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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), 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 :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку радова „ Извођење радова на терену за одбојку на пијеску у МЗ Обудовац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „ Извођење радова на терену за одбојку на пијеску у МЗ
Обудовац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.500,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове ,
потребна средства су планирана на конту бр. 412500–Расходи за текуће одржавање осталих грађ.
објеката-ком. инфраструктура
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-270/2017
Датум: 15.08.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

302.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), 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 :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку радова „Извођење радова на спортском терену (постављање дренаже) и за потребе МЗ
Горња Слатина“

1

Страна 2 - Сриједа 16. август 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 15

Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „Извођење радова на спортском терену (постављање
дренаже) и за потребе МЗ Горња Слатина““ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове,
потребна средства су планирана на конту бр. 412500–Расходи за текуће одржавање осталих грађ.
објеката-ком. инфраструктура
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-271/2017
Датум: 15.08.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

303.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 69. и 70. става 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14) и члана 66.
Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број 9/17), Начелник општине Шамац д
о н о с и:
ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
за извођење радова „ Изградња артершког бунара у избјегличком насељу Лугови“
(поновљени поступак) за ЛОТ1
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке за извођење радова „ Изградња артершког бунара у
избјегличком насељу Лугови“ (поновљени поступак) у дијелу за извођење радова ЛОТ 1, а који обухвата
геолошка истраживања и бушење бунара на предметној локацији.
Поступак је покренут доношењем посебне одлуке број 01-022-229/17 од 11.07.2017. год. и
објављивањем обавјештења број 144-7-3-14-3-16/17 од дана 11.07.2017. год. на порталу Агенције за
јавне набавке БиХ, проведеног путем конкурентског захтјева за доставу понуда. Процијењена вриједност
за предметне радове износи 40.940,00 КМ без ПДВ-а, односно 47.899,80 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
У року остављеном за пријем понуда, достављена је једна понуда понуђача сљедећег понуђача:
1) „ИПИН“д.о.о. из Бијељине са износом понуде од 79.920,01 КМ без ПДВ-а, односно 93.506,40 КМ
са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 3.
Обзиром да је понуда понуђача „ИПИН“д.о.о. из Бијељине знатно већа (95,2%) од процијењене
вриједности у износу од 40.940,00 КМ без ПДВ-а, односно 47.899,80 КМ са ПДВ-ом, уговорни орган је
на основу члана 69. става (2). тачка е) одлучио да поништи поступак јавне набавке, из разлога што
цијена достављене понуде је знатно већа од обезбјеђених средстава за предметну набавку.
Члан 4.
Записник комисије о оцјени понуда број 01-052-67/17 од 20.07.2017. године са препоруком
Комисије саставни је дио Одлуке о поништењу поступка.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на веб сајту општине Шамац и у
„Службеном гласнику Општине Шамац.
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Образложење
Поступак за јавну набавку извођење радова „ Изградња артершког бунара у избјегличком насељу
Лугови“ (поновљени поступак) за ЛОТ1, покренут је доношењем посебне одлуке број 01-022-229/17 од
11.07.2017. год. и објављивањем обавјештења број 144-7-3-14-3-16/17 од дана 11.07.2017. год. на
порталу Агенције за јавне набавке БиХ, проведеног путем конкурентског захтјева за доставу понуда.
Процијењена вриједност за предметне радове износи 40.940,00 КМ без ПДВ-а, односно 47.899,80 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
До времена предвиђеног за пријем понуда, достављена је једна понуда сљедећег понуђача
„ИПИН“д.о.о. из Бијељине са износом понуде од 79.920,01 КМ без ПДВ-а, односно 93.506,40 КМ са
урачунатим ПДВ-ом. Комисија је дана 20.07.2017. године одржала састанка на коме једногласно дала
препоруку Начелнику општине Шамац да донесе Одлуку о поништењу поступка, јер уговорни орган има
обавезу да поништи поступак јавне набавке уколико су цијене достављених понуда знатно веће од
обезбјеђених средстава.
С обзиром да је Закон о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) одредио у
члану 69. став (2). тачка е) обавезу уговорног органа да поништи поступак јавне набавке у случају када
су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од обезбијеђених средстава.
Сходно горе наведеном и датој препоруци Комисије за јавне набавке о поништењу јавне набавке,
уговорни орган доноси Одлуку о поништењу јавне набавке у складу са чланом 69. ст.2. тачке е) Закона о
јавним набавкама БиХ .
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: 01-022-263/17
Датум: 02.08.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

304.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16),
члана 70. става 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно одредбама
члана 66. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 9/17) , Начелник
општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
„Набавка додатних услуга на одржавању хоризонталне сигнализације
на подручју Општине Шамац“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења покренутог
доношењем посебне одлуке број 01-022-223/2017 од дана 14.07.2017. год. процијењена вриједност
предметних радова износи 1.282,05 КМ без ПДВ-а, односно 1.500,00 KM са ПДВ-ом.
Комисија именована рјешењем Начелникa општине број 01-111-122/2017 од дана 20.07.2017. год. за
провођење преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци услуга „ Набавка додатних услуга
на одржавању хоризонталне сигнализације на подручју Општине Шамац“ који нису укључени у
првобитно закључени уговор број 01-122-194/17 од 25.04.2017. године вршила је преговоре са понуђачем
„СИГНАЛ ПРОМ“ д.о.о. Зворник о правним, економским и техничким аспектима понуде, те су донесени
сљедећи заједнички закључци:
а) Правни и технички аспекти иницијалне понуде остају непромијењени.
б) Када је ријеч о економском аспекту Комисија је предложила а понуђач прихватио да умањи цијену
иницијалне понуде са 1.550,00 КМ без ПДВ-а, на укупан и коначан износ од 1.230,25 КМ без урачунатог
ПДВ-а.
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Члан 2.
Након обављених преговора затражено је од понуђача да у складу са Записником о преговорима
достави своју коначну понуду , што је понуђач и учинио. Након испуњења свих правних, техничких и
економских услова Комисија је дана 04.08.2017. године доставила Начелнику општине Шамац препоруку
за закључење уговора.
Члан 3.
На основу члана 1. ове Одлуке , након проведеног поступка Општина Шамац ће закључути уговор
о набавци услуга „ Набавка додатних услуга на одржавању хоризонталне сигнализације на подручју
Општине Шамац“ са понуђачем „СИГНАЛ ПРОМ“ д.о.о. Зворник у укупном износу предметних радова
од 1.230,25 КМ без ПДВ-а, односно 1.439,39 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби Закона или
подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у роковима прописаним
чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-267/17
Датум: 09.08.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

305.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 22. став 1. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/08, 58/09,
95/11 и 60/15) те члана 9. став 1. Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и
располагања имовином Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 16/10 и 2/11),
сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број 9/17), Начелник општине, доноси
ОДЛУКУ
о додјели на кориштење спасилачких чамаца са пратећом опремом
Члан 1.
Општинској организацији Црвеног крста Шамац додјељују се на кориштење спасилачки чамци са
пратећом опремом који су добијени као донација од стране Будистичке фондације TZU-CHI Тајван.
Члан 2.
Спасилачки чамци и пратећа опрема који су предмет ове Одлуке се састоје из:
-

чамац Whaly 435 2 комада серијски бројеви WHA30232G616 и WHA30233G616,
сједиште за чамац 2 комада
ванбродски мотор Yamaha F30 BEHDL 2 комада
приколица за чамац NT750 1 комад број шасије К2703431.

