриједности и као takve су неприхватљиве за овај уговорни орган.
На основу критеријума најниже цијене технички задовољавајуће понуде извршено је вредновање и
утврђена сљедећа ранг листа:
Ранг листа прихватљивих понуда:
Р.бр.
Назив понуђача

1.

„ЕНЕРГО СИСТЕМ“ д.о.о. Брчко

Ранг листа неприхватљивих понуда:
Р.бр.
Назив понуђача

Цијена понуде у КМ без Цијена понуде у КМ са
ПДВ-а
ПДВ-ом
61.109,20

71.497,76

Цијена понуде у КМ без Цијена понуде са ПДВПДВ-а
ом у КМ

1.

„KLAUS LEHMANN“д.о.о.
Грачаница

76.867,00

89.934,39

2.

„ЕЛНАР“ д.о.о. Бања Лука

78.527,00

91.876,59

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „ЕНЕРГО СИСТЕМ“ д.о.о. Брчко чија је понуда
најнижа цијена технички задовољавајућа са износом од 61.109,20 КМ без ПДВ-а, односно 71.497,76 КМ
са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 3.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-46/16 од 10.10.2016.године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 4.
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал
или овјерену копију докумената којима потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана 45.
Закона о јавним набавкама БиХ.
Уколико изабрани понуђач у горе наведеном року не достави тражену документацију уговорни
орган ће поништити јавну набавку у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 5.
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.
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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.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-266/16
Датум: 13.10.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

220.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 101/04,
42/05, и 98/13), члана 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ "
, број 39/14), Одлуке Федералног министарства расељенених особа и избјеглица број 03-36-2-3-52-2-14 од
дана 25.12.2015. године и члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
3/14) , Начелник општине д о н о с и
ПОСЕБНУ ОДЛУК У
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Извођење додатних радова на згради библиотеке у Шамцу“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке „ Извођење додатних радова на згради библиотеке у Шамцу“
путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 11.500 КМ без ПДВ-а, односно 13.455,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и утврђена је донацијским средствима Федералног министарства расељених особа и
избјеглица по пројекту „Рестаурација зграде старе библиотеке (Бегова кућа)“ у износу од 82.000 КМ,
уплаћена на трансакц. рачун Општине Шамац 5620118067541754 отворен код НЛБ Развојне банке а.д.
Бања Лука, на позицији број 0150- Одјељења за привреду , са конта број 511100-Издаци за изградњу и
прибављање зграда и објеката.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац"
Број: 01-022-267/2016
Датум: 19.10.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

221.
Начелник општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута
Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 3/14), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава
се
исплата
средстава
у
износу
од
1.200,00
КМ
(словима:
једнахиљадаидвјестоконвертибилнихмарака) у сврху финансијске подршке пројекту проширења
канцеларије и учионице Општинске организације Црвеног крста Шамац.
II
Средства из тачке I овог Закључка ће бити укњижена у буџету Општине Шамац на потрошачкој јединици
0124 – Служба за локални економски развој, пољопривреду и село, економски код 511200 – Издаци за
инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката.
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III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-253/2016
Датум, 26.09.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

222.
Начелник општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута
Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 3/14), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
I
За потребе Општинске изборне комисије - провођење локалних избора 2016. године на територији
општине Шамац, одобрава се исплата средстава у износу од 170,00КМ (словима:
стотинуседамдесетконвертибилнихмарака) из благајне Општинске управе Шамац, на руке службеника
Предузећа за поштанкси саобраћај РС - „Поште Српске“ у Шамцу, Писаревић Чедомира, у сврху набавке
картица - 34 ваучера за допуну у појединачној вриједности од 5,00КМ.
II
Средства из тачке I овог Закључка ће се књижити на потрошачкој јединици 0110 – Скупштина општине,
на позицију 412900 – Трошкови локалних избора.
III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-249/2016
Датум, 28.09.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

223.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), сагласно огдредбама члана 60. и 79. Статута Општине Шамац („Службени гласник
Општине Шамац“, број 3/14), Начелник Општине Шамац д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се исплата средстава буџетске резерве у
(словима:трихиљадедвјестопедесетконвертибилнихмарака).

