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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
340.
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. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2018. годину („Службени гласник општине Шамац“,
број 23/17), 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 2018.
годину, на сљедећи начин:
125 - Територијална ватрогасна јединица
~ са конта 516100 - Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ од
20.000 КМ,
~ на конто 412400 - Расходи за материјал за посебне намјене, износ од 10.000 КМ,
~ на конто 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 10.000 КМ.
140 - Одјељење за финансије
~ са конта 412200 - Расходи по основу утрошка енергије, износ од 5.600 КМ,
~ на конто 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају,
износ од 2.500 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 190 - Остала буџетска потрошња:
~ на конто 419100 – Расходи по судским рјешењима, износ од 3.100 КМ.
151 - Служба за друштвене дјелатности
~ са конта 415200 - Текући грантови – „ЈУ Центар за културу“, износ од 11.000 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 920 - ЈУ Туристичка организација Шамац:
~ на конто 411100 – Расходи за бруто плате запослених, износ од 11.000 КМ.
160 - Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
~ са конта 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - комунална
инфраструктура, износ од 5.000 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 130 - Одјељење за општу управу:
~ на конто 511300 - Издаци за набавку опреме, износ од 5.000 КМ;
~ са конта 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 97.000 КМ,
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~ на конто 511200 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката,
износ од 42.000 КМ;
~ на конто 513100 - Издаци за прибављање земљишта, износ од 55.000 КМ.
300 - ЈУ Центар за социјални рад Шамац
~ са конта 412900 - Остали некласификовани расходи, износ од 50 КМ,
~ на конто 511300 - Издаци за набавку опреме, износ од 50 КМ.
400 - ЈПУ „Радост“ Шамац
~ са конта 411100 - Расходи за бруто плате запослених, износ од 1.000 КМ,
~ на конто 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају,
износ од 1.000 КМ.
920 - ЈУ Туристичка организација Шамац
~ са конта 412900 - Остали некласификовани расходи, износ од 100 КМ,
~ на конто 412200 - Расходи за комуникационе услуге, износ од 100 КМ;
~ са конта 511100 - Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката - туристичка сигнализација, износ
од 2.050 КМ,
~ на конто 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ од
2.000 КМ,
~ на конто 412300 - Расходи за режијски материјал, износ од 50 КМ.
053 - ЈУ СШЦ „Никола Тесла“ Шамац
~ са конта 412900 - Остали некласификовани расходи, износ од 300 КМ,
~ са конта 511300 - Издаци за набавку опреме, износ од 300 КМ,
~ на конто 412100 – Расходи по основу закупа, износод 600 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2018. годину, прераспоредиће се у
оквиру и између потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 125 - Територијална ватрогасна јединица:
~ на броју рачуна 412400 - Расходи за материјал за посебне намјене, износ „4.000“ замјењује се износом
„14.000“,
~ на броју рачуна 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ „0“ замјењује се
износом „10.000“,
~ на броју рачуна 516100 - Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ
„40.000“ замјењује се износом „20.000“.
У оквиру потрошачке јединице 130 - Одјељење за општу управу
~ на броју рачуна 511300 - Издаци за набавку опреме, износ „22.000“ замјењује се износом „27.000“.
У оквиру потрошачке јединице 140 - Одјељење за финансије
~ на броју рачуна 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не
рефундирају, износ „5.000“ замјењује се износом „2.500“,
~ на броју рачуна 412200 - Расходи по основу утрошка енергије, износ „70.000“ замјењује се износом
„64.400“.
У оквиру потрошачке јединице 151 - Служба за друштвене дјелатности
~ на броју рачуна 415200 - Текући грантови – „ЈУ Центар за културу“, износ „60.000“ замјењује се
износом „49.000“.
У оквиру потрошачке јединице 160 - Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове
~ на броју рачуна 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - комунална
инфраструктура, износ „28.000“ замјењује се износом „5.000“,
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~ на броју рачуна 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ „388.300“ замјењује
се износом „291.300“,
~ на броју рачуна 511200 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката, износ „80.000“ замјењује се износом „122.000“,
~ на броју рачуна 513100 - Издаци за прибављање земљишта, износ „20.000“ замјењује се износом „
75.000“.
У оквиру потрошачке јединице 190 - Остала буџетска потрошња
~ на броју рачуна 419100 - Расходи по судским рјешењима, износ „32.000“ замјењује се износом „35.100“.
У оквиру потрошачке јединице 300 - ЈУ Центар за социјални рад Шамац
~ на броју рачуна 412900 - Остали некласификовани расходи, износ „9.550“ замјењује се износом „9.500“,
~ на броју рачуна 511300 - Издаци за набавку опреме, износ „800“ замјењује се износом „850“.
У оквиру потрошачке јединице 400 - ЈПУ „Радост“ Шамац
~ на броју рачуна 411100 - Расходи за бруто плате запослених, износ „181.700“ замјењује се износом
„180.700“,
~ на броју рачуна 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не
рефундирају, износ „9.000“ замјењује се износом „10.000“.
У оквиру потрошачке јединице 920 - ЈУ Туристичка организација Шамац
~ на броју рачуна 411100 - Расходи за бруто плате запослених, износ „13.000“ замјењује се износом
„24.000“,
~ на броју рачуна 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ „2.000“ замјењује се износом „4.000“,
~ на броју рачуна 412200 - Расходи за комуникационе услуге, износ „300“ замјењује се износом „400“,
~ на броју рачуна 412300 - Расходи за режијски материјал, износ „150“ замјењује се износом „200“,
~ на броју рачуна 412900 - Остали некласификовани расходи, износ „2.400“ замјењује се износом „2.300“,
~ на броју рачуна 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ „3.500“ замјењује
се износом „1.450“.
У оквиру потрошачке јединице 053 - ЈУ СШЦ „Никола Тесла“ Шамац
~ на броју рачуна 412100 - Расходи по основу закупа, износ „0“ замјењује се износом „600“,
~ на броју рачуна 412900 - Остали некласификовани расходи, износ „5.000“ замјењује се износом „4.700“,
~ на броју рачуна 511300 - Издаци за набавку опреме, износ „3.000“ замјењује се износом „2.700“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-163/2018
Датум: 16.05.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