Члан 3.
Општинска организација Црвеног крста Шамац се обавезују да ће додијељену опрему користити као
добар домаћин, да ће вршити текуће одржавање наведене опреме, те да ће по престанку потребе за
кориштењем исту предати даваоцу у посјед.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се Служба за друштвене дјелатности Општинске управе општине
Шамац.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-268/2017
Датум, 11.08.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

306.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 66. и 88. Став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17) и члана
9. став 2. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2017. годину („Службени гласник општине
Шамац“, број 15/16), 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 2017.
годину, на сљедећи начин:
0124 – Служба за локални економски развој, пољопривреду и село
~ са конта 511700 – Издаци за нематеријалну произведену имовину (учешће у пројектима), износ од
14.000 КМ,
~ на конто 415200 – Текући грантови ораганизацијама и удружењима у области економског и привредног
развоја, износ од 14.000 КМ.
0130 – Одјељење за општу управу
~ са конта 511300 – Издаци за набавку опреме, износ од 5.000 КМ,
~ на конто 516100 – Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ од 5.000
КМ.
0190- Остала буџетска потрошња
~ са конта 621100 – Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи, износ од 251.400 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0124- Служба за локални економски развој,
пољопривреду и село:
~ на конто 412700 – Расходи за услуге израде пројектне документације, износ од 2.000 КМ и
~ на конто 412700 – Расходи за стручне услуге, износ од 8.000 КМ;
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0125- Територијална ватрогасна јединица:
~ на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање, износ од 18.500 КМ;
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0140 - Одјељење за финанисије:
~ на конто 411100 – Расходи за бруто плате запослених, износ од 15.000 КМ,
~ на конто 411300 – Расходи за накнаде плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају,
износ од 5.000 КМ,
~ на конто 412200 – Расходи за комуналне услуге, износ од 3.000 КМ,
~ на конто 412200 – Расходи за комуникационе услуге, износ од 15.000 КМ,
~ на конто 412300 – Расходи за режијски материјал, износ од 15.000 КМ,
~ на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање, износ од 10.000 КМ,
~ на конто 412600 – Расходи по основу утрошка горива, износ од 3.000 КМ,
~ на конто 412700 – Расходи за стручне услуге (услуге платног промета, услуге осигурања, услуге
информисања и медија, компјутерске услуге и др.), износ од 8.000 КМ,
~ на конто 412900 – Остали некласификовани расходи (стручно усавршавање запослених, уговор о дјелу,
репрезентација, накнаде за рад ван радног односа и др.), износ од 30.000 КМ и
~ на конто 638100 – Издаци за накнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда обавезног
социјалног осигурања, износ од 10.000 КМ;
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0151 – Служба за друштвене дјелатности:
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~ на конто 415200 – Остали текући грантови непрофитним субјектима (учешће у финансирању СУД- а),
износ од 7.000 КМ;
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0190 – Остала буџетска потрошња:
~ на конто 412900 – Остали некласификовани расходи (по записницима Пореске управе), износ од 5.000
КМ,
~ на конто 487200 – Трансфери ентитету, износ од 3.000 КМ,
~ на конто 487300 – Трансфери јединицма локалне самоуправе, износ од 4.000 КМ,
~ на конто 487400 – Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања, износ од 2.000 КМ,
~ на конто 488100 – Трансфери унутар исте јединице власти, износ од 100 КМ,
~ на конто 621900 – Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година- Репрограм обвезница,
износ од 86.300 КМ,
~ на конто 638100 – Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (по записницима Пореске
управе), износ од 1.500 КМ.
0300- ЈУ Центар за социјални рад
~ са конта 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ од
350 КМ,
~ са конта 412900 – Остали некласификовани расходи, износ од 350 КМ,
~ на конто 412700 – Расходи за струче услуге, износ од 700 КМ;
~ са конта 412500 – Расходи за текуће одржавање, износ од 150 КМ,
~ на конто 511300 – Издаци за набавку опреме, износ од 150 КМ.
0400- ЈПУ „Радост“ Шамац
~ са конта 411100 – Расходи за бруто плате запослених, износ од 11.100 КМ,
~ на конто 411300 – Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају,
износ од 5.500 КМ и
~ на конто 638100 – Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда
обавезног социјалног осигурања, износ од 5.600.
0920- ЈУ Туристичка организација
~ са конта 412500 – Расходи за текуће одржавање, износ од 400 КМ,
~ са конта 412700 – Расходи за стручне услуге, износ од 150 КМ,
~ на конто 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја, износ од 550 КМ;
~ са конта 412500 – Расходи за текуће одржавање, износ од 350 КМ,
~ на конто 412900 – Остали некласификовани расходи, износ од 350 КМ.
0053- СШЦ „Никола Тесла“
~ са конта 412200 – Расходи за комуникационе услуге, износ од 2.000 КМ,
~ на конто 511300 – Издаци за набавку опреме, износ од 2.000 КМ;
~ са конта 412500 – Расходи за текуће одржавање, износ од 800 КМ,
~ са конта 516100 – Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ од 500
КМ,
~ на конто 412300 – Расходи за режијски материјала, износ од 1.300 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2017. годину, прераспоредиће се у
оквиру потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0124 – Служба за локални економски развој, пољоприверду и село:
~ на броју рачуна 412700 – Расходи за услуге израде пројектне документације, износ „20.000“ замјењује
се износом „22.000“,
~ на броју рачуна 412700 – Расходи за стручне услуге, износ „0“ замјењује се износом „8.000“;
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~ на броју рачуна 415200 – Текући грантови организацијама и удружењима у области економског и
привредног развоја, износ „0“ замјењује се износом „14.000“;
~ на броју рачуна 511700 – Издаци за нематеријалну произведену имовину, износ „40.000“ замјењује се
износом „26.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0125 – Територијална ватрогасна јединица:
~ на броју рачуна 412500 – Расходи за текуће одржавање, износ „6.500“ замјењује се износом „25.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0130 – Одјељење за општу управу:
~ на броју рачуна 511300 – Издаци за набавку опреме, износ „13.000“ замјењује се износом „8.000“;
~ на броју рачуна 516100– Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ
„4.200“ замјењује се износом „9.200“.
У оквиру потрошачке јединице 0140- Одјељење за финансије:
~ на броју рачуна 411100 - Расходи за бруто плате запослених, износ „1.555.000“ замјењује се износом
„1.570.000“,
~ на броју рачуна 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не
рефундирају, износ „6.000“ замјењује се износом „11.000“,
~ на броју рачуна 412200 – Расходи за комуналне услуге, износ „5.000“ замјењује се износом „8.000“,
~ на броју рачуна 412200 – Расходи за комуникационе услуге, износ „45.000“ замјењује се износом
„60.000“,
~ на броју рачуна 412300 – Расходи за режијски материјал, износ „35.000“ замјењује се износом „50.000“,
~ на броју рачуна 412500 – Расходи за текуће одржавање, износ „20.000“ замјењује се износом „30.000“,
~ на броју рачуна 412600 – Расходи по основу утрошка горива, износ „12.000“ замјењује се износом
„15.000“,
~ на броју рачуна 412700 – Расходи за стручне услуге (услуге платног промета, услуге осигурања, услуге
информисања и медија, компјутерске услуге и др.), износ „42.000“ замјењује се износом „50.000“,
~ на броју рачуна 412900 – Остали некласификовани расходи (стручно усавршавање запослених, уговое о
дјелу, репрезентација, накнаде за рад ван радног односа и др.), износ „45.000“ замјењује се износом
„75.000“,
~ на броју рачуна 638100 – Издаци за накнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда
обавезног социјалног осигурања, износ „0“ замјењује се износом „10.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0151- Служба за друштвене дјелатности:
~ на броју рачуна 415200 – Остали текући грантови непрофитним субјектима (учешће у финансирању
СУД- а), износ „0“ замјењује се износом „7.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0190 – Остала буџетска поторшња:
~ на броју рачуна 412900 – Остали некласификовани расходи (по записницима Пореске управе), износ „0“
замјењује се износом „5.000“,
~ на броју рачуна 487200 – Трансфери ентитету, износ „0“ замјењује се износом „3.000“,
~ на броју рачуна 487300 – Трансфери јединицама локалне самоуправе, износ „0“ замјењује се износом
„4.000“,
~ на броју рачуна 487400 – Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања, износ „0“ замјењује се
износом „2.000“,
~ на броју рачуна 488100 – Трансфери унутар исте јединице власти, износ „0“ замјењује се износом „100“,
~ на броју рачуна 621100 – Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи, износ „660.000“
замјењује се износом „408.600“,
~ на броју рачуна 621900 – Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година- Репрограм
обвезница, износ „566.700“ замјењује се износом „653.000“,
~ на броју рачуна 638100 – Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (по записницима
Пореске управе), износ „0“ замјењује се износом „1.500“.
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У оквиру потрошачке јединице 0300 – ЈУ Центар за социјални рад:
~ на броју рачуна 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ „32.550“ замјењује се износом „32.200“,
~ на броју рачуна 412500 – Расходи за текуће одржавање, износ „600“ замјењује се износом „450“,
~ на броју рачуна 412700 – Расходи за стручне услуге, износ „700“ замјењује се износом „1.400“,
~ на броју рачуна 412900 – Остали некласификовани расходи , износ „9.600“ замјењује се износом
„9.250“,
~ на броју рачуна 511300 – Издаци за набавку опреме, износ „0“ замјењује се износом „150“.
У оквиру потрошачке јединице 0400 – ЈПУ „Радост“ Шамац:
~ на броју рачуна 411100 – Расходи за бруто плате запослених, износ „183.000“ замјењује се износом
„171.900“,
~ на броју рачуна 411300 – Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не
рефундирају, износ „1.000“ замјењује се износом „6.500“,
~ на броју рачуна 638100 – Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од
фонда обавезног социјалног осигурања, износ „0“ замјењује се износом „5.600“.
У оквиру потрошачке јединице 0920 – ЈУ Туристичка организација:
~ на броју рачуна 412500 – Расходи за текуће одржавање, износ „1.000“ замјењује се износом „250“,
~ на броју рачуна 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја, износ „1.000“ замјењује се износом
„1.550“,
~ на броју рачуна 412700 – Расходи за стручне услуге, износ „500“ замјењује се износом „350“,
~ на броју рачуна 412900 – Остали некласификовани расходи, износ „4.900“ замјењује се износом „5.250“.
У оквиру потрошачке јединице 0053 – СШЦ „Никола Тесла“:
~ на броју рачуна 412200 – Расходи за комуникационе услуге, износ „2.000“ замјењује се износом „4.000“,
~ на броју рачуна 412300 – Расходи за режијски материјал, износ „4.000“ замјењује се износом „5.300“,
~ на броју рачуна 412500 – Расходи за текуће одржавање, износ „4.800“ замјењује се износом „4.000“,
~ на броју рачуна 511300 – Издаци за набавку опреме, износ „4.000“ замјењује се износом „2.000“,
~ на броју рачуна 516100 – Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ
„1.000“ замјењује се износом „500“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-186/2017
Датум: 08.06.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

307.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
члана 66. и 88. став 3. Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17),
сагласно одредбама члана 2. и 4. Појединачног колективног уговора за запослене у Општинској управи
општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 7/17) Начелник Општине Шамац, доноси
ПРАВИЛНИК
О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Члан 1.
Овим Правилником одређује се начин обрачуна плата, накнада и других личних примања запослених у
Општинској управи општине Шамац.
ПЛАТЕ И НАКНАДЕ
1. Основна плата
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Члан 2.
(1) Основна плата обрачунава се и исказује мјесечно за пуно радно вријеме према радном мјесту и
одговрајућој платној групи.
(2) Основна плата из става 1 овог члана је производ цијене рада и коефицијента утврђеног према платној
групи.
(3) Основна плата за сваку навршену годину стажа осигурања увећава се:
- до навршених 25 година 0,3%,
- након навршених 25 година свака наредна година 0,5%.
Члан 3.
(1) Основна плата запосленог увећава се на основу стимулативног дијела, зависно од остварених
посебних резултата у раду.
(2) Начелник општине ће посебним рјешењем, а на приједлог начелника одјељења/служби, утврдити
висину увећања основне плата за стимулативни дио за сваког запосленог који оствари посебне резултате
у раду.
Члан 4.
Основна плата запослених у Општинској управи Општине Шамац, који немају положен стручни, или
други одговарајући испит, који су по закону дужни положити, умањује се за 20%, од износа плате
утврђене за радно мјесто на које је распоређен.
Члан 5.
Плата приправника са високим, вишим или средњим образовањем утврђује се и исплаћује у износу од
80% плате треће, пете или шесте групе из члана 4. Појединачног колективног уговора.
Члан 6.
Ако запослени врши замјену у трајању дужем од три радна дана, узастопно, утврђује му се коефицијент за
обрачун плате лица које замјењује, за период у којем врши замјену.
Члан 7.
Коефицијент за обрачун плате запослених у Општинској управи општине Шамац утврђује се чланом 4.
Појединачним колективним уговором за запослене у Општинској управи Општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 7/17).
Члан 8.
Висина цијене рада, као основ за обрачун плата запослених у Општинској управи општине Шамац износи
100,00 КМ.
2. Увећање плате
2.1. Увећање плате по основу стимулативног дијела, зависно од остварених посебних резултата у
раду:
Члан 9.
Увећање основне плате по основу стимулативног дијела, зависно од остварених посебних резултата у
раду може износити до 20 %.
2.2. Основна плата запослених увећава се:
Члан 10.
(1) Основна плата запослених увећава се:
а) По основу рада ноћу 35%,
б) За рад на дане државног празника и друге дане који се по закону не раде 50%,
в) По основу рада на радном мјесту са повећаним ризиком 15%.
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(2) Различити основи увећања плате се међусобно не искључују.
3. Накнаде плате
3.1. Накнада плате за вријеме одмора
Члан 11.
За дане годишњег одмора запосленом припада накнада плате у висини мјесечне основне плате коју би
остварио да је радио.
3.2. Накнада плате за вријеме плаћеног одсуства
Члан 12.
За вријеме кориштења плаћеног одсуства запослени има право на накнаду плате коју би остварио да је
радио.
3.3. Накнада плате за вријеме државних и вјерских празника

Члан 13.
За дане државних празника и дане задовољавања вјерских и традицијских потреба, запосленом припада
накнада основне плате у висини коју би остварио да је радио.
3.4. Накнада плате за вријеме привремене спријечености за рад (боловања)
Члан 14.
(1) За вријеме привремене спријечености за рад (боловање) запосленом припада плата у висини од 85% од
основа за обрачун накнаде основне плате.
(2) За боловање проузроковано несрећом на послу, породиљским одсуством и другим случајевима
утврђеним законом, запосленом припада накнада плате коју би остварио да је радио.
(3) Исплата по основу привремене спријечености може се задржати ако запослени у року од два дана не
обавијести руководиоца о привременој спријечености за рад због болести.
ОСТАЛА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
1. Накнада трошкова за службена путовања
Члан 15.
За службено путовање у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине и у иностранству
запосленим се исплаћује дневница у висини која је одређена Уредбом о накнадама за службена путовања
у земљи и иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 73/10).
2. Накнада трошкова превоза на посао и са посла
Члан 16.
Накнада трошкова превоза приликом доласка на посао и повратка са посла, уколико превоз није
организован од стране послодавца, запосленим се исплаћује у складу са посебним Закључком о
утврђивању висине трошкова превоза код доласка на посао и повратка с посла.
3. Накнада за топли оброк у току рада
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Члан 17.
Запосленом се исплаћује накнада за трошкове једног топлог оброка за вријеме једног радног дана, као и у
случају обављања прековременог рада дужег од три часа дневно у висини од 0,75% просјечне нето плате
у Републици Српској за предходну годину, за сваки радни дан запосленог.
4. Регрес
Члан 18.
Начелник општине, у складу са усвојеним буџетом Општине Шамац за сваку фискалну годину, и у складу
са расположивим финансијским средствима доноси одлуку о могућности исплате регреса запосленим за
кориштење годишњег одмора у висини најниже плате у Републици Српској.
5. Отпремнина приликом одласка у пензију
Члан 19.
Приликом одласка запосленог у пензију исплаћује се отпремнина у висини три просјечне нето плате
запосленог обрачунате за последњи мјесец прије одласка у пензију.
6. Јубиларне награде
Члан 20.
Запосленом ће се исплатити јубиларна награда за остварени стаж у Општинској управи општине Шамац
у трајању од:
а) 20 година радног стажа – у висини једне просјечне плате исплаћене у претходној години у Општинској
управи Општине Шамац;
б) 30 година радног стажа – у висини двије просјечне плате исплаћене у претходној години у Општинској
управи Општине Шамац.
7. Рад на терену:
Члан 21.
Запосленим се исплаћује накнада за повећање трошкова боравка за вријеме рада на терену у износу од
10% од утврђене цијене рада.
8. Kоришћење сопственог аутомобила
Члан 22.
Начелник општине ће запосленим, у складу са усвојеним буџетом Општине Шамац и расположивим
средствима, донијети одлуку о могућности исплате накнаде трошкова за коришћење сопственог
аутомобила приликом обављања службеног посла по налогу послодавца- у висини 20% цијене горива по
једном литру за сваки пређени километар.
9. Зимница и огрев
Члан 23.
Начелник општине, у складу са усвојеним буџетом Општине Шамац за сваку фискалну годину, и у складу
са расположивим финансијским средствима доноси одлуку о могућности исплате запосленим средства за
обезбјеђење зимнице и огрева, у висини три цијене рада запослених у Општинској управи.
10. Право на помоћ запосленом или његовој породица
Члан 24.
(1) Запослени или његова породица имају право на помоћ у случају:
1) смрти запосленог породици припада новчана помоћ у висини три просјечне плате остварене у
претходној години у Општинској управи Општине.
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2) смрти члана уже породице запосленом ће се исплатити накнада у висини двије просјечне плате
остварене у претходној години у Општинској управи.
3) тешке инвалидности запосленог (која је категорисана од стране надлежног органа) – у висини двије
последње просјечне плате запослених исплаћене у Општинској управи општине Шамац у предходној
години.
4) дуготрајне болести или дуже неспособности за рад усљед повреде запосленог (утврђене од стране
љекарске комисије) - у висини једне просјечне плате запослених исплаћене у Општинској управи
општине Шамац у предходној години.
5) У случају изградње надгробног споменика запосленима који је изгубио живот приликом обављања
службене дужности – у висини три последње просјечне плате исплаћене у општинској управи општине
Шамац у предходној години.
6) рођења дјетета – у висини једне просјечне плате запослених исплаћене у Општинској управи опшине
Шамац у предходнохј години.
7) новчану накнаду за посебне резултате рада – у висини до једне просјечне плате запосленог остверене у
предходном мјесецу прије додјељивања награде.
(2) Уколико више чланова породице испуњава услове на остваривање права из става 1 тачке 2) и 6) овог
члана, право на помоћ остварује само један запослени.
(3) Чланом уже породице, сматрају се: брачни и ванбрачни супружници, њихова дјеца, (брачна,
ванбрачна, усвојена), пасторчад, дјеца узета под старатељство и друга дјеца без родитеља узета на
издржавање, мајка, отац, очух и маћеха, а чланом шире породице: дјед, бака, брат, сестра и чланови уже
породице брачног супружника.
Члан 25.
Саставни дио овог Правилника представља Преглед коефицијената сложености послова по
систематизованим радним мјестима у Општинској управи општине Шамац. (Прилог 1)
Члан 26.
Начелник општине ће у року од 7 дана од дана ступања на снагу овог Правилника ускладити све
појединачне акте у погледу плата запослених у Општинској управи општине Шамац.
Члан 27.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о платама и накнадама запослених у
Административној служби Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 12/11, 14/11,
7/12 и 4/15).
Члан 28.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се на обрачун плате почев од плате за
мјесец август 2017. године и биће објављен у „Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 01-022-265/2017
Датум, 04.08.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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ПРИЛОГ 1
ПРЕГЛЕД КОЕФИЦИЈЕНАТА СЛОЖЕНОСТИ ПОСЛОВА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ
РАДНИМ МЈЕСТИМА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Р.БР. НАЗИВ РАДОГ МЈЕСТА
1 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
ССС ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА, ПЕРСОНАЛНЕ ПОСЛОВЕ,
ПОСЛОВЕ СА ОДБОРОМ ЗА ЖАЛБЕ И ОПШТЕ УПРАВНЕ
2 ПОСЛОВЕ
ССС ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И ВОЈНУ
3 ЕВИДЕНЦИЈУ

КОЕФИЦИЈЕНТ
16,00

8,60
8,60

4 ВШС ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА И ИНФОРМИСАЊЕ

7,60

5 ВШС ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И АРХИВУ

7,60

6 СС ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ

5,70

7 СС ЗА ПОСЛОВЕ ВОЂЕЊА МАТИЧНИХ КЊИГА
СС ЗА ПОСЛОВЕ КАРТОТЕКЕ, ЗАВОЂЕЊЕ И РАЗВОЂЕЊЕ
8 ПРЕДМЕТА

5,70

9 СС ЗА ПОСЛОВЕ ОВЈЕРЕ ПОТПИСА, ПРЕПИСА И РУКОПИСА

5,50

5,60

10 АДМИН.ТЕХ.РАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ САВЈЕТА МЗ

5,80

11 ТЕХ.РАДНИК ЗА ЕКОНОМАТ - ДОМАР

5,00

12 ПОРТИР

4,80

13 ТЕЛЕФОНИСТА

4,80

14 ДОСТАВЉАЧ

4,80

15 СПРЕМАЧИЦА

4,20

16 КАФЕ КУВАРИЦА

4,20

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Р.БР. НАЗИВ РАДОГ МЈЕСТА

КОЕФИЦИЈЕНТ

1 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

16,00

2 ШЕФ ОДСЈЕКA ЗА БУЏЕТ

11,50

3 ССС ЗА ТРЕЗОР И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
ССС ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА, НАКНАДА, БЛАГАЈНУ И
4 ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈСКИХ ТРАНСАКЦИЈА
5 ШЕФ ОДСЈЕКA ЗА РАЧУНОВОДСТВО

9,00
9,00
11,50

6 СС - КЊИГОВОЂА
ВШС ЗА ПРАЋЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПРИХОДА И
7 НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6,30

8 СС ЗА УНОС ФАКТУРА ДОБАВЉАЧА

5,70

7,60
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Р.БР. НАЗИВ РАДОГ МЈЕСТА

КОЕФИЦИЈЕНТ

1 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

16,00

2 ССС ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕЊЕ

8,80

3 ССС ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

8,60

4 ССС ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ

8,70

5 ССС ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

8,80

6 СС ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

5,50

7 КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ

9,20

ОДЈЕЉЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Р.БР. НАЗИВ РАДОГ МЈЕСТА
1 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

КОЕФИЦИЈЕНТ
16,00

2 ССС ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВРЕДЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ
ССС ЗА ПОСЛОВЕ ПРАЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА, ВОДОПРИВРЕДЕ, ЛОВА И РИБОЛОВА И
3 ВЕТЕРИНАРСТВА

8,60

4 СС ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВРЕДЕ

6,00

5 ТРЖИШНИ ИНСПЕКТОР

9,20

6 ИНСПЕКТОР ЗА ХРАНУ

9,20

7 САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР

9,20

8 УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР

9,20

9 ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСПЕКТОР

8,80

11,50

КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Р.БР. НАЗИВ РАДОГ МЈЕСТА
1 ШЕФ КАБИНЕТА

КОЕФИЦИЈЕНТ
13,00

2 САВЈЕТНИК НАЧЕЛНИКА
3 СС ЗА АДМИН.ТЕХ.ПОСЛОВЕ

5,60

СТРУЧНА СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Р.БР. НАЗИВ РАДОГ МЈЕСТА
1 ССС ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
2 ССС ЗА РАД НА ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА

КОЕФИЦИЈЕНТ
10,50
8,80

3 ССС ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ
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ПОСЛОВЕ
4 ССС ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

8,60

5 СС ЗА АДМ.ТЕХ. ПОСЛОВЕ СО

5,80

6 ВОЗАЧ

6,50

СЛУЖБА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Р.БР. НАЗИВ РАДОГ МЈЕСТА

КОЕФИЦИЈЕНТ

1 НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

15,00

ССС ЗА ПОСЛОВЕ ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ, КУЛТУРЕ,
2 СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
СС ЗА ПОСЛОВЕ ИЗБЈЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА,
3 ОМЛАДИНСКОГ И НЕВЛАДИНОГ СЕКТОРА
СС ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ
4 ЗАШТИТЕ

8,60
5,50
5,60

5 ШЕФ ОДСЈЕКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

11,50

6 СС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ, ПЛАНИРАЊЕ И АДМ.ТЕХ. ПОСЛОВЕ
СС ЗА ПРОТИВМИНСКО ДЈЕЛОВАЊЕ, ОО И Ј И РУКОВАОЦ
7 МТС

6,20
5,50

СЛУЖБА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Р.БР. НАЗИВ РАДОГ МЈЕСТА

КОЕФИЦИЈЕНТ

1 НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

15,00

2 ССС ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

8,80

ССС ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, ПЛАНИРАЊЕ И ПЛАНСКО
3 АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ

9,00

4 ВШС ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

8,40

5 ССС ЗА ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ

8,60

6 СС ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ

4,80

ОДСЈЕК ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА
Р.БР. НАЗИВ РАДОГ МЈЕСТА
1 СТАРЈЕШИНА

КОЕФИЦИЈЕНТ
10,00

2 ЗАМЈЕНИК СТАРЈЕШИНЕ ТВЈ

8,60

3 ВАТРОГАСАЦ - ВОЂА СМЈЕНЕ

5,00

4 ВАТРОГАСАЦ - ВОЗАЧ

4,50

5 ВАТРОГАСАЦ

4,30
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СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1 СЕКРЕТАР СО

14,00

308.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16),
члана 27. и 88. став 3. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број: 9/17) и члана
7. Одлуке о обезбјеђењу средстава за подстицање развоја пољопривреде и села (''Службени гласник
општине Шамац'', број: 3/09), Начелник општине Шамац донио је
ПРАВИЛНИК
о условима коришћења и расподјеле средстава за развој пољопривреде и села
I– ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овим правилником прописују се услови које су обавезни да испуњавају физичка и правна
лица за остваривање права на новчане подстицаје, поступци за њихово остваривање, врста,
висина и начин исплате новчаних подстицаја, обавезе корисника подстицаја након њиховог
примања, рокови, као и потребна документација и обрасци.
Члан 2.
(1) Право на подстицајна средства и друге облике подршке у пољопривреди имају физичка и
правна лица (у даљем тексту: корисник подстицаја) са пребивалиштем, односно сједиштем у
општини Шамац (у даљем тексту: Општина), који обављају пољопривредну производњу на
територији Општине и која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем
тексту: РПГ) као комерцијална или као некомерцијална газдинства, као и други корисници у
складу са одредбама овог правилника.
(2) Висина подстицајних средстава обрачунава се у складу са Планом кориштења средстава за
подстицање развоја пољопривреде и села којег доноси начелник општине Шамац за текућу
годину (у даљем тексту План кориштења средстава).
(3) За остваривање права на новчане подстицаје, корисници подстицаја подносе Одјељењу за
привреду
(у даљем тексту: Одјељењу) захтјев и документацију прописану овим
Правилником.
(4) Захтјев за остваривање новчаних подстицаја у пољопривреди подноси се на Обрасцу 1. и 2.
из Прилога овог правилника, који чини његов саставни дио.
(5) Захтјев из става 4. овог члана мора бити читко попуњен и садржавати сљедеће податке:
а) за физичка лица:
- име и презиме корисника, адреса становања, број телефона, јединствени матични број грађана (ЈМБ), РБПГ ако је то прописано овим правилником, број текућег /жиро рачуна, назив
банке код које је отворен рачун,
- члан правилника и врсту подстицаја за који се захтјев подноси,
- изјаву о подацима,
- друге податке прописане овим Правилником, и
- потпис подносиоца захтјева.
б) за правна лица:
- пословно име и сједиште, општину, број телефона, ЈИБ, РБПГ ако је то прописано овим
правилником, број жиро-рачуна и назив банке,
- члан правилника и врсту подстицаја за који се захтјев подноси,
- изјаву о подацима,
- друге податке прописане овим Правилником, и
- печат и потпис овлашћеног лица.
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(6) Захтјев из става 3. овог члана за физичка лица подноси носилац пољопривредног газдинства, а
у случају спријечености носиоца пољопривредног газдинства, може поднијети и опуномоћено
лице на име носиоца газдинства, уз прилагање овјерене пуномоћи.
(7) Након пријема захтјева, Комисија за подстицаје коју формира Начелник општине (у даљем
тексту: Комисија), а у складу са овим Правилником, на терену врши провјеру пријављених
података о производњи о чему саставља записник, на основу чега се потврђује испуњеност
услова за остваривање новчаних подстицаја.
(8) Уколико се установи да документација приложена уз захтјев не одговара чињеничном стању
на терену, из разлога промјене стања у газдинству, а у међувремену није извршена измјена
документације са наведеним разлогом измјене стања, поступиће се у складу са чињеничним
стањем, поднесеним захтјевом и овим Правилником.
(9) Након обраде захтјева из става 3. овог члана, начелник Одјељења за привреду, најкасније у
року од 60 дана од дана истека рока за подношење свих захтјева за подстицај, доноси рјешење
по захтјеву.
(10) Исплата подстицајних средстава врши се директним плаћањем на текуће, односно жиро рачуне
корисника подстицаја.
(11) Један корисник подстицаја може остварити право највише на три новчана подстицаја
прописана овим Правилником у току календарске године.
Члан 3.
(1) Право на подстицајна средства у складу са овим правилником немају корисници подстицаја
који имају приспјеле, а неизмирене обавезе према Општини Шамац.
(2) Корисници који су новчане подстицаје из области пољопривреде остварили од донаторских
средстава невладиног сектора, не могу остварити подстицај по овом Правилнику, као и лица
која су у текућој години остварила подстицајна средства из Буџета општине Шамац по неком
другом основу.
НОВЧАНИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА
Члан 4.
(1) Корисник подстицаја у складу са овом Правилником остварује право на сљедеће врсте
новчаних подстицаја:
1) подршка биљној призводњи:
а) премију за производњу дувана у листу,
б) премију за организовану производњу поврћа, воћа и гљива,
в) подстицаји за производњу поврћа и цвијећа у заштићеном простору,
г) суфинансирање здравствене контроле поврћа и цвијећа,
2) подршка сточарској призводњи:
а) премија за производњу товних свиња,
б) премија за производњу товних јунади,
в) премија за производњу и узгој приплодних крмача,
г) премија за стеоне јунице,
д) премија за производњу и узгој пчела,
3) остале мјере подршке:
а) подстицаји за производњу поврћа и цвијећа у заштићеном простору кроз набавку
опреме за пластеничку производњу,
б) суфинансирање пројеката у области пољопривреде,
в) подстицаји за унапређивање знања и вјештина у руралним подручјима, и
г) ванредне помоћи пољопривредним газдинствима.
1. Подршка биљној призводњи
Члан 5.
(1) Право на премију за производњу дувана у листу имају корисници уписани у РПГ за
произведени и продати осушени дуван, а који су остварили пољопривредну производњу на
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властитим, закупљеним или површинама уступљеним на кориштење, уписаним у Регистар
пољопривредних газдинстава.
(2) Право на премију из става 1. овог члана остварују корисници посредством организатора
производње и откупа дувана регистрованог за обављање ове дјелатности на подручју
Републике Српске, који уз захтјев прилажу следећу документацију:
а) спецификацију корисника од којих је откупљен дуван, који садржи: презиме и име
произвођача, мјесто пребивалишта, ЈМБ произвођача, БПГ чији је произвођач носилац или
члан, број уговора, површине засађене дуваном, количине откупљеног дувана по
типовима, бројеве текућих рачуна корисника груписаних по банкама (Образац 3. који се
налази у прилогу овог Правилника и чини његов саставни дио, доставља се у физичкој и
електронској форми уз захтјев),
б) фотокопију уговора са организатором производње о откупу дувана, и
в) доказ о откупу, односно откупни блок (лист) за испоручен дуван.
(3) Висина премије за производњу дувана у листу износи до 0,10 КМ/ kg, за произведени и
продати осушени дуван. Максимални износ подстицајних средстава која подносилац захтјева
може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години je до 400,00 КМ за кориснике који
су организатору производње из сава 2. овог члана продали до 5 тоне осушеног дувана, односно
до 1000,00 КМ по кориснику за кориснике који су продали више од 5 тоне осушеног дувана.
(4) Захтјев за исплату премије за дуван подноси се Општини Шамац након завршетка откупа, а
најкасније до 15. децембра текуће године.
Члан 6.
(1) Право на премију за производњу воћа, поврћа и гљива имају корисници подстицаја за
произведено и продато воће, поврће и гљиве (у даљем тексту: пољ. производ) у текућој години
а који су остварили пољопривредну производњу на властитим, закупљеним или површинама
уступљеним на кориштење.
(2) Право на премију из става 1. овог члана остварују корисници посредством организатора
производње и откупа пољ. производа регистрованог за обављање ове дјелатности у Босни и
Херцеговини (у даљем тексту: организатор производње), који уз захтјев прилажу следећу
документацију:
а) спецификацију корисника од којих су откупљени пољ. производи, која садржи: презиме и
име произвођача, мјесто пребивалишта, ЈМБ произвођача, број уговора, површине
засађене/засијана поврћем, или воћем, или гљивама, количине откупљених пољ. производа и
бројеве текућих рачуна корисника груписаних по банкама (Образац 4. који се налази у
прилогу овог Правилника и чини његов саставни дио, доставља се у физичкој и
електронској форми уз захтјев), и
б) доказ о откупу, односно откупни блок (лист) за испоручено поврће, воће и гљиве.
(3) Висина премије из става 1. овог члана износи до 0,10 КМ/kg откупљених пољ. производа.
Максимални износ подстицајних средстава која подносилац захтјева може остварити за ову
врсту подстицаја у текућој години je до 400,00 КМ за кориснике који су организатору
производње продали до 4 тоне пољ. производа, односно до 1000,00 КМ по кориснику за
кориснике који су организатору производње продали више од 4 тоне пољ. производа.
(4) Захтјев за исплату премије за производњу поврћа и гљива подноси се Општини Шамац након
завршетка откупа, а најкасније до 15. децембра текуће године.
Члан 7.
(1) Право на подстицаје за производњу поврћа и цвијећа у заштићеном простору (у
пластеницима и стакленицима корисне површине најмање 300 m2 за пластенике а 100 m2 за
стакленике) остварују корисници који се баве овом производњом и који су уписани у РПГ.
(2) Корисници остварују подстицајна средства на основу захтјева који подносе Општини Шамац у
који поред података из члана 2. став 5. овог Правилника уписује и корисну површину
пластеника за коју се тражи подстицај.
(3) Комисија на основу захтјева врши увид на лицу мјеста и констатује испуњеност услова за
подстицаје из става 1. овог члана и о томе саставља записник.
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(4) Подстицајна средства за производњу из става 1. овог члана утврђују се у висини до 1,00 КМ/
m2 корисне површине заштићеног простора на којем је заснована производња и у текућој
години могу да буду до 400,00 КМ по кориснику за кориснике који су засновали производњу
на површини мањој од 600 m2, односно до 1000,00 КМ по кориснику за кориснике који су
засновали производњу на површини већој од 600 m2.
(5) Захтјеве за исплату подстицаја описаних у ставу 1. овог члана подноси се Општини Шамац,
најкасније до 15. децембра текуће године.
Члан 8.
(1) Право на суфинансирање здравствене контроле поврћа и цвијећа имају корисници који се
баве овом производњом, уписани у РПГ, и којима је у складу са Законом о заштити биља
издато увјерење о здравственом стању цвијећа од овлашћене институције.
(2) Право на суфинансирање из става 1. овог члана остварују корисници на основу захтјева уз који
се прилаже записник и увјерење о здравственом стању цвијећа те фактура и фискални рачун за
извршену услугу.
(3) Износ средстава за суфинансирање здравствене контроле поврћа и цвијећа, која корисник може
да оствари у текућој години, је до 200,00 КМ.
(4) Захтјев за подстицаје из става 1. овог члана подноси се Општини Шамац, најкасније до 15.
децембра текуће године.
2. Подршка сточарској призводњи
Члан 9.
(1) Право на премију за производњу товних свиња имају корисници уписани у РПГ, који
посједују минимално 30 товљеника у турнусу са максималном тежином до 35 kg по товљенику
на почетку това и са тежином до 130 kg по товљенику на крају това уз минимално 80 дана
това.
(2) Премија за производњу товних свиња остварује се по окончању това а на основу захтјева који
се подноси Општини Шамац.
(3) Уз захтјев из става 2. овог члана прилаже се потврда за обављене мјере здравствене заштите
животиња која садржи идентификационе бројеве свиња а коју издаје надлежна ветеринарска
организација, и овјерену изјаву о тову свиња (Образац 5.).
(4) Максимални износ подстицајних средстава која подносилац захтјева може остварити за ову
врсту подстицаја у текућој години износи до 400,00 КМ.
(5) Захтјев за исплату премије за производњу товних свиња подноси се Општини Шамац одмах по
завршетку това, а најкасније до 15. децембра текуће године.
Члан 10.
(1) Право на премију за производњу товних јунади имају корисници уписани у РПГ, који
посједују минимално 3 товна грла са максималном тежином до 250 kg по грлу на почетку това
и остваре минимални прираст од 320 kg по грлу уз минимално 200 дана това.
(2) Премија за производњу из става 1. овог члана остварује се по окончању това а на основу
захтјева који се подноси Општини Шамац, уз који се прилажу копије пасоша животиња које
издаје надлежна ветеринарска организација, и овјерена изјава о тову јунади (Образац 5.).
(4) Максимални износ подстицајних средстава која подносилац захтјева може остварити за ову
врсту подстицаја у текућој години износи до 400,00 КМ.
(5) Захтјев за исплату премије за производњу товних јунади подноси се Општини Шамац одмах по
завршетку това, а најкасније до 15. децембра текуће године.
Члан 11.
(1) Право на премију за производњу и узгој приплодних крмача, имају корисници уписани у
РПГ, чије основно стадо чини најмање 5 крмача.
(2) Премија за узгој квалитетно приплодних крмача из става 1. овог члана остварује се на основу
захтјева који се подноси Општини Шамац, уз који се прилаже потврда за обављене мјере
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здравствене заштите животиња која садржи идентификационе бројеве грла, а коју издаје
надлежна ветеринарска организација.
(3) Максимални износ подстицајних средстава која подносилац захтјева може остварити за ову
врсту подстицаја у текућој години износи до 400,00 КМ.
(4) Захтјев за исплату премије за производњу приплодних крмача подноси се Општини Шамац, а
најкасније до 15. децембра текуће године.
Члан 12.
(1) Право на премију за производњу стеоних јуница имају корисници уписани у РПГ, који у
току године одгоје минимално једно квалитетно приплодно грло.
(2) Захтјев за остваривање премије за производњу стеоних јуница подноси се Општини Шамац уз
који се прилаже копија пасоша животиња те потврда надлежне ветеринарске службе о
вјештачком осјемењавању и утврђеној гравидности за јунице.
(3) Максимални износ подстицајних средстава која подносилац захтјева може остварити за ову
врсту подстицаја у текућој години је до 400,00 КМ.
(4) Захтјеве за исплату премије за производњу стеоних јуница подноси се Општини Шамац
најкасније до 15. децембра текуће године.
Члан 13.
(1) Регрес за трошкове вађења и анализе крви код музних крава и бикова остварују корисници
(у даљем тексту: власник) једном годишње који су уписани у РПГ, а на основу цијене вађења
и анализе крви, која обухвата трошкове изласка ветеринара на терен и вађење и анализа крви
код музних крава и бикова.
(2) Право на регрес из става 1. овог члана остварује власник животиња који Општини Шамац
поднесе
захтјев уз који прилаже копије пасоша животиња, увјерење од надлежне
ветеринарске организације са подацима о власнику животиња, броју ушних маркица
животиња код којих је извршено вађење крви, вријеме кад је спроведено вађење крви и цијена
коју је власник платио за трошкове вађења и анализе крви и фискални рачун о плаћеној
услузи.
(3) Регрес за спроведене мјере из става 1. овог члана исплаћује се у висини до 100% плаћене
цијене вађења и анализе крви .
(4) Максимални износ подстицајних средстава који подносилац захтјева може остварити за ову
врсту подстицаја у текућој години је до 400,00 КМ.
(5) Захтјев за трошкове вађења и анализе крви подноси се општини Шамац најкасније до 15.
децембра текуће године.
Члан 14.
(1) Право на премију за производњу и узгој приплодних оваца имају корисници уписани у РПГ,
чије основно стадо има минимално 20 оваца.
(2) Под основним стадом из става 1. овог члана подразумијевају се јединке које су дале потомство
и приплодни овнови.
(3) Премија за производњу и узгој квалитетно приплодних оваца из става 1. овог члана остварује
се на основу захтјева уз који се прилаже увјерење од надлежне ветеринарске организације, да
су приплодне оваце уписане у матичну евиденцију надлежне ветеринарске организације и да
посједују ушне маркице, те да им је извршено вађење и анализа крви.
(4) Максимални износ премије из става 1. овог члана коју подносилац захтјева може остварити за
ову врсту подстицаја у текућој години је до 400,00 КМ.
(5) Захтјев за подстицаје из става 1. овог члана подноси се Општини Шамац, најкасније до 15.
децембра текуће године.
Члан 15.
(1) Право на премију за производњу и узгој пчела остварују корисници који су уписани у
евиденцију пчелара и пчелињака Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Српске (у даљем тексту: евиденција) и који посједују од 5 до 50 кошница,
односно пчелињих друштава.
(2) Право на премију из става 1. овог члана остварују корисници путем удружења пчелара
општине Шамац а на основу захтјева у којем се, осим података из члана 2. овог Правилника,
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наводи и број пчелара и пчелињих друштава за које се подноси захтјев, а који морају да
одговара подацима евиденције.
(3) Уз захтјев из става 2. овог члана достављају се уредно попуњени обрасци - Прилог број 2.
Правилника о начину вођења евиденције пчелара и пчелињака у Републици Српској
("Службени гласник Републике Српске", број 116/11), за све чланове удружења који у складу
са ставом 1. овог члана имају право на премију.
(4) Maксимални износ премије за производњу и узгој пчела коју корисник може да оствари у
текућој години је до 300,00 КМ по кориснику.
(5) Захтјев за подстицаје из става 1. овог члана подноси се најкасније до 15. децембра текуће
године.
3. Остале мјере подршке
Члан 16.
(1) Право на подстицајна средства за производњу поврћа и цвијећа у заштићеном простору кроз
набавку опреме за пластеничку производњу, имају корисници подстицаја уписани у РПГ,
који су у текућој години извршио улагања у:
1) изградњу пластеника и набавку опреме за пластеничку производњу од најмање 100 m2,
уписане као начин кориштења пољопривредног земљишта у РПГ-у и
2) пратећу опрему пластеника, укључују: систем гријања и вентилације, мреже за
засјењивање, тунелске фолије, агротекстил и контејнере за производњу расаде.
(2) Право на премију из става 1. овог члана остварују корисници на основу захтјева уз који
прилажу фискалне рачуне са фактурама као доказ о инвестираним средствима, за набавку
материјала и опреме.
(3) Подстицајна средства за намјену из става 1. овог члана утврђују се у висини од 15% од
инвестираних средстава и не могу бити већа од 500 КМ по кориснику
(4) Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за пластенике подноси се најкасније до
15. децембра текуће године.
Члан 17.
(1) Право на подстицајна средства за реализацију заједничких пројеката Општине Шамац и
невладиних хуманитарних организација остварују корисници на подручју општине Шамац.
(2) Општина Шамац и невладине хуманитарне организације као суфинансијери у заједничким
пројектима у области пољопривреде одређују врсту улагања, трошкове и одобравају средства
из става 1. овог члана што је садржано у јавном позиву за учешће у пројекту.
(3) Висина подстицајних средстава за намјену из овог члана не може бити већа од новчаног износа
одређеног Планом кориштења средстава у текућој години.
Члан 18.
(1) Право на подстицајна средства за унапређивање знања и вјештина у руралним подручјима
остварује се кроз подршку:
1) пољопривредним манифестацијама (сајмовима и изложбама у области пољопривреде и
руралног развоја), и
2) стручним едукацијама.
(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана остварују удружења пољопривредних
произвођача општине Шамац на основу захтјева уз који прилажу:
1) предрачун или рачун и програм за намјену из става 1. тачка 1) овог члана и
2) спецификацију трошкова, предрачун или рачун и програм за намјену из става 1.
тачка 2) овог члана.
(3) Трошкови из става 1. овог члана који не могу бити предмет подстицаја су:
хонорари, лична примања (осим за лица која имају уговор о раду за обављање наведених
активности, а која нису запослена код субјекта који је подносилац захтјева), режијски
трошкови (струја, вода, одржавање, телефон и слично) и сви други трошкови за које није
могуће обезбиједити доказ.
(4) Подстицајна средства за намјену из става 1. овог члана исплаћују се у висини до 1.000 КМ по
активности или програму.
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(5) Корисник средстава дужан је да достави извјештај о намјенском утрошку средстава
документован са рачунима, уговорима, доказима о извршеним уплатама, у року 90 дана од
дана уплате средстава на рачун корисника.
(6) Захтјеве за подстицајна средства из става 1. овог члана подноси се општини Шамац најкасније
до 15. децембра текуће године.
Члан 19.
(1) Право на новчана средства за ванредне помоћи у пољопривреди имају пољопривредна
газдинства код којих се процијени да је настала ванредно ситуација узрокована ванредним
околностима (пожар, олујно невријеме, трихинела код свиња) и ничим изазвана од стране
носиоца и чланова пољопривредног газдинства и ако се утврди да би ускраћивањем новчане
помоћи била доведена у питање егзистенција овог пољопривредног газдинства
(2) Новчану помоћ из става 1.овог члана одобравају се на основу записника о утврђеним
чињеницама од стране Комисије.
(3) Максимални износ новчаних средстава из става 1. овог члана, која подносилац захтјева може
да оствари у текућој години је до 500,00 КМ.
(4) Захтјеве за ванредне помоћи и интервенције у пољопривреди подноси се општини Шамац
најкасније у року од 7 дана од настанка ванредне ситуације у текућој години.

III – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Надзор над спровођењем и извршавањем одредби овог правилника врши Пољопривредни
инспектор.
Члан 21.
(1) Одобравање подстицајних средства из овог Правилника врши се по истеку прописаног рока за
подношење захтјева а исплаћују се корисницима према извршењу Буџета општине Шамац за
текућу годину.
(2) О провођењу овог Правилника начелник Одјељења за привреду подноси извјештај Начелнику
општине.
Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број: 01-022-258/17
Датум, 28 .07.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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Општина
Шамац

Образац 1.
за физичка
лица
Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-800 , Факс:054/620-300
Одјељење за привреду

РБПГ

Датум

Моб

Број
телефона

Фиксн
и

ЈМБ
Презиме и име корисника (носиоца
газдинства)
Адреса становања
Број трансакционог
рaчуна
Банка

2

0

1

7

ПРЕДМЕТ: Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди
Обраћам вам се у овом захтјеву да, на основу Правилника о условима коришћења и расподјеле средстава
за развој пољопривреде и села за 2017. годину, а у складу са чланом_____________исплатите подстицајна
средства за:

(Навести врсту подстицаја за коју се подноси овај захтјев)
Уз Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје прилажем сљедећу документацију:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(Навести документацију која се прилаже уз овај захтјев)
ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су
наведени подаци тачни. Омогућићу приступ Комисији за подстицаје приликом њихове контроле
испуњености услова за остваривање подстицаја. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна
средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени документи неистинити, или да су
добијена подстицајна средства ненамјенски утрошена.
Потпис подносиоца захтјева:
___________________________
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Општина
Шамац

Образац 2.
за пословне
субјекте
Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-800 , Факс:054/620-300
Одјељење за привреду

РБПГ
ЈИБ
Назив пословног субјекта

Моб

Број
телефона

Фиксн
и

Сједиште
Број трансакционог
рaчуна
Банка

Датум
2
0
1
7
ПРЕДМЕТ: Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди
Обраћам вам се у овом захтјеву да, на основу Правилника о условима коришћења и расподјеле средстава
за развој пољопривреде и села за 2017. годину, а у складу са чланом_____________исплатите подстицајна
средства за:

(Навести врсту подстицаја за коју се подноси овај захтјев)
Уз Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје прилажем сљедећу документацију:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(Навести документацију која се прилаже уз овај захтјев)
ИЗЈАВА
Као законски заступник пословног субјекта / својевољно, под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу приступ Комисији
за подстицаје приликом њихове контроле испуњеностиуслова за остваривање подстицаја. Сагласан
сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или
приложени документи неистинити, или да су добијена подстицајна средства ненамјенски утрошена.
Потпис подносиоца захтјева/ и печат:
МП

________________________________
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СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПОСТИЦАЈА ПРЕМИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДУВАНА У ЛИСТУ
- ПО БАНКАМА

Образац 3.

Организатор производње:
Назив банке:
Жиро-рачун банке:

Ред.
бр.

Презиме и име
носиоца ПГ

Мјесто
пребивалишта

ЈМБ

1

2

3

4

УКУПНО:

Мјесто и датум

БПГ
5

Број уговора
6

Површина засађеног
дувана у дунумима

Количина откупљеног
дувана у кг

Вирџинија

Берлеј

Вирџинија

Берлеј

7

8

9

10

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Број текућег
рачуна
11

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Печат и потпис овлашћеног лица
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Образац 4.
СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПОСТИЦАЈА ПРЕМИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОЋА, ПОВРЋА И ГЉИВА
- ПО БАНКАМА
Организатор производње:
Назив банке:
Жиро-рачун банке:
Ред.
бр.
1

Презиме и име носиоца
ПГ
2

УКУПНО:
Мјесто и датум

Мјесто
пребивалишта
3

ЈМБ

Број уговора

4

5

Површина под
засадом
6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Количина откупљеног
пољопривредног производа у кг

Број текућег рачуна

7

8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Печат и потпис овлашћеног лица
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Општи
на
Шамац

Одјељење за привреду

Образац 5.

Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-800 , Факс:054/620300
РБПГ
ЈМБ/ЈИ
Б
Презиме и име / назив
пословног
субјекта
Адреса пребивалишта /
сједиште
пословног субјекта
Датум

2

0

1

7

ИЗЈАВА

Којом
ја
__________________________
,
из__________________________,
ЈМБ________________________, као подносилац / овлаштено – одговорно лице подносиоца захтјева за
право на премију за тов ____________________________ у 2017. години, под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да сам дана______________ 2017. године у тов
ставио ________________ предметних товних грла просјечне тежине од _________ кг, те их држао у тову
_________ дана и остварио просјечну тежину од ________ кг по грлу на крају това.
Датум: _____/_____/ 2017. године

Изјаву дао:

Мјесто:
___________________________

__________________________
(читко уписати име и презиме)
М. П.
__________________________
(потпис)

309.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске», број: 97/16), сагласно одредбама члана 66. и 88. Став 3 Статута Општине Шамац
(«Службени гласник Општине Шамац», број 9/17), те одредбама Одлуке о извршењу буџета општине
Шамац за 2017. годину («Службени гласник општине Шамац», број: 15/16), д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
I – Одобрава се исплата средстава буџетске резерве у укупном износу од 7.000 KМ (словима:
седам хиљада конвертибилних марака).
II – За износ средстава из члана I овог закључка извршиће се прерасподјела средстава са
буџетске резерве и то на сљедећи начин:
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На потрошачку јединицу 0125 – Територијална ватрогасна јединица, економски код 412700 –
Расходи за стручне услуге у износу од 7.000 КМ (словима: седам хиљада конвертибилних марака), за
набавку услуга „Израда Плана заштите од пожара за територију општине Шамац“ путем директног
споразума.
III – За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-240/2017
Датум: 24.07.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

АКТИ ОРГАНА ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ Д.О.О. ШАМАЦ
310.
На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Српске'' број: 75/04,
78/11) и члана 17. Статута ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (''Службени гласник Општине Шамац'' број:
4/14), Надзорни одбор ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац на четвртој редовној сједници, одржаној
22.06.2017. године, доноси
ОДЛУКА
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
извршног директора за техничка питања ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање извршног директора за техничка питања ЈП''Слободна
зона'' д.о.о. Шамац.
Члан 2.
Општи и посебни услови за избор и именовање извршног директора за техничка питања из члана 1. ове
Одлуке, дужина мандата, као и права и обавезе прописани су Законом о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', број 75/04 и 78/11) и Статутом ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 4/14).
Члан 3.
Јавни конкурс ће бити отворен 15 дана од дана објаве у Службеном гласнику Републике Српске и једним
дневним новинама који се дистрибуирају на подручју општине Шамац.
Члан 4.
Надзорни одбор ће након истека рока из члана 3. ове Одлуке, да изврши преглед и провјеру испуњавања
услова за све пријављене кандидате, и сачини списак оних који испуњавају услове за избор и именовање,
након чега спроводи изборни поступак.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 710-06/17
Датум: 22.06.2017. године

Предсједник Надзорног одбора
Саша Божић, дипл. инж. пољ.

311.
На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Српске'' број: 75/04,
78/11), члана 17. Статута ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (''Службени гласник Општине Шамац'' број:
4/14) и Пословника о раду Надзорног одбора, број 305-06/15-4 од 02.06.2015. године, Надзорни одбор
ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац на четвртој редовној сједници, одржаној 22.06.2017. године, доноси
ОДЛУКА
о разрјешењу дужности в.д. извршног директора за економска питања
ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
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Члан 1.
Разрјешава се дужности в.д. извршног директора за економска питања ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
Зора Воћкић, због тога што је наведено радно мјесто укинуто Измјенама и допунама Статута
ЈП’’Слободна зона’’ д.о.о. Шамац.
Члан 2.
Именована из члана I ове Одлуке и даље остаје на радном мјесту шефа рачуноводства на које је и
примљена по расписаном конкурсу 2003. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу са даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 709-06/17
Датум: 22.06.2017. године

Предсједник Надзорног одбора
Саша Божић, дипл. инж. пољ.

312.
На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Српске'' број: 75/04,
78/11), члана 17. Статута ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (''Службени гласник Општине Шамац'' број:
4/14) и Пословника о раду Надзорног одбора, број 305-06/15-4 од 02.06.2015. године, Надзорни одбор
ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац на четвртој редовној сједници, одржаној 22.06.2017. године, доноси
ОДЛУКА
о именовању в.д. извршног директора за техничка питања
ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
Члан 1.
Петар ( Јован ) Петровић, дипл. инжињер машинства из Шамца, именује се за в.д. извршног директора за
техничка питања ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац.
Члан 2.
Именовани преузима дужност в.д. извршног директора за техничка питања ЈП''Слободна зона'' д.о.о.
Шамац, са даном 22.06.2017. године, од када му теку сва права и обавезе по основу вршења наведене
функције.
Члан 3.
Мандат в.д. извршног директора за техничка питања ЈП'''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, траје до окончања
избора извршног директора за техничка питања ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац путем јавног конкурса, а
највише 2 мјесеца почев од дана именовања за вршиоца дужности, у којем року ће се провести поступак
коначног именовања.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, и објавиће се у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 709-06-1/17
Датум: 22.06.2017. године

Предсједник Надзорног одбора
Саша Божић, дипл. инж. пољ.

ОГЛАСИ
313.
ОГЛАС
Општинска управа Општине Шамац Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове на
основу рјешења број 06-372-14/17 од 16.08.2017. године, извршиo је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број 06-32 упис оснивања Заједница етажних власника
„МЕРКУР“ ул. Цара Душана 14, Шамац са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника „МЕРКУР“ ул. Цара Душана 14, Шамац. Оснивачи: 9
етажних власника станова стамбене зграде и 1 етажни власник пословног простора.. Дјелатност: 8110помоћне дјелатности управљања зградама. Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности,
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за обавезе одговара цјелокупном имовином, док чланови одговарају супсидијарно до висине свог удјела у
плаћању трошкова инвестиционог и текућег одржавања и хитних интервенција на заједничким
дијеловима зграде. Заједницу заступа Жарко Илинчић предсједник Скуштине заједнице етажних власника
без ограничења.
Број: 06-372-11417
Дана: 16.08.2017. године

Службено лице органа
Ведрана Михаљчић

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
301. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Извођење радова
на терену за одбојку на пијеску у МЗ Обудовац“
302. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Извођење радова
на спортском терену (постављање дренаже) и за потребе МЗ Горња Слатина“
303. Одлука о поништењу поступка за извођење радова „Изградња артершког бунара у
избјегличком насељу Лугови“ (поновљени поступак) за ЛОТ1
304. Одлука o додјели уговора „Набавка додатних услуга на одржавању хоризонталне
сигнализације на подручју Општине Шамац“
305. Одлука о додјели на кориштење спасилачких чамаца са пратећом опремом
306. Одлука о прерасподјели средстава
307. Правилник о платама и накнадама запослених у Општинској управи општине Шамац
308. Правилник о условима коришћења и расподјеле средстава за развој пољопривреде и села
309. Закључак
АКТИ ОРГАНА ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ Д.О.О. ШАМАЦ
310. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање извршног директора за
техничка питања ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
311. Одлука о разрјешењу дужности в.д. извршног директора за економска питања ЈП
„Слободна зона“ д.о.о. Шамац
312. Одлука о именовању в.д. извршног директора за техничка питања ЈП „Слободна зона“ д.о.о.
Шамац
ОГЛАСИ
313. Оглас

Сриједа, 16. август 2017. године - Службени гласник општине Шамац - Број 15/17
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића број 4.
Уређује и штампа Стручна Служба 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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