укупном

износу

од

3.250,00

КМ

II
За износ средстава из тачке I овог Закључка извршиће се прерасподјела средстава са буџетске резерва и то
на сљедећи начин:
-

на потрошачку јединицу 0190 – Остала буџетска потрошња, позиција 413900 – Расходи по
основу
затезних
камата
у
износу
од
3.250,00
КМ
(словима:
трихиљадедвјестопедесетконвертибилнихмарака)

Прерасподјелу средстава је неопходно извршити у сврху измирења обавеза по основу затезних камата, а
по Споразума са Инвестиционо - развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука.
III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење за финансије.
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Број: 01-022- 261 /2016
Датум, 07.10.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

224.
Начелник општине Шамац, на основу чл. 43. и 121. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. Статута
општине Шамац („Сл. Гласник општине Шамац“, број: 3/14), доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за провођење поступка за избор службеника Општинске управе Општине
Шамац- Самосталног стручног сарадника за управно правне послове Општине Шамац у слиједећем
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Јефремовић Даринко- Предсједник Комисије,
Видовић Игор- члан Комисије,
Нишић Данислав- члан Комисије,
Братић Паво- члан Комисије и
Гаврић Саја- члан Комисије.
II
Задатак Комисије је да изврши провјеру испуњности услова пријављених кандидата и изврши
улазни интервију са кандидатима који испуњавају услове јавног конкурса.
III
Након извршеног интервијуа са кандидатима Комисија ће Начелнику Општине Шамац
предложити ранг листу кандидата према стручним способностима.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 01-111-81/2016.
Шамац, 30.09.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

225.
Начелник општине Шамац, на основу чл. 43. и 121. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. Статута
општине Шамац („Сл. Гласник општине Шамац“, број: 3/14), доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за провођење поступка за избор службеника Општинске управе Општине
Шамац- Самосталног стручног сарадника за послове пријемне канцеларије Општине Шамац у слиједећем
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Смиљанић Срђан- Предсједник Комисије,
Чанчаревић Бојан- члан Комисије,
Илић Ивана- члан Комисије,
Товирац Стево- члан Комисије и
Маринковић Јасна- члан Комисије.
II
Задатак Комисије је да изврши провјеру испуњности услова пријављених кандидата и изврши
улазни интервију са кандидатима који испуњавају услове јавног конкурса.
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III
Након извршеног интервијуа са кандидатима Комисија ће Начелнику Општине Шамац
предложити ранг листу кандидата према стручним способностима.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 01-111-82/2016.
Шамац, 30.09.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

226.
Начелник општине Шамац, на основу чл. 43. и 121. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. Статута
општине Шамац („Сл. Гласник општине Шамац“, број: 3/14), доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за провођење поступка за избор службеника Општинске управе Општине
Шамац- Стручни савјетник Службе за локално-економски развој, пољопривреду и село Општине Шамац
у слиједећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Богдановић Стојан- Предсједник Комисије,
Аранђић Стеван- члан Комисије,
Ђокић Велибор- члан Комисије,
Маринковић Јасна- члан Комисије и
Ђурђевић Ведран- члан Комисије.
II
Задатак Комисије је да изврши провјеру испуњности услова пријављених кандидата и изврши
улазни интервију са кандидатима који испуњавају услове јавног конкурса.
III
Након извршеног интервијуа са кандидатима Комисија ће Начелнику Општине Шамац
предложити ранг листу кандидата према стручним способностима.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине
Шамац.

Број: 01-111-86/2016.
Шамац, 05.10.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

227.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 60. и 79. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
број 3/14), члана 33. Правилника о условима за пружање услуга у апартманима, собама за изнајмљивање и
кућама за одмор („Службени гласник Републике Српске“, број 85/10), Начелник Општине, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за категоризацију објеката приватног смјештаја
I
Именује се Комисија за утврђивање услова за разврставање објеката приватног смјештаја у
одређену категорију, а по захтјеву пружалаца услуга приватног смјештаја у саставу:
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1. Јасна Маринковић, предсједник
2. Сузана Симеуновић, члан
3. Велибор Ђокић, члан
II
Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да у року од 3 дана од дана указане потребе, размотри
поднесене захтјеве за одређивање категорије, провјери и утврди испуњеност услова који су прописани
Правилником и надлежном органу достави приједлог за доношење рјешења о утврђивању категорије
објеката приватног смјештаја.
III
Ступањем на снагу овог рјешења, престаје да важи рјешење број: 01-111-4/2011 од 04.02.2011.
године објављено у Службеном гласнику општине Шамац број 5/2011.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 01-111-87/2016
Датум: 10.10.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
216. Одлука о формирању Центра за сузбијање болести плавог језика на подручју
општине Шамац
217. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Уређење градског
православног гробља нивелисањем терена једног гробног поља“
218. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге „Израда процјене
вриједности реконструисаних објеката у власништву Општине Шамац“
219. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Инвестиционо
улагање у развој јавне расвјете на подручју Општине Шамац“
220. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Извођење додатних радова на згради библиотеке у Шамцу“
221. Закључак
222. Закључак
223. Закључак
224. Рјешење
225. Рјешење
226. Рјешење
227. Рјешење о именовању Комисије за категоризацију објеката приватног смјештаја
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