341.
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. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2018. годину („Службени гласник општине Шамац“,
број 23/17), 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 2018.
годину, на сљедећи начин:
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130 - Одјељење за општу управу
~ са конта 516100 - Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ од 300
КМ,
~ на конто 511300 - Издаци за набавку опреме, износ од 300 КМ.
140 - Одјељење за финансије
~ са конта 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ од
1.200 КМ,
~ на конто 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају,
износ од 1.200 КМ.
151 - Служба за друштвене дјелатности
~ са конта 415200 - Текући грантови – „ЈУ Центар за културу“, износ од 1.000 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 920 - ЈУ Туристичка организација Шамац:
~ на конто 411100 - Расходи за бруто плате запослених, износ од 1.000 КМ.
160 - Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
~ са конта 513100 - Издаци за прибављање земљишта, износ од 25.600 КМ.
~ на конто 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 25.600 КМ.
190 - Остала буџетска потрошња
~ са конта 412900 - Остали некласификовани расходи, износ од 1.200 КМ,
~ на конто 419100 - Расходи по судским рјешењима, износ од 500 КМ,
~ на конто 487200 - Трансфери ентитету, износ од 700 КМ.
400 - ЈПУ „Радост“ Шамац
~ са конта 411100 - Расходи за бруто плате запослених, износ од 150 КМ,
~ на конто 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају,
износ од 150 КМ.
920 - ЈУ Туристичка организација Шамац
~ са конта 412600 - Расходи по основу путовања и смјештаја, износ од 100 КМ,
~ на конто 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ од
50 КМ,
~ на конто 412200 - Расходи за комуникационе услуге, износ од 50 КМ;
~ са конта 412900 - Остали некласификовани расходи, износ од 1.350 КМ,
~ са конта 511100 - Издаци за изградњу и прибављање ост.обј.- туристичка сигнализација, износ од 1.450
КМ,
~ на конто 411100 - Расходи за бруто плате запослених, износ од 2.800 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2018. годину, прераспоредиће се у
оквиру и између потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 130 - Одјељење за општу управу
~ на броју рачуна 511300 - Издаци за набавку опреме, износ „27.000“ замјењује се износом „27.300“.
~ на броју рачуна 516100 - Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ
„25.000“ замјењује се износом „24.700“.
У оквиру потрошачке јединице 140 - Одјељење за финансије
~ на броју рачуна 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ „280.000“ замјењује се износом „278.800“,
~ на броју рачуна 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не
рефундирају, износ „7.500“ замјењује се износом „8.700“.
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У оквиру потрошачке јединице 151 - Служба за друштвене дјелатности
~ на броју рачуна 415200 - Текући грантови – „ЈУ Центар за културу“, износ „49.000“ замјењује се
износом „48.000“.
У оквиру потрошачке јединице 160 - Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове
~ на броју рачуна 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ „291.300“ замјењује
се износом „316.900“,
~ на броју рачуна 513100 - Издаци за прибављање земљишта, износ „75.000“ замјењује се износом
„49.400“.
У оквиру потрошачке јединице 190 - Остала буџетска потрошња
~ на броју рачуна 412900 - Остали некласификовани расходи (по записницима Пореске управе), износ
„5.000“ замјењује се износом „3.800“,
~ на броју рачуна 419100 - Расходи по судским рјешењима, износ „35.100“ замјењује се износом „35.600“,
~ на броју рачуна 487200 - Трансфери ентитету, износ „1.000“ замјењује се износом „1.700“.
У оквиру потрошачке јединице 400 - ЈПУ „Радост“ Шамац
~ на броју рачуна 411100 - Расходи за бруто плате запослених, износ „180.700“ замјењује се износом
„180.550“,
~ на броју рачуна 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не
рефундирају, износ „10.000“ замјењује се износом „10.150“.
У оквиру потрошачке јединице 920 - ЈУ Туристичка организација Шамац
~ на броју рачуна 411100 - Расходи за бруто плате запослених, износ „24.000“ замјењује се износом
„27.800“,
~ на броју рачуна 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ „4.000“ замјењује се износом „4.050“,
~ на броју рачуна 412200 - Расходи за комуникационе услуге, износ „400“ замјењује се износом „450“,
~ на броју рачуна 412600 - Расходи по основу путовања и смјештаја, износ „500“ замјењује се износом
„400“,
~ на броју рачуна 412900 - Остали некласификовани расходи, износ „2.300“ замјењује се износом „950“,
~ на броју рачуна 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ „1.450“ замјењује
се износом „0“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-213/2018
Датум: 29.06.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

342.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17 и 18 Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ ", број
39/14), Споразума о сарадњи на реализацији пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне
инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и повратници за 2016. годину, број 01-122-117/18
од 19.04.2018. године, Начелник општине д о н о с и
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Израда, постављање заштитне ограде код цркве у Хрватској Тишини “
(поновљени поступак за ЛОТ2)
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова „Израда, постављање заштитне ограде код
цркве у Хрватској Тишини “ (поновљени поступак за ЛОТ2) путем конкурентског захтјева са објавом
обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ.

5

Страна 6 - Уторак, 04. септембар 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 12
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 9.508,55 КМ без ПДВ-а, односно до 11.125,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом и утврђена су финансијским средствима по Одлуци Комисије за избјеглице и
расељена лица БиХ број: К-10-41-31-5/18 од 26.03.2018.о избору пројеката обнове и изградње комуналне
и социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и повратници за 2016. годину и
Споразума о сарадњи на реализацији пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре
на просторима гдје живе расељена лица и повратници за 2016. годину, број 01-122-117/18 од 19.04.2018.
год. између Општине Шамац и Министарства за људска права и избјеглице БиХ, Комисија за избјеглице и
расељена лица БиХ и Фонд за повратак, а којим је општини Шамац одобрено средстава у износу од
11.125,00 КМ за предметну набавку.
Члан 3.
Општина Шамац је сагласна да ће уколико буде неопходно, обезбиједити разлику средстава
потребних за реализацију предметних радова.
Члан 4.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-275/2018
Датум: 02.08.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

343.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17 и 18 Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ ", број
39/14), Споразума о сарадњи на реализацији пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне
инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и повратници за 2016. годину, број 01-122-117/18
од 19.04.2018. године, Начелник општине д о н о с и
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Изградња гробљанске капеле на централном градском гробљу
за повратничка мјеста Турсиновац, Тишина и Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова
„Изградња гробљанске капеле на
централном градском гробљу за повратничка мјеста Турсиновац, Тишина и Шамац“ путем конкурентског
захтјева са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 42.735,04 КМ без ПДВ-а, односно до 50.000,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом и утврђена су финансијским средствима по Одлуци Комисије за избјегла и
расељена лица БиХ о избору пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре на
просторима гдје живе расељена лица и повратници за 2015. годину, број К-8-41-1-1304-10/17 од
19.06.2017. године и Споразума о сарадњи на реализацији пројеката обнове и изградње комуналне и
социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и повратници за 2015. годину, број 01122-117/18 од 19.04.2018. године, а којим је општини Шамац одобрено финансирање пројекта „Изградња
гробљанске капеле на централном градском гробљу за повратничка мјеста Турсиновац, Тишина и
Шамац“ у износу од 50.000,00 КМ путем Фонда за повратак БиХ задуженим за финансијску реализацију .
Члан 3.
Општина Шамац је сагласна да ће уколико буде неопходно, обезбиједити разлику средстава
потребних за реализацију предметних радова.
Члан 4.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-276/2018
Датум: 03.08.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

344.
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 услуга „Kошење банкина у мјесним заједницама на подручју
Општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Kошење банкина у мјесним заједницама на подручју
Општине Шамац“ 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 160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове ,
потребна средства су планирана на конту бр.412800–Расходи за услуге одржавања јавних површина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-277/2018
Датум: 06.08.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

345.
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
„ Обнова фасаде на пословном простору у власништву општине Шамац на земљишту означеном
као к.ч. бр. 334 К.О. Шамац и обрада и наношење кулира на парапетни зид на тргу Петра
Мркоњића у Шамцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за набавку радова „ Обнова фасаде на пословном простору у
власништву општине Шамац на земљишту означеном као к.ч. бр. 334 К.О. Шамац и обрада и наношење
кулира на парапетни зид на тргу Петра Мркоњића у Шамцу“ директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 4.500,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове ,
потребна средства су планирана на конту бр. 511100–Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-278 /2018
Датум: 07.08.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

346.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ ", број
39/14), , Уговора о сарадњи број 01-122-711/17 од 28.12.2017. године, закљученог између Министарства
за избјеглице и људска права БиХ и општине Шамац, у сврxу реализације пројекта ''Реконструкција,
санација и изградња индивидуалних објеката Рома са подручја општине Шамац'', Начелник општине
доноси
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„ Изградња индивидуалног објекта за Роме у МЗ-и Средња Слатина
и реконструкција, санација објекта за Роме у МЗ-и Ново Село, општина Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова „ Изградња индивидуалног објекта за Роме
у МЗ-и Средња Слатина и реконструкција, санација објекта за Роме у МЗ-и Ново Село, општина Шамац“
путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне
набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 41.025, 64 КМ КМ без ПДВ-а, односно до
48.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена су финансијским средствима на основу Уговора о
сарадњи број 01-122-711/17 од 28.12.2017. године, закљученог између Министарства за избјеглице и
људска права БиХ и општине Шамац, у сврxу реализације пројекта ''Реконструкција, санација и изградња
индивидуалних објеката Рома са подручја општине Шамац', а којим је општини Шамац одобрено
44.726,18 КМ.
Члан 3.
Општина Шамац је сагласна да ће обезбиједити разлику средстава потребних за реализацију
предметних радова из Буџета општине са позиције бр. 124 Служба за локални економски развој на конту
бр. 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (учешће у пројектима).
Члан 4.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-280/2018
Датум: 10.08.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

347.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), члана 70. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника 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
за набавку услуга „Кошење банкина у мјесним заједницама на подручју
општине Шамац“
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Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац, за набавку услуга „ Кошење банкина у
мјесним заједницама на подручју општине Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу
од 5.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.850,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
06.08.2018. године упутила захтјев за достављање понуде сљедећим понуђачима:
1) „Сигма Комерц“ д.о.о. Шамац и
2) ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац.
У року остављеном за достављање понуде, дана 07.08.2018. године достављена је понуда понуђача
ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац , са укупним износом понуде од 5.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.850,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-277/18
Датум: 10.08.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

348.
На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), те на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 01-022-158/18 од 08.06.2018.
године, у поступку јавне набавке радова „ Израда, постављање заштитне ограде код цркве у Хрватској
Тишини“(поновљени поступак за ЛОТ2), Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-275/18 од 10.08.2018. године и уговор
за јавну набавку радова „ Израда, постављање заштитне ограде код цркве у Хрватској
Тишини“(поновљени поступак за ЛОТ2) додјељује се понуђачу „Винковић“д.о.о. Оштра Лука за
понуђену цијену у износу од 9.508,55 КМ без ПДВ-а, односно 11.125,00 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о извођењу радова доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Винковић“д.о.о.
Оштра Лука, по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору
најповољније понуде.
Члан 3.
Изабрани понуђач доставио је све потребне доказе којима је потврдио вјеродостојност достављених
изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ као и доказ о испуњавању услова за примјену
Преференцијалног третмана домаћег.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-275/18 од 10.08.2018. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Ова одлука доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану
71. став (2) Закона о јавним набавкама.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“
и на веб сајту Општине Шамац www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су
учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је посебном одлуком о покретању поступка јавне набавке број :01022-275/18 од дана 02.08.2018. год. Предметна јавна набавка „ Израда, постављање заштитне ограде код
цркве у Хрватској Тишини“(поновљени поступак за ЛОТ2) за извођење радова је проведена путем
конкурентског захтјева за доставу понуда . Укупна процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а
износи до 9.508,55 КМ без ПДВ-а, односно до 11.125,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Обавјештење о набавци број 144-7-3-18-3-24/18 објављено је дана 02.08.2018. године, на Порталу
агенције за јавне набавке БиХ. Комисија за предметну јавну набавку именована Рјешењем начелника
општине Шамац број 01-111-83/18 од 08.08.2018. године., доставила је Записник о оцјени понуда број
01-022-275/18 од 10.08.2018. године. Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила
отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је
утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 1 ( један )
- да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда
1

„Винковић“д.о.о. Оштра Лука

Комисија је утврдила да је
понуђач
„Винковић“д.о.о. Оштра Лука доставио комплетну
документацију у складу са условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама као и Изјаве о
примјењивањ у преференцијалног третмана домаћег и утврдила ранг листу оцијењених и прихватљивих
понуда.
Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда:
Назив / име понуђача
1

„Винковић“
д.о.о. Оштра Лука

Цијена понуде у Укупна цијена
КМ без ПДВ-а
понуде
са
ПДВ-ом
9.508,55

11.125,00

Преф. трет.
домаћи
10%
Да

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је
као у диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана,
рачунајући 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: 01-022-275/18
Датум: 13.08.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

349.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 69. став (2) тачка а) и члана 70. став (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 д о н о с и:
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ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
за извођење радова „Изградња гробљанске капеле на централном градском гробљу
за повратничка мјеста Турсиновац, Тишина и Шамац“
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке за извођење радова „Изградња гробљанске капеле на
централном градском гробљу за повратничка мјеста Турсиновац, Тишина и Шамац“покренут на основу
одлуке о покретању поступка број 01-022-276/2018 од 03.08.2018. године путем конкурентског захтјева
за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ број 144-7-3-19-325/18 од дана 03.08.2018. године, јер није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на веб сајту општине Шамац и у
„Службеном гласнику Општине Шамац.
Образложење
Поступак јавне набавке за извођење радова „Изградња гробљанске капеле на централном градском
гробљу за повратничка мјеста Турсиновац, Тишина и Шамац“покренут је на основу одлуке о покретању
поступка број 01-022-276/2018 од 03.08.2018. године путем конкурентског захтјева за доставу понуда са
објавом обавјештења на порталу АЈН БиХ број 144-7-3-19-3-25/18 од дана 03.08.2018. године.
Процијењена вриједност предметне набавке износи до 42.735,04 КМ без ПДВ-а, односно до 50.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена су финансијским средствима по Одлуци Комисије за избјегла и
расељена лица БиХ о избору пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре на
просторима гдје живе расељена лица и повратници за 2015. годину, број К-8-41-1-1304-10/17 од
19.06.2017. године и Споразума о сарадњи на реализацији пројеката обнове и изградње комуналне и
социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и повратници за 2015. годину, број 01122-117/18 од 19.04.2018. године, а којим је општини Шамац одобрено финансирање пројекта „ Изградња
гробљанске капеле на централном градском гробљу за повратничка мјеста Турсиновац, Тишина и
Шамац“ у износу од 50.000,00 КМ путем Фонда за повратак БиХ задуженим за финансијску реализацију .
До крајњег рока предвиђеног за пријем понуда није достављена ниједна понуда. Обзиром да је
Закон о јавним набавкама прецизно дефинисао у члану 69. став 2. тачка а) обавезу уговорног органа да
поништи поступак јавне набавке у случају да није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року,
Комисија је једногласно дала препоруку број 01-022-276/18 од дана 13.08.2018. године Начелнику
општине Шамац да донесе Одлуку о поништењу поступка јавне набавке .
Слиједом претходно наведеног уговорни орган доноси Одлуку о поништењу поступка јавне набавке
у складу са чланом 69. става (2), тачка (а) Закона о јавним набавкама БиХ .
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање жалби БиХ посредством
уговорног органа, у року од 5 (пет) дана од дана јавног објављивања одлуке.
Број: 01-022 -276/2018
Датум: 14.08.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

350.
На основу 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 :
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ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуге „Вршење jeсење систематске дератизације на подручју
општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавку услуге „Вршење јесење систематске дератизације на подручју
општине Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.982,90 КМ без ПДВ-а, односно до 7.000,00 КМ
са ПДВ-ом и утврђена је Планoм јавних набавки за 2018. годину у оквиру позиције број 150-Одјељења за
привреду и инспекцијске послове, потребна средства су планирана на конту бр. 412200 –Расходи за ком.
услуге (дератизација и дезинсекција).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-283/2018
Датум: 16.08.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

351.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број
39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17),
Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за извођење радова „Асфалтирање пута у МЗ-и Крушково Поље“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање пута у МЗ-и Крушково
Поље“ путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за
јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 34.188,03 КМ без ПДВ-а, односно до 40.000, 00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2018. годину у оквиру позиције број
160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове . Потребна средства су планирана
Буџетом општине Шамац на конту број 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката.
Средства ће се обезбиједити и учешћем групе грађана МЗ-и Шамац у суфинансирању предметних
радова у 50% процентуалном износу.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-284/2018
Датум, 16.08.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

352.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17 и 18 Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број
39/14), Споразума о сарадњи на реализацији пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне
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инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и повратници за 2016. годину, број 01-122-117/18
од 19.04.2018. године, Начелник општине д о н о с и
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Изградња гробљанске капеле на централном градском гробљу
за повратничка мјеста Турсиновац, Тишина и Шамац“
(поновљени поступак)
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова „Изградња гробљанске капеле на централном
градском гробљу за повратничка мјеста Турсиновац, Тишина и Шамац“ путем конкурентског захтјева са
објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 42.735,04 КМ без ПДВ-а, односно до 50.000,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом и утврђена су финансијским средствима по Одлуци Комисије за избјегла и
расељена лица БиХ о избору пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре на
просторима гдје живе расељена лица и повратници за 2015. годину, број К-8-41-1-1304-10/17 од
19.06.2017. године и Споразума о сарадњи на реализацији пројеката обнове и изградње комуналне и
социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и повратници за 2015. годину, број 01122-117/18 од 19.04.2018. године, а којим је општини Шамац одобрено финансирање пројекта „Изградња
гробљанске капеле на централном градском гробљу за повратничка мјеста Турсиновац, Тишина и
Шамац“ у износу од 50.000,00 КМ путем Фонда за повратак БиХ задуженим за финансијску реализацију .
Члан 3.
Општина Шамац је сагласна да ће уколико буде неопходно, обезбиједити разлику средстава
потребних за реализацију предметних радова.
Члан 4.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-285/2018
Датум: 21.08.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

353.
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14), члана 66.
Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17) а у складу са буџетским
планираним средствима Општине Шамац за 2018. годину, Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2018. 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 2018. годину, број 01-022-6/18 од 16.01.2018. године,
Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2018. год.
број 01-022-8/18 од 19.01.2018. године , Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних
набавки општине Шамац за 2018. год. број 01-022-76/18 од 20.03.2018. године, Одлуке о измјенама и
допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2018. год. број 01-022-79/18 од
22.03.2018. године , Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине
Шамац за 2018. год. број 01-022-115/18 од 12.04.2018. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о
доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2018. год. број 01-022-157/18 од 11.05.2018. године и
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Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2018. год.
број 01-022-191/18 од 04.06.2018. године и и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана
јавних набавки општине Шамац за 2018. год. број 01-022-273/18 од 31.07.2018. године.
План јавних набавки може
измјенама/допунама Плана набавки.

бити

измијењен

или/и

допуњен,

доношењем

Одлуке

о

Члан 2.
Сви подаци који су обухваћени измјенама и допунама Плана јавних набавки садржани су у таблици
која чини саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

Д

15.08.

01.09.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Шифра ЈРЈН

Процијењена
вриједност у
КM са
укљученим
ПДВ-ом
7.000,00

Оквирни датум
Закључења
уговора

5.

Оквирни датум
покретања
поступка

УСЛУГЕ
Вршење јесење
дератизације на
подручју
Општине Шамац

90923000-3

Предмет
набавке

Р. бр.

Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2018. годину

Буџет Општине
позиц. 0150,
конто бр.
412200Расходи за ком.
услуге(дератиз. и
дезинсекција)

8.

45233141-9

РАДОВИ
Асфалтирање
пута у МЗ-и
Крушково Поље
40.000,00

К

15.08.

01.10.

Буџет Општине
позиција 160
конто бр. 511100
–Издаци за
изградњу и
прибављање
зграда и објеката

Напомене

Извор
финансирања

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са
укљученим
ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН

Предмет
набавке

Р. бр.

УКУПНО у КМ: 262.000,00

50%
средстава
обезбједи
ће група
грађана
МЗ-е
Крушков
о Поље

УКУПНО у КМ: 1.303.340,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ): 1.662.000,00
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Врста поступка : О-отворени поступак, К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни
споразум;
Позиције: 130- Одјељење за општу управу, 140- Одјељење за финансије, 150- Одјељење за привреду,
151-Служба за друштвене дјелатности, 160- Одјељење за просторно уређ. стамб. комуналне послове.
Број: 01-022-282/2018
Датум: 16.08.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

354.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске" број 97/16) ,
члана 64. став (1) тачка б, члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ", број
39/14), Записника о оцјени понуда са препоруком Комисије за јавну набавку број: 01-022-274/18 од
23.08.2018. године, у поступку јавне набавке радова „Асфалтирање улице Немањића III и
асфалтирање улица у насељу Јасеник у Шамцу" за ЛОТ1 , Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку радова
„Асфалтирање улице Немањића III и асфалтирање улица у насељу Јасеник у
Шамцу" за ЛОТ2
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број 01-022-274/18 од 23.08.2018. године
и уговор за јавну набавку радова „Асфалтирање улице Немањића III и асфалтирање улица у насељу
Јасеник у Шамцу" у дијелу извођење радова Асфалтирање улица у насељу Јасеник у Шамцу за ЛОТ2 се
додјељује понуђачу „Балегем" д.о.о. Градачац за понуђену цијену предметних радова у износу од
27.722,00 КМ без ПДВ-а, односно 32.434,74 са ПДВ-ом као најбоље оцијењеном понуђачу.
Члан 2.
Записник о оцјени понуда са препоруком Комисије број: 01-022-27418 од 23.08.2018.године је
саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Комисија је на основу достављених понуда утврдила ранг листу прихватљивих и оцијењених
понуда.
Ранг листа прихватљивих и оцијењених понуда за ЛОТ 2
Назив / име понуђача
Цијена понуде Укупна цијена
у КМ
без понуде са ПДВПДВ-а
ом
29.027,60
33.962,29
1 „Геокоп" д.о.о, Дервента
2 „Балегем" д.о.о. Градачац

27.722,00

32.434,74

Преф. трет.
домаћи
10%
Да
Да

Члан 3.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 10 (десет) дана достави све потребне доказе којима
потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ као и доказ о
испуњавању преференцијалног третмана домаћег.
Члан 4.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Балегем" д.о.о. Градачац,
по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније
понуде.
Члан 5.
Ова одлука објавиће се у Службеном гласнику Општине Шамац и на веб-страници
www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 70. став (6) Законао јавним набавкама.
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Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у
поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење
У предмету поступка за набавку радова „Асфалтирање улице Немањића III и асфалтирање улица
у насељу Јасеник у Шамцу" путем отвореног поступка за доставу понуда са објавом обавјештења на
порталу Агенције за јавне набавке и у „Службеном гласнику БиХ", предметна набавка је подијељена на
два лот-а (ЛОТ1 и ЛОТ2). ЛОТ 1-Асфалтирање улице Немањића III у Шамцу, а ЛОТ 2-обухвата
извођење радова, Асфалтирање улица у насељу Јасеник у Шамцу
Поступак је покренут доношењем посебне одлуке број 01-022-274/18 од 31.07.2018. год. и
објављивањем обавјештења број 144-1-3-17-3-23/18 од 31.07.2018. год.на порталу Агенције за јавне
набавке БиХ и у „Службеном гласнику БиХ", број 54/18 од 03.08.2018. г. проведеног путем отвореног
поступка. Процијењена вриједност за ЛОТ 1 износи 239.316,23 КМ без ПДВ-а, за ЛОТ 2 износи
51.282.05 КМ без ПДВ-а.
Комисија је утврдила да су понуђачи за ЛОТ 2 доставили комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама као и Изјаве о примјени
преференцијалног третмана домаћег.
Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка б (најнижа цијена) Закона о јавним
набавкама, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 (десет)
дана од дана пријема 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: 01-022-274/2018
Датум: 24.08.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОППШШЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

355.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске" број 97/16) ,
члана 64. став (1) тачка б, члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ", број
39/14), Записника о оцјени понуда са препоруком Комисије за јавну набавку број: 01-022-274/18 од
23.08.2018. године, у поступку јавне набавке радова „Асфалтирање улице Немањића III и
асфалтирање улица у насељу Јасеник у Шамцу" за ЛОТ1 , Начелник општине д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку радова
„Асфалтирање улице Немањића III и асфалтирање улица у насељу Јасеник у
Шамцу" за ЛОТ1
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број 01-022-274/18 од 23.08.2018. године
и уговор зајавну набавку радова „Асфалтирање улице Немањића III и асфалтирање улица у насељу
Јасеник у Шамцу" у дијелу извођење радова Асфалтирање улице Немањића III у Шамцу за ЛОТ1се
додјељује понуђачу „Геокоп" д.о.о. Дервента за понуђену цијену предметних радова у износу од 152.352,54
КМ без ПДВ-а, односно 178.252,48КМ са ПДВ-ом као најбоље оцијењеном понуђачу.
Члан 2.
Записник о оцјени понуда са препоруком Комисије број: 01 -022-27418 од 23.08.2018.године је
саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Комисија је на основу достављених понуда утврдила ранг листу прихватљивих и оцијењених понуда.
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Ранг листа прихватљивнх и оцијењених понуда за ЛОТ 1
Назив / име понуђача

1

„Геокоп" д.о.о. Дервента

Цијена понуде Укупна цијена
у
КМ
б е з понуде са ПДВПДВ-а
ом
152.352,54
178.252,48

Преф. трет.
домаћи
10%
Да

Члан 3.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 10 (десет) дана достави све потребне доказе којима потврђује
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ као и доказ о испуњавању
преференцијалног третмана домаћег.
Члан 4.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Геокоп" д.о.о. Дервента,
по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније
понуде.
Члан 5.
Ова одлука објавиће се у Службеном гласнику Општине Шамац и на веб-страници
www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у
поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење
У предмету поступка за набавку радова „Асфалтирање улице Немањића III и асфалтирање улица
у насељу Јасеник у Шамцу" путем отвореног поступка за доставу понуда са објавом обавјештења на
порталу Агенције за јавне набавке и у „Службеном гласнику БиХ", предметна набавка је подијељена на
два лот-а (ЛОТ1 и ЛОТ2). ЛОТ 1-Асфалтирање улице Немањића III у Шамцу, а ЛОТ 2-обухвата
извођење радова, Асфалтирање улица у насељу Јасеник у Шамцу
Поступак је покренут доношењем посебне одлуке број 01-022-274/18 од 31.07.2018. год. и
објављивањем обавјештења број 144-1-3-17-3-23/18 од 31.07.2018. год. на порталу Агенције за јавне
набавке БиХ и у „Службеном гласнику БиХ", број 54/18 од 03.08.2018. г. проведеног путем отвореног
поступка. Процијењена вриједност за ЛОТ 1 износи 239.316,23 КМ без ПДВ-а, за ЛОТ 2 износи
51.282.05 КМ без ПДВ-а.
Комисија је утврдила да је понуђач за ЛОТ1 доставио комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама као и Изјаве о примјени
преференцијалног третмана домаћег.
Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка б (најнижа цијена) Закона о јавним
набавкама, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 (десет)
дана од дана пријема 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: 01-022-274/2018
Датум: 24.08.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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356.
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 материјала за
„Санација платоа и стаза испред цркве у мјесној заједници Ново Село“

Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова за набавку материјала „Санација платоа и стаза испред
цркве у мјесној заједници Ново Село“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 4.204,30 КМ без ПДВ-а , односно до 4.919,03 КМ
са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 160 Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне послове, потребна средства су планирана на конту број 412500
– Расходи за текуће одржавање осталих грађ. објеката-комунална инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-291/2018
Датум: 29.08.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

357.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17 став 1) и 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 д о н о с и
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку роба
„Набавка надзорних камера за потребе надзора над дивљим депонијама“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за набавку роба ''Набавка надзорних камера за потребе надзора
над дивљим депонијама'' путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.070,09 КМ без ПДВ-а, односно до 1.252,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 160 Одјељење за
просторно уређење и стамбено комуналне послове, потребна средства су планирана на конту број 412500
- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- комунална инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
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Број: 01-022-290/2018
Датум: 29.08.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

358.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске», број: 97/16), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута Општине Шамац
(«Службени гласник Општине Шамац», број 3/14), те одредбама Одлуке о извршењу буџета општине
Шамац за 2018. годину («Службени гласник општине Шамац», број: 23/17), 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 15.963 KМ (словима:
петнаест хиљада девет стотина шездесет (и) три конвертибилне марке).
II – За износ средстава из члана I овог закључка извршиће се прерасподјела средстава са
буџетске резерве и то на сљедећи начин:
На потрошачку јединицу 160 – Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове,
позиција 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката у износу од 15.963 КМ (словима: петнаест хиљада девет стотина шездесет (и) три
конвертибилне марке), због указане потребе за евидентирањем издатака за одржавање путева у Мјесној
заједици Горња Слатина (пресвлачење асфалта).
III – За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-288/2018
Датум: 27.08.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

359.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 17. Одлуке о висини накнада за посебне услуге у Општинској административној служби Општине
Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 2/05, 2/08 и 1/13), сагласно одредбама члана 66. и 88
став 3. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), а у складу са
одредбама члана 207. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број
13/02, 87/07 и 50/10), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
о исправци Рјешења број 01-111-81/2018
од 27.07.2018. године
У Рјешењу о именовању чланова Комисије по Одлуци о висини накнада за посебне услуге у
Општинској администратвној служби Општине Шамац број 01-111-81/2018 од 27.07.2018. године
(„Службени гласник општине Шамац“, број 4/17) датум издавања рјешења се мијења тако да умјесто
„27.07.2018. године“ треба да стоји „12.06.2018. године“.

Образложење
Перица Крстановић из Шамца, поднио је дана 31.08.2018. године захтјев за исправку грешке у
Рјешењу Начелника општине Шамац број 01-111-81/2018 од 27.07.2018. године, јер умјесто датума
доношења „27.07.2018. године“ треба да стоји „12.06.2018. године“, јер је тада престала обавеза
осигурања због одласка именованог у старосну пензију.
На основу свега наведеног утврђено је да су испуњени услови из члана 207. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 50/10), због чега је
одлучено као у диспозитиву овог закључка.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Против овог Закључка може се поднијети приговор Начелнику општине у року од 8 дана од дана
пријема Закључка. Приговор се подноси писмено или усменом изјавом на записник, таксирана са 10,00
КМ административне таксе.
Број: 01-111-81/2018
Датум, 31.08.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

360.
Начелник Општине Шамац, 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 6. став 4 Одлуке о интернет презентацији
Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 10/18), доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Главног и одговорног уредника и Уређивачког савјета интернет презентације
Општине Шамац
I
Максимовић Блаженка из Шамца, именује се за Главног и одговорног уредника интернет презентације
Општине Шамац.
II
У Уређивачки савјет интернет презентације Општине Шамац именују се:
1. Бојан Чанчаревић,
2. Светлана Павловић,
3. Лепа Тривић.
III
Овим рјешењем ставља се ван снаге рјешење број 07-111-8/2012 од 30.03.2012. године.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у Службеном гласнику Општине Шамац.
Број: 01-111-86/2018
Датум, 13.08.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

361.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 97/16), члана
66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), Начелник
Општине Шамац доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање чланова управних
одбора јавних установа чији је оснивач Општина Шамац
I
Именује се Комисија за спровођење јавног конкурса за избор и именовање чланова управних одбора
јавних установа чији је оснивач Општина Шамац и то:
-

Три члана управног одбора ЈУ Центар за социјални рад
Три члана управног одбора ЈУ Дјечије обданиште „Радост“ Шамац
Три члана управног одбора ЈЗУ Дом здравља Шамац
Три члана управног одбора ЈУ „Центар за културу“ Шамац

у сљедећем саставу:
1. Даринко Јефремовић – