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75
На основу члана12. Став 3. тачка 2. Закона о предшколском васпитању и образовању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 79/15), члана 12. Закона о систему јавних служби („Службени Гласник
РС“,број:68/07 и 109/12)члана 30.aлинеја 31. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник
РС“,број:101/04,42/05,118/05 и 98/13) и члана 35.Статута општине Шамац(„Службени гласник општине
Шамац“,број 3/14),Скупштина општине Шамац на тридесетшестој редовној сједници одржаној дана
28.04.2016.године, донијела је
ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “РАДОСТ“
ШАМАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког акта Јавне установе Дјечије обданиште “Радост“
Шамац са Законом о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“,број 79/15) и
промјена назива установе из Јавна установа Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац у Јавна предшколска
установа ''Радост'' Шамац.
Дјечије обданиште“Радост“Шамац основано је Одлуком о оснивању Дјечијег обданишта број01023-106/94 од 07.10.1994., донесеном о стране Скупштине Општине Шамац (у даљем тексту: оснивач).
Рјешењем Основног суда у Добоју број U/I-337/94,регистровано је под називом Јавна установа Дјечије
обданиште“Радост“Шамац.
Члан 2.
Оснивач Јавне предшколске установе ''Радост'' Шамац је Општина Шамац.
Члан 3.
Назив установе је :ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“ШАМАЦ.
Скраћени назив установе је :ЈПУ „Радост“Шамац (у даљем тексту; Предшколска установа)Сједиште
Предшколске установе је у Шамцу ,улица Обилићев вијенац бб.
Члан 4.
Предшколска установа обавља дјелатност од општег интереса и има својство правног лица, које
стиче уписом у судски регистар код надлежног суда.
Члан 5.
У правном промету са трећим лицима Предшколска установа иступа у своје име и за свој рачун, а
за обавезу у правном промету одговара без ограничења свим својим средствима.
Оснивач се обавезује да, у правном промету Предшколске установе,одговара за обавезе установе до
висине оснивачког улога утврђеног у овој одлуци.
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II ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Члан 6.
Дјелатност предшколске установе „Радост“Шамац:
‐ 85.10 -Предшколско васпитање и образовање
‐ 88.91 – Дјелатност дневне бриге о дјеци.
У остваривању основне дјелатности Предшколска установа обезбеђује :
‐ боравак,предшколско васпитање и образовање дјеце предшколског узраста,
‐ исхрану,његу и превентивно-здравствену заштиту дјеце предшколског узраста, у складу са
законом.
Члан 7.
Предшколска установа не може мијењати своју дјелатност без сагласности Оснивача.
III СРЕДСТВА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Члан 8.
Предшколска установа обавља дјелатност средствима рада, у објекту и на непокретностима на које
јој оснивач пренесе право коришћења,као и средствима стеченим из других извора.
Општина Шамац обезбједила је новчана средства у износу од 4.000,00 КМ(словима:четирихиљаде
км),као оснивачки улог.
Члан 9.
Средства за обављање дјелатности ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ се обезбеђују из :
‐ буџета општине
‐ дјелатности установе
‐ донација и
‐ других извора у складу са законом.
Све финансијске трансакције Предшколска установа обавља преко јединственог рачуна трезора
општине и преко рачуна посебних намјена општине Шамац, а у складу са трезорским начином
пословања.
IV ПРАВЕ И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 10.
У циљу обављања дјелатности због које је Предшколска установа основана,оснивач ће у складу са
Законом обезбједити средства и прописане услове за рад Предшколске установе,давати сагласност на
Статут и друга општа акта и тражити квалитетно и стручно обављање послова у складу са Законом.
V МЕЂУСОБНА ПРАВЕ И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Члан 11.
Предшколска установа се обавезује да ће послове из своје надлежности обављати благовремено и
квалитетно и на начин на који ће задовољити потребе и интересе грађана из области предшколског
васпитања и образовања ,подручја за које је основан на законит начин и у складу са закљученим
уговорима,те да ће без сагласности оснивача предузимати обављање других послова који не представљају
предмет и садржај дјелатности из члана 6.ове одлуке.
Предшколска установа ће најмање једанпут годишње подносити информације и извјештај о свом
раду оснивачу ,а на захтјев оснивача и чешће.
Предшколска установа се обавезује да ће оснивачу на давање сагласности подносити Статут и друга
општа акта када је то законом или Статутом утврђено.
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VI ОРГАНИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Члан 12.
Органи предшколске установе су:
- Управни одбор
- Директор
Члан 13.
Предшколском установом управља Управни одбор.
Управни одбор именује и разрешава оснивач на период од четири године,уз предходно спроведен
поступак јавне конкуренције.
Управни одбор има три члана:
-представник оснивача,
-представник савјета родитеља и
-представник стручног вијећа Предшколске установе
Члан 14.
Надлежности Управног одбора су:
1) доноси статут и друге опште акте Предшколске установе на које сагласност даје оснивач,
2) одлучује о пословању Предшколске установе,
3) разматра извјештај о пословању и годишњи обрачун,
4) доноси програм рада и финансијски план предшколске установе на који сагласност даје оснивач,
5) одлучује о коришћењу средстава, уз сагласност оснивача,
6) доноси одлуке о приговору на одлуке о избору радника и распоређивању на радно мјесто,
7) покреће поступак код надлежних здравствених установа за оцјену радне и здравствене
способности радника.
8) доноси одлуке по приговорима родитеља дјеце и
9) врши и друге послове утврђене Статутом установе.
Члан 15.
Директор руководи Предшколском установом,представља и заступа Предшколску установу и
одговоран је за законитост рада.
Директора предшколске установе именује и разрешава оснивач на период од четири године и уз
предходно спроведен поступак јавне конкуренције.
Члан 16.
Услови за избор, именовање и разрјешење директора и управног одбора Предшколске установе и
њихова права и обавезе утврђују се Статутом Предшколске установе, у складу са законом.
Члан 17.
Надзор над радом Предшколске установе врше органи прописани законом.
VII РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Члан 18.
Управни одбор Предшколске установе ће, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке,
извршити усклађивање Статута и других општих аката установе,са законским прописима и овом одлуком.
Члан 19.
Након ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о усклађивању организовања и рада
Јавне установе Дјечије обданиште“Радост“Шамац („Службени гласник општине Шамац“,број 4/10,17/10исправка и 4/11).
Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
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Број: 07-022-106/16
Датум, 28.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30. алинеја друга Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске",
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 3. Закона о донацијама у јавном сектору („Службени гласник
Републике Српске“, број 96/05) и члана 35. Статута општине Шамац ("Службени гласник општине
Шамац", број 3/14), Скупштина општине Шамац, на тридесетшестој редовној сједници одржаној 28.04.
2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
о прихватању грант (донаторских ) средстава Шведске развојне агенције SIDA по пројекту
„Водовод и канализација Републике Српске" за суфинансирање Пројекта Реконструкција и
проширење водоводног система општине Шамац“ (Финансирање Пројекта „Санација штете од
поплава на водоводној и канализационој инфраструктури општине Шамац“)
Члан 1.
Прихватају се грант (донаторска) средства којима се суфинансира Пројекат „Водовод и
канализација Републике Српске“(EIB 25.741) за суфинансирање Пројекта „Реконструкција и проширење
водоводног система општине Шамац“(Финансирање Пројекта“Санација штете од поплава на водоводном
и канализационом систему општине Шамац“)
Члан 2.
Грант средствима суфинансира се Пројекат „Реконструкција и проширење водоводног система
општине Шамац“ односно,финансира се Пројекат „Санација штете од поплава на водоводној и
канализационој инфраструктури општине Шамац“.
Члан 3.
Пројекат“Санација штете од поплава на водоводној и канализационој инфраструктури општине
Шамац“ је интегрални дио Пројекта „Реконструкција и проширење водоводног система општине Шамац“
и обухвата реконструкцију канализационих пумпних станица ПС1 и ПС2, реконструкцију
дистрибутивног цјевовода, измјену водомјера и поклопаца на шахтовима.
Члан 4.
Грант средства обезбјеђена су у складу са Споразумом о гранту између Европске инвестиционе
банке и Босне и Херцеговине закљученог 30.04.2013.године у Луксембургу и 14.05.2013. године у
Сарајеву.
Члан 5.
Суфинансирање Пројекта извршиће се из средстава гранта, током периода извођења радова.
Члан 6.
Одобрени износ грант средстава за Пројекат износи до 368.000.00 EUR-a или до 719.745,44 КМ.
Члан 7.
Грант средства реализују се путем Европске инвестиционе банке у складу са њеним важећим
процедурама.
Члан 8.
Овлашћује се Начелник општине Шамац да потпише Уговор о преносу грант средстава, по
Пројекту између Општине Шамац, и Министарства финансија Републике Српске
Члан 9.
За реализацију ове одлуке, задужује се Начелник општине Шамац и Пројектни имплементациони
тим општине Шамац.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине
Шамац.
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Број: 07-022-108/16
Датум, 28.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04,
42/05, 118/08 и 98/13) и чл. 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број
3/14), Скупштина општине Шамац, на тридесетшестој редовној сједници, одржаној 28.04.2016.године,
донијела је
О Д Л У К У
о давању сагласности за покретање пројекта увођења
система LED расвјете
I
Скупштина општине Шамац даје сагласност Начелнику општине за покретање пројекта увођења система
LED расвјете на подручју општине Шамац, а у циљу уштеде електричне енергије и трошкова за јавну
расвјету.
II
Начелник општине овлашћује се за покретање поступка јавне набавке за извођење радова реконструкције
јавне расвјете на подручју општине Шамац, односно замјене постојећих свјетиљки LED сијалицама.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-119/16
Датум, 28.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04,
42/05, 118/08 и 98/13) и чл. 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број
3/14), Скупштина општине Шамац, на тридесетшестој редовној сједници, одржаној дана
28.04.2016.године, донијела је
О Д Л У К У
о давању сагласности за одустанак од захтјева код
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове
Подручна јединица Шамац
I
Скупштина општине Шамац сагласна је да Начелник општине својим поднеском одустане од захтјева за
утврђивање права својине на непокретностима уписаним у јавним евиденцијама као државна својина са
правом коришћења у корист ЗЗ ''Обудовац'' из Обудовца број 01-476-1/10, а који је поднесен дана
25.01.2010. године код Републичке управе за геодестске и имовинско-правне послове Бања Лука
Подручна јединица Шамац, сходно Закону о пољопривредним задругама (''Службени гласник Републике
Српске'', број 73/08 и 106/09).
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-118/16
Датум, 28.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 81. став 8. Закона о заштити од пожара («Службени гласник Републике Српске», број
71/12), сагласно одредбама члана 35. i 78. Статута општине Шамац, («Службени гласник општине
Шамац», број 3/14) Скупштина Општине Шамац, на тридесетшестој редовној сједници одржаној дана
28.04.2016.године, донијела је
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ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о увођењу посебне општинске таксе за обезбјеђивање средстава за
опремање и развој Професионалне ватрогасне јединице Шамац и за развој ватрогаства на подручју
Општине Шамац
Члан 1.
У Одлуци о увођењу посебне општинске таксе за обезбјеђивање средстава за опремање и развој
Професионалне ватрогасне јединице Шамац и за развој ватрогаства на подручју Општине Шамац
(«Службени гласник општине Шамац», број 17/11) у члану 4. став 1., ријечи: “да су испуњени услови за
почетак рада и обављање дјелатности”, замјењују се ријечима “ о регистрацији”.
Члан 2.
У члану 7. став 1., испред ријечи: “Задужења” , додаје се ријеч “Годишња” .
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-107/16
Датум,28.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

80
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 22. и 348. Закона о стварним правима (Службени гласник
Републике Српске, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5, став 1, тачка б, Правилника о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе (Службени гласник Републике Српске, бр. 20/12) и члана 35. и 78. Статута општине Шамац
(Службени гласник Општине Шамац, бр. 3/14), Скупштина Општине Шамац на тридесетшестој редовној
сједници, одржаној дана 28.04. 2016. год, доноси
О Д Л У К У
о стављању у промет неизграђеног грађевинског
земљишта у својини општине Шамац
Члан 1.
Ставља се у промет неизграђено грађевинско земљиштe у својини општине Шамац (у даљем тексту:
грађевинско земљиште), означено као к.ч. бр. 1055/6, уписано у ПЛ бр. 2139/28, у површини од 593,00 м2 ,
а што се по старом катастарском операту односи на к.ч. бр. 266/4, из ЗК улошка бр. 1875, КО Шамац, исте
површине.
Члан 2.
Стављање у промет грађевинског земљишта из члана 1. ове одлуке извршиће се усменим јавним
надметањем-лицитацијом (у даљем тексту: лицитација) у складу са Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
Лицитацију ће провести Комисија за продају неизграђеног грађевинског земљишта, коју ће
именовати Начелник општине.
Почетна цијена грађевинског земљишта утврђена је од стране вјештака грађевинске струке, у
износу од 7,50 КМ/ м2.
Члан 4.
Уколико земљиште наведено у члану 1. ове Одлуке не буде продато на најмање двије лицитације,
продаја се може извршити непосредном погодбом у складу са одредбама Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 3. ове Одлуке.
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Члан 5.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва
Републике Српске закључиће се писмени купопродајни уговор.
У име Општине Шамац, уговор ће потписати Начелник општине Шамац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 07-022-116/16
Дана 28.04. 2016. год.

ПРЕДСЈEДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

81
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 22. и 348. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5, став 1, тачка б, Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/12) и члана 35. и 78. Статута општине
Шамац („Службени гласник општине Шамац“ бр. 3/14), Скупштина Општине Шамац на тридесетшестој
редовној сједници, одржаној дана 28.04. 2016. године, донијела је
О Д Л У К У
о стављању у промет непокретности
у својини општине Шамац
Члан 1.
Ставља се у промет непокретност у својини општине Шамац (у даљем тексту: непокретност),
означена са к.ч. бр. 1206/5, уписана у ПЛ бр. 245/215, у површини од 267,00 м2 , а што се по старом
катастарском операту односи на к.ч. бр. 227/6, из ЗК улошка бр. 281 , КО Шамац, исте површине, са
објектом уписаним као кућа и зграда, складишне намјене, спратности По – приземље, тлоцртне површине
222,00 м2.
Члан 2.
Стављање у промет непокретности из члана 1. ове одлуке извршиће се усменим јавним
надметањем-лицитацијом (у даљем тексту: лицитација) у складу са Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
Лицитацију ће провести Комисија за продају непокретности, коју ће именовати Начелник
општине.
Почетна цијена непокретности, утврђена је од стране вјештака грађевинске струке, у износу од 12.
206, 45 КМ.
Члан 4.
Уколико непокретност наведена у члану 1. ове Одлуке не буде продата на најмање двије
лицитације, продаја се може извршити непосредном погодбом у складу са одредбама Правилником о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 3. ове Одлуке.
Члан 5.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва
Републике Српске закључиће се писмени купопродајни уговор.
У име Општине Шамац, уговор ће потписати Начелник општине Шамац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“
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Број: 07-022-117/16
Дана 28.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

82
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13),а у складу са чл.35. и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетшестој редовној сједници одржаној 28.04.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Шамац за период
01.01. - 31.12.2015. године
I
Скупштина општине Шамац усваја Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период
01.01.-31.12.2015.године.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-109/2016
Датум, 28.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед

83
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13),а у складу са чл.35. и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетшестој редовној сједници одржаној 28.04.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о не усвајању Извјештаја о пословању ЈУ Туристичка организација Шамац у 2015. години са
годишњим обрачуном
I
Не усваја се Извјештај о пословању ЈУ Туристичка организација Шамац у 2015. години са
годишњим обрачуном.
II
Извјештај са годишњим обрачуном 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: 07-022-110/2016
Датум, 28.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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84
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13),а у складу са чл.35. и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетшестој редовној сједници одржаној 28.04.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о не давању сагласности на Програм рада и финансијски план
ЈУ Туристичка организација Шамац за 2016. годину
I
Не даје се сагласност на Програм рада и финансијски план ЈУ Туристичка организација Шамац
за 2016. годину.
II
Програм рада и Финансијски план 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: 07-022-111/2016
Датум, 28.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

85
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13),а у складу са чл.35. и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетшестој редовној сједници одржаној 28.04.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању ЈЗУ Апотека Шамац у 2015. години са годишњим обрачуном
I
Усваја се Извјештај о пословању ЈЗУ Апотека Шамац у 2015. години са годишњим обрачуном.
II
Извјештај са годишњим обрачуном 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: 07-022-112/2016
Датум, 28.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

86
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13),а у складу са чл.35. и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетшестој редовној сједници одржаној 28.04.2016.године, донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план
ЈЗУ Апотека Шамац за 2016. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план ЈЗУ Апотека Шамац за 2016. годину.
II
Програм рада и Финансијски план 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: 07-022-113/2016
Датум, 28.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

87
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13),а у складу са чл.35. и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетшестој редовној сједници одржаној 28.04.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању ЈУ Народна библиотека Шамац у 2015. години са годишњим
обрачуном
I
Усваја се Извјештај о пословању ЈУ Народна библиотека Шамац у 2015. години са годишњим
обрачуном.
II
Извјештај са годишњим обрачуном 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: 07-022-114/2016
Датум, 28.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

88
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13),а у складу са чл.35. и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетшестој редовној сједници одржаној 28.04.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план
ЈУ Народна библиотека Шамац за 2016. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план ЈУ Народна библиотека Шамац за 2016.
годину.
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II
Програм рада и Финансијски план 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: 07-022-115/2016
Датум, 28.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

89
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр. 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетшестој редовној сједници одржаној 28.04. 2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Oпштине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на тридесетшестој редовној
сједници Скупштине Општине Шамац, одржаној 28.04.2016. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-105/16
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 28.04.2016. год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

90
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13),а у складу са чл.35. и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетшестој редовној сједници одржаној 28.04.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са Тридесетпете редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са Тридесетпете редовне сједнице Скупштине општине Шамац,
одржане 31.03.2016. 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“.
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Број: 07-022-104/2016
Датум, 28.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

91
На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број
68/07 и 109/12) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14)
Скупштина општине Шамац, на тридесетшестој редовној сједници одржаној 28.04.2016. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланa Управног одобра
Јавне установе Народна библиотека Шамац
1.Даринко Јефремовић разрјешава се дужности члана Управног одбора Јавне установе Народна
библиотека Шамац, са даном 28.04.2016. године, на лични захтјев.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-111-32/16
Датум,28.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

92
На основу члана 16. ст. 1. и 6. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број 68/07 и 109/12),члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број3/14) Скупштина општине Шамац, на тридесетшестој редовној сједници
одржаној 28.04.2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности члана Управног одобра
Јавне установе Народна библиотека Шамац
1. Бранка Гајановић именује се за вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе Народна
библиотека Шамац, почев од 29.априла2016. године.
2. Именовање из тачке 1. врши се на период од 60 дана, а најдуже до окончања поступка јавне
конкуренције и коначног избора и именовања члана Управног одбора Јавне установе Народна библиотека
Шамац.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-111-42/16
Датум, 28.04.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

93
На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број
68/07 и 109/12) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14)
Скупштина општине Шамац, на тридесетшестој редовној сједници одржаној 28.04.2016. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланa Управног одобра
Јавне установе Центар за социјални рад Шамац
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1. Данислав Нишић разрјешава се дужности члана Управног одбора Јавне установе Центар за
социјални рад Шамац, са даном 28.04.2016. године, на лични захтјев.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-111- 36/16
Датум, 28.04. 2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

94
На основу члана 16. ст. 1. и 6. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број 68/07 и 109/12),члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број3/14) Скупштина општине Шамац, на тридесетшестој редовној сједници
одржаној 28.04.2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности члана Управног одобра
Јавне установе Центар за социјални рад Шамац
1. Бранко Мандић из Шамца именује се за вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе
Центар за социјални рад Шамац, почев од 29.априла 2016. године.
2. Именовање из тачке 1. врши се на период од 60 дана, а најдуже до окончања поступка јавне
конкуренције и коначног избора и именовања члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални
рад Шамац.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-111-43/16
Датум, 28.04.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
95
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
3/14) и члана 9. став 1. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2016. годину („Службени гласник
општине Шамац“, број 12/15), а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру и између потрошачких јединица у буџету за 2016.
годину, на следећи начин:
0130- Одјељење за општу управу
~ са конта 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 2.000 КМ,
~ на конто 511300- Издаци за набавку опреме, износ од 2.000 КМ;
0160- Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
~ са конта 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- комунална
инфраструктура, износ од 10.000 КМ,
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~ са конта 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- Депонија чврстог отпада,
износ од 5.000 КМ,
~ са конта 412800- Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ од 40.000 КМ,
~ на конто 412900- Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа (накнаде комисијама), износ
од 15.000 КМ,
~ на конто 416900- Остале капиталне дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета, износ
од 40.000 КМ;
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2016. годину, прераспоредиће се у
оквиру и између потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0130- Одјељење за општу управу:
~ на броју рачуна 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ „8.000“ замјењује се
износом „6.000“,
~ на броју рачуна 511300- Издаци за набавку опреме, износ „12.000“ замјењује се износом „14.000“;
У оквиру потрошачке јединице 0160- Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
~ на броју рачуна 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- комунална
инфраструктура, износ „30.000“ замјењује се износом „20.000“,
~ на броју рачуна 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- Депонија чврстог
отпада, износ „10.000“ замјењује се износом „5.000“,
~ на броју рачуна 412800- Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ „145.000“ замјењује се
износом „105.000“,
~ на броју рачуна 412900- Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа (накнаде
комисијама), износ „5.000“ замјењује се износом „20.000“,
~ на броју рачуна 416900- Остале капиталне дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из
буџета, износ „5.000“ замјењује се износом „45.000“;
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-61/16
Датум: 16.03.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

96
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о
поступку директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15 , Начелник општине
Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
„Вршење услуга ларвицидног третмана комараца на подручју Општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ЕКО Бел“ д.о.о. Трн, општина Лакташи за вршење услуга
ларвицидног третмана комараца у току 2016. године те се именованом понуђачу додјељују Уговор о
вршењу ларвицидног третмана комараца на подручју Општине Шамац у износу од 5.998,20 КМ без ПДВа.
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 условима
наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке „Вршење услуга ларвицидног третмана комараца на подручју Општине
Шамац“ путем директног споразума покренутог донешењем одлуке број 01-022-68/16 од дана 25.03.2016.
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год. Општина Шамац је као уговорни орган дана 25.03.2016. године упутила позив за достављање
понуде друштву „Еко Бел“ д.о.о. Трн, Лакташи. Понуђач је у року доставио комплетну документацију
која испуњава све економске и техничке аспекте захтјеване тендерском документацијом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
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: 01-022-88/16
Датум: 06.04.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 10. став 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 63/11), сагласно одредбама члана 60. Статута Општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14), начелник општине Шамац, доноси
О Д Л У К У
о именовању Савјета за безбједност саобраћаја Општине Шамац
I
Именује се Савјет за безбједност саобраћаја, као савјетодавно тијело за безбједност саобраћаја Општине
Шамац у саставу:
1. Милан Николић, замјеник начелника Општине – предсједник
2. Бобан Илинчић, командир Полицијске станице Шамац – члан
3. Драгиша Којић, замјеник командира Полицијске станице Шамац – члан
4. Ђуро Ћосић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове – члан,
5. Синиша Митровић, секретар АМД у Шамцу – члан.
II
Задаци Савјета за безбједност саобраћаја су:
‐ разматрање питања из области саобраћаја на подручју општине Шамац,
‐ предлагање мјера за унапређење безбједности саобраћаја на подручју општине Шамац,
‐ давање мишљења, те иницирање доношења докумената које доносе органи Општине Шамац из
области безбједности саобраћаја,
‐ обављање и других послова у складу са законом.
III
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о именовању Савјета за безбједност саобраћаја на
подручју општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 18/11 и 1/13).
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 01-022- 89 /16
Дана, 06.04.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

98
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број
39/14), члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 101/04, 42/05,
и 98/13), сагласно одредбама члана 60. Статута општине Шамац, Начелник општине д о н о с и:
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Страна 16 - Четвртак, 05. мај 2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 5
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
"Набавка услуга за вршење прољећне дератизације на подручју
општине Шамац у 2016. години“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке "Набавка услуга за вршење прољећне дератизације на подручју
општине Шамац у 2016. години“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења на порталу
Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 8,547,01 без ПДВ-а, односно до 10.000,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2016. годину у оквиру позиције број 0150
Одјељења за привреду. Потребна средства су планирана Буџетом општине Шамац на конту број 412200 Расходи за комуналне услуге (дератизација и дезинсекција).
.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац" .
Број: 01-022- 90/2016
Датум, 08.04.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

99
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
набавка услуга
„Услуге одржавања копир апарата и пуњење тонера“
Члан 1.
У поступку јавне набавке вршење услуга „Услуге одржавања копир апарата и пуњење тонера “
путем конкурентског захтјева за доставу понуда објављеном дана 25.02.2016. год. на порталу Агенције за
јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-2-2-3-2/16. Комисија именована
рјешењем Начелника општине Шамац број 01-111-21/16 од 10.03.2016. године за провођење поступка и
избора најповољнијег понуђача за набавку услуга „Услуге одржавања копир апарата и пуњење тонера“
упутила је дана 29.03.2016. године захтјев за појашњење понуде понуђача „Biro commerce“ д.о.о. из
Оџака јер је цијена понуде за више од 20% нижа од цијене другорангиране прихватљиве понуде.
Наведени понуђач је у остављеном року од пет дана за достављање појашњења, дана 04.04.2016.године
доставио благовремено појашњење понуде са детаљним образложењима за наведене ставке.
Члан 2.
Комисија је пажљиво размотрила појашњење предметне понуде и једногласно прихватила
појашњење понуде „Birocommerce“ д.о.о. Оџак, јер сматра да се ради о релевантним подацима које је овај
понуђач доставио и да је отклоњена сумња о неприродној ниској понуђеној цијени.
За предметну јавну набавку пристигле су двије (2) понуде сљедећих понуђача, како слиједи:
1. „COPITRADE“ д.о.о. Бијељина
2. „BIRO COMMERCE“ д.о.о. Оџак
Члан 3.
Након разматрања пристиглих понуда установљено је да су исте у потпуности испуниле услове
предвиђене тендерском документацијом те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде извршено поновно вредновање и утврђена ранг листа оцијењених понуда.
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Страна 17 - Четвртак, 05. мај 2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 5
РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ ПОНУДА
Укупна цијена
понуде без ПДВ-а

Укупна цијена
понуде са ПДВ-ом

„BIRO COMMERCE“ д.о.о.
Оџак

2.691,41

3.148,94 КМ

„COPITRADE“
Бијељина

3.420,47

4.001,95 КМ

Р. број

Назив понуђача

1.

2.

д.о.о.

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „BIRO COMMERCE“ д.о.о. Оџак чија је понуда најнижа
цијена технички задовољавајућа са износом од 3.148,94 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о поновној оцјени понуда број: 01-052-7/16 од 07.04.2016. године је саставни дио ове
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
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 у складу са чланом 72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља предлог уговора оном
понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача.
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- 91/16
Датум: 12.04.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

100
На основу члана члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
101/04, 42/05, и 98/13), члана 18 и 88. став 2. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ " , број 39/14), члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац,
број 3/14), Начелник општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге
„Редовно одржавање јавне расвјете на подручју Општине Шамац “
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке „Редовно одржавање јавне расвјете на подручју Општине Шамац “
путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне
набавке БиХ.
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Страна 18 - Четвртак, 05. мај 2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 5
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 20.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, односно
17.094,02 КМ без урачунатог ПДВ-а и утврђена је Планом јавних набавки за 2016. годину („Службени
гласник Општине Шамац“ број 02/16 и 04/16 ) у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно
уређење стамбено комуналне послове. Потребна средства су планирана Буџетом општине Шамац на
конту број 511100-Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката-Јавна расвјета
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-97 /2016
Датум: 18.04.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

101
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. Статута општине
Шамац ( „Службени гласник Општине Шамац „број: 3/14), д о н о с и
ОДЛУКУ
о преносу средстава
I
Са рачуна Општине Шамац број 562-011-80675417-54 извршиће се пренос средстава у износу од
82.000,00 (словима: осамдесетдвијехиљадеконвертибилних марака), која су уплаћена од стране
„Федералног министарства расељених особа и избјеглица“, на посебни рачун трезора RPN-Fond 03-RFB
број 161-045-00560701-11 отворен код Raiffeisen банке.
II
Пренос средстава у износу наведеном у члану 1. ове одлуке биће извршен из разлога што нису
планирана буџетом Општине за 2016. годину, а дозначена су на редован рачун Општине.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за финансије Општинске управе Општине
Шамац.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику“ Општине
Шамац.
Број: 01-022-98/16
Шамац, 21.04.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

102
На основу члана 70. става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Би Х“, број 39/14), члана 43
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске, број 101/04, 42/05 и 98/13) и
Записника комисије о оцјени понуда за набавку вршења услуга прољећне систематске дератизације на
подручју општине Шамац у 2016. години. Начелник општине Шамац д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга
„Вршење прољећне систематске дератизације на подручју
општине Шамац у 2016. години
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Страна 19 - Четвртак, 05. мај 2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 5
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број 01-052-18/2016 од 19.04.2016. године и
Уговор за јавну набавку за вршење услуга прољећне систематске дератизације у 2016. години додјељује
се понуђачу - Јавна здравствена установа „Дом здравља Шамац“ из Шамца за понуђену укупну цијену у
износу од 10.000,00 КМ за вршење дератизације на површинама које ће се финансирати из Буџета
општине Шамац и вршење услуге прољећне дератизације за индивидуална домаћинства (кућа, стан ) у
износу од 3,00 КМ по 1 индивидуалном домаћинству као понуђачу са најнижом цијеном технички
задовољавајуће понуде.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигла је у року једна понуда (1) сљедећег понуђача:
1) Јавна здравствена установа „Дом здравља Шамац“ из Шамца
Члан 3.
Ова Одлука ће се објавити на веб сајту општине Шамац, са истовременим упућивањем понуђачу
који је учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14).
Члан 4.
Записник комисије о оцјени понуда број 01-052-18/16 од 19.04.2016. године са препоруком саставни је
дио Одлуке о избору најповољније понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђач је дужан да у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке доставити оригинал или
овјерене копије докумената, којима потврђује вјеродостојност достављених изјава у складу са чл. 45 став
2 , тачке од а) до д) и чл.47.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима, који су учествовали у
конкурентском захтјеву.
Образложење
Комисија за провођење поступка јавне набавке за набавку услуга вршења прољећне систематске
дератизације у 2016. години именована рјешењем Начелника општине Шамац број 01-111-35/2016 од
15.04.2016. године је према методологији поступка оцјене, процедуре и начина вредновања понуданајнижа цијена технички задовољавајуће понуде, утврђених услова у тендерској документацији број 01052-18/2016, након извршеног поступка оцјене најповољнијег понуђача - Записник о оцјени понуде број
01-052-18/16 од 19.04.2015. године, исти доставила Начелнику општине на разматрање. На основу
наведеног одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке сваки понуђач који је учествовао у овом поступку
може ради заштите својих права у року од 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке, уложити жалбу (најмање
три примјерка) у писаној форми уговорном органу-општини Шамац.
Број : 01- 022- 99/2016
Датум: 22.04 .2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

103
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 извођење радова „Фасадерски радови на фискултурној сали Основне школе ШАМАЦ у Шамцу“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за извођење радова „Фасадерски радови
радови на фискултурној сали Основне школе ШАМАЦ у Шамцу“ објављеног дана 04.04.2016. год. на
порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-3-6-3-6/16.
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Страна 20 - Четвртак, 05. мај 2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 5
Предмет јавне набавке су радови „Фасадерски радови на фискултурној сали Основне школе ШАМАЦ у
Шамцу“ финасирани донаторским средствима Фонда солидарности за опоравак Републике Српске.
Процијењена вриједност набавке је 21.600,00 КМ без ПДВ-а.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигле су четири (4) понуде сљедећих понуђача:
1. „Симпро –градња“ д.о.о. Добој
2. „Симпро“д.о.о. Добој
3. „Расимградња“д.о.о. Градачац
4. „Ćosić Promex“д.о.о. Усора, Жабљак
Члан 3.
Комисија је констатовала да су сљедећи понуђачи 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 и то:
1. „Расимградња“д.о.о. Градачац
2. „Ćosić Promex“д.о.о. Усора, Жабљак
•
Понуђач „Симпро –градња“ д.о.о. Добој није доставио комплетну документацију у складу са
условима из тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ:
- у понуди број 01-052-17 запримљена под редним бројем 1, утврђено ја да недостаје пет страна
тендерске документације (од 30-35 стране) - приједлог Уговора о извођењу радова „Фасадерски
радови на фискултурној сали Основне школе ШАМАЦ у Шамцу“ Анекс 10
- нису нумерисане и потписане стране понуде, како је то било предвиђено условима тендерске
документације (страна 8 тендерске документације)
• Понуђач „Симпро“д.о.о. Добој доставио је понуду знатно већу (18,5%) од процијењене вриједности
предметне набавке.
На основу критеријума најниже цијене технички задовољавајуће понуде и примјене
преференцијалног третмана домаћег извршено је вредновање и утврђена сљедећа ранг листа:
Ранг листа прихватљивих и оцијењених понуда:

Р.
број

Назив понуђача

Цијена
понуде у КМ
без ПДВ-а

Понуђени
попуст

Укупна
цијена
понуде без
ПДВ-а

Укупна
цијена понуде
с ПДВ-ом

Преф.
третман
домаћи15%
(ПТД)

1.

„Расимградња“д.о.о.
Градачац

22.850,00 КМ

2.285,00 КМ

20.565,00
КМ

24.061,00 КМ

да

2.

„Ćosić Promex“ Усора,
Жабљак

22.045,00 КМ

-

22.045,00
КМ

25.792,65 KM

да

Цијена
понуде у КМ
без ПДВ-а

Понуђени
попуст

Укупна
цијена
понуде без
ПДВ-а

Укупна
цијена понуде
с ПДВ-ом

Преф.
третман
домаћи15%
(ПТД)

Понуде које су неприхватљиве:
Р.
број

Назив понуђача

1.

„Симпро –градња“ д.о.о.
Добој

18.450,00 КМ

-

18.450,00
КМ

21.586,00 КМ

да

2.

„Симпро“ д.о.о. Добој

25.550,00 КМ

-

25.550,00
КМ

29.893,50 КМ

да
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Оцијењено је да је најповољнији понуђач „Расимградња“д.о.о. Градачац чија је понуда најнижа
цијена технички задовољавајућа са износом од 24.061,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-17/16 од 13.04.2016.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- 102/16
Датум: 27.04.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

104
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 извођење радова „Занатско инсталатерски радови у фискултурној сали
Основне школе ШАМАЦ у Шамцу“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за извођење радова
„ Занатско инсталатерски радови у фискултурној сали Основне школе ШАМАЦ у Шамцу“ објављеног
дана 16.03.2016. год. на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о
набавци 144-7-3-4-3-4/16. Предмет јавне набавке су радови „Занатско инсталатерски радови у
фискултурној сали Основне школе ШАМАЦ у Шамцу“ финасирани донаторским средствима Фонда
солидарности за опоравак Републике Српске. Процијењена вриједност набавке је 45.000,00 КМ без ПДВ.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигле су у року шест (6) понуда сљедећих понуђача, како слиједи:
1. „Расимградња“д.о.о. Градачац
2. „Градња инвест 2“д.о.о. Оџак
3. „Ćosić Promex“д.о.о. Усора, Жабљак
4. „Интер“д.о.о. Тешањ
5. „Inter Com“д.о.о. Зеница
6. „Енерготехника“ д.о.о. Добој
Члан 3.
Након разматрања пристиглих понуда утврђено је да су исте у потпуности испуниле услове
предвиђене тендерском документацијом.
Сљедећи понуђачи : а)„Расимградња“д.о.о. Градачац; б) Ćosić Promex“д.о.о. Усора, Жабљак и в)
„Inter Com“д.о.о. Зеница у својим понудама, запримљене код овог органа под бројем 01-052-12/16 од
30.03.2016. године доставили су Изјаве о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег, која је
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на основу Одлуке о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег, уговорни орган обавезан да
приликом обрачуна цијена понуда, у сврху упоређивања понуда, умањи цијене домаћих понуда за
преференцијални фактор од 15% за уговоре који се додјељују у 2015 и 2016. години. те је на основу
наведеног критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће понуде извршено вредновање и
утврђена ранг листа оцијењених понуда.
РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ ПОНУДА
Р.бр.
Назив понуђача

Цијена
понуде у
КМ без
ПДВ-а

Понуђен
и попуст
у КМ

Укупна
цијена
понуде
без ПДВ-а

Укупна
цијена
понуде у
КМ с
ПДВ-ом

Преф.
третм.
дом.15%
(ПТД)

Ук.цијена
понуде у
КМ без
ПДВ-а са
примјено
м ПТД

Укупна цијена
понуде са
ПДВ-ом
са примјеном
ПТД

1.

„Расимградња“д.
о.о. Градачац

24.835,00

1.241,75

23.593,25

27.604,10

да

20.054,26

23.463,48 KM

2.

„Ćosić Promex“
Усора, Жабљак

27.540,00

-

27.540,00

32.221,80

да

23.409,00

27.388,53 КМ

3.

„Интер“
Тешањ

д.о.о.

28.517,00

-

28.517,00

33.364,89

-

28.517,00

33.364,89 КМ

4.

„Енерготехника“
д.о.о. Добој

29.101,00

-

29.101,00

34.048,17

-

29.101,00

34.048,17 КМ

5.

„Градња инвест
2“ д.о.о. Оџак

32.495,00

-

32.495,00

38.019,15

-

32.495,00

38.019,15 КМ

6.

„Inter
Com“
д.о.о. Зеница

42.750,00

-

42.750,00

50.017,50

да

36.337,50

42.514,87 КМ

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „Расимградња“д.о.о. Градачац “ чија је понуда
најнижа цијена технички задовољавајућа са износом од 27.604,10 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-12/15 од 31.03.2016.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- 101/16
Датум: 27.04.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић
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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 услуга
„Редовно одржавање јавне расвјете на подручју Општине Шамац“
Члан 1.
У поступку јавне набавке услуга путем конкурентског захтјева за доставу понуда „Редовно
одржавање јавне расвјете на подручју Општине Шамац“ објављеном дана 18.04.2016. год. на порталу
Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-2-10-3-10/16.
За предметну јавну набавку пристигла је једна (1) понуда сљедећег понуђача и то:
1. „ЕНЕРГО СИСТЕМ“ д.о.о. Брчко
Члан 2.
Након разматрања пристигле понуде установљено је да је иста у потпуности испуниле услове
предвиђене тендерском документацијом те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде извршено вредновање и утврђена ранг листа оцијењених понуда.
РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ ПОНУДА

Р. број

1.

Назив понуђача

„ЕНЕРГО
Брчко

СИСТЕМ“

д.о.о.

Укупна цијена
понуде без ПДВ-а

Укупна цијена
понуде са ПДВ-ом

16.646,00 КМ

19.475,82 КМ

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „ЕНЕРГО СИСТЕМ“ д.о.о. Брчко
чија је понуда најнижа цијена технички задовољавајућа са износом од 19.475,82 КМ са урачунатим ПДВом.
Члан 3.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-22/16 од 25.04.2016.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.
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“.
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Број: 01-022- 103/16
Датум: 28.04.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић
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На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ, број 39/14), члана 60.
Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 3/14) а у складу са буџетским
планираним средствима Општине Шамац за 2016. годину, Начелник општине д о н о с и
Одлуку о измјенама и допунама
Одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2016. 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 2016. годину, број 01-022-18/16 од 27.01.2016.
године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за
2016. годину број 01-022-86/16 од 04.04.2016. године.
План јавних набавки може бити измјењен или/и допуњен, доношењем Одлуке о
измјенама/допунама Плана набавки.
Члан 2.
Сви подаци који су обухваћени измјенама и допунама Плана јавних набавки садржани су у таблици
која чини саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић
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Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

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

Шифра ЈРЈН

Предмет
набавке

Р. бр.

Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2016. годину

РОБЕ

20.000
(17.094,02)

К

15.05.

01.07.

Буџет
Општине
позиција 0130,
конто
бр.511300Издаци за
набавку
опреме

42512000-8

4.

Набавка и
уградња клима
уређаја у
просторије
Општинске
управе општине
Шамац

УКУПНО:

УКУПНО
(РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ):

110.200,00
(94.188,05)
са ПДВ-ом: 672.908,50 KM
без ПДВ-а :575.135,57 KM

Врста поступка : О-отворени поступак, К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни
споразум;
Позиције: 0130- Одјељење за општу управу, 0140- Одјељење за финансије,
0150- Одјељење за привреду, 0160- Одјељење за просторно уређ. стамб.комуналне послове и
0200 – Мјесне заједнице
Број: 01-022-100/2016
Датум: 26.04.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић
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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 65.и 77. Статута
Општине Шамац («Службени гласник Општине Шамац», број: 3/14), д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
I – Одобравају се новчана средства у износу од 80.000,00 КМ (словима:
осамдесетхиљадаконвертибилнихмарака) на име суфинансирања трошкова превоза ученика (путника)
Средње школе „Никола Тесла“ Шамац за друго полугодиште за школску 2015/2016 годину и недостајући
износ трошкова превоза ученика основних школа и то: 70.000,00 KM за превоз 232 ученика средње школе
од чега: на релацији Модрича - Шамац 48 ученика и 184 ученика са подручја МЗ Шамац - Шамац и
10.000,00 КМ за превоз ученика основних школа на општини Шамац (недостајући износ средстава).
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II – одобрена средства ће се уплатити на жиро рачуне превозника а на терет економског кода
416300, текуће дознаке грађанима - превоз ученика.
III – за реализацију рјешења о одобравању средстава задужује се Одјељење за финансије.
Образложење
Општина Шамац у школској 2015/2016. суфинансираће трошкове превоза ученика (путника)
Средње школе «Никола Тесла» Шамац за пет мјесеци другог полугодишта.
Трошкове превоза ученика у првом полугодишту финансираће родитељи ученика у 100% износу а
трошкове превоза ученика у другом полугодишту финансираће Општина Шамац такође у 100% износу.
Средства за суфинансирање трошкова превоза ученика обезбјеђена су у Буџету Општине Шамац
на потрошачкој јединици 0150, економски кода 416300, текуће дознаке грађанима – превоз ученика.
Средства намјењена за суфинансирање трошкова превоза ученика одобравају се родитељима
ученика а уплаћиват ће се превозницима редовних линија мјесечно а по испостављеним фактурама.
Задужује се Одјељење за привреду и да сачини рјешења о исплати накнаде превозницима за
мјесеце фебруар, март, април, мај и јуни. Прилог рјешења чинит ће списак ученика путника, цијене
превоза за појединачне релације и испостављене фактуре превозника на редовној линији за сваки мјесец
појединачно.
Број: 01-022- 66/2016
Датум: 24.03.2016.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић
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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 17. Одлуке о висини накнада за посебне
услуге у општинској управи Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 2/05 и 2/08) и
сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
3/14), д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
У Рјешењу о именовању чланова Комисије по Одлуци о висини накнада за посебне услуге у
Општинској управи општине Шамац број 01-111-7/2010 од 10.02.2010. године („Службени гласник
општине Шамац“, број 3/10 и 2/14) у тачки I став 1 тачка 1. која гласи „1. Комљен Бијелић, дипл.инж.грађ
из Шамца“ брише се.
Досадашња тачка 2. постаје тачка 1. и врши се пренумерација осталих редних бројева.
II
У преосталом дијелу Рјешење остаје непромијењено.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику Општине
Шамац.
Број: 01-111- 30 /2016
Датум, 07.04.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
75. Одлука о усклађивању оснивачког акта јавне предшколске установе „Радост“ Шамац
76. Одлука о прихватању грант (донаторских) средстава Шведске развојне агенције SIDA
по пројекту „Водовод и канализација Републике Српске" за суфинансирање Пројекта
Реконструкција и проширење водоводног система општине Шамац“ (Финансирање
Пројекта „Санација штете од поплава на водоводној и канализационој инфраструктури
општине Шамац“)
77. Одлука о давању сагласности за покретање пројекта увођења система LED расвјете
78. Одлука о давању сагласности за одустанак од захтјева код Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове Подручна јединица Шамац
79. Одлука о измјени и допуни Одлуке о увођењу посебне општинске таксе за
обезбјеђивање средстава за опремање и развој Професионалне ватрогасне јединице
Шамац и за развој ватрогаства на подручју Општине Шамац
80. Одлука о стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта у својини
општине Шамац
81. Одлука о стављању у промет непокретности у својини општине Шамац
82. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Шамац за период
01.01. - 31.12.2015. године
83. Закључак о не усвајању Извјештаја о пословању ЈУ Туристичка организација Шамац
у 2015. години са годишњим обрачуном
84. Закључак о не давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ
Туристичка организација Шамац за 2016. годину
85. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈЗУ Апотека Шамац у 2015. години са
годишњим обрачуном
86. Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈЗУ Апотека
Шамац за 2016. годину
87. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈУ Народна библиотека Шамац у 2015.
години са годишњим обрачуном
88. Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ Народна
библиотека Шамац за 2016. годину
89. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између
двије сједнице Скупштине општине Шамац
90. Закључак о усвајању Извода из Записника са Тридесетпете редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
91. Рјешење о разрјешењу чланa Управног одобра Јавне установе Народна библиотека
Шамац
92. Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одобра Јавне установе
Народна библиотека Шамац
93. Рјешење о разрјешењу чланa Управног одобра Јавне установе Центар за социјални
рад Шамац
94. Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одобра Јавне установе
Центар за социјални рад Шамац
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
95. Одлука о прерасподјели средстава
96. Одлука o додјели уговора „Вршење услуга ларвицидног третмана комараца на
подручју Општине Шамац“
97. Одлука о именовању Савјета за безбједност саобраћаја Општине Шамац
98. Одлука о покретању поступка јавне набавке "Набавка услуга за вршење прољећне
дератизације на подручју општине Шамац у 2016. години“
99. Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка услуга „Услуге одржавања копир
апарата и пуњење тонера“
100. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Редовно одржавање
јавне расвјете на подручју Општине Шамац“
101. Одлука о преносу средстава
102. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Вршење прољећне
систематске дератизације на подручју општине Шамац у 2016. години
103. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Фасадерски радови
на фискултурној сали Основне школе „Шамац“ у Шамцу“
104. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Занатско
инсталатерски радови у фискултурној сали Основне школе „Шамац“ у Шамцу“
105. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Редовно одржавање
јавне расвјете на подручју Општине Шамац“
106. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2016. годину
107. Закључак
108. Рјешење
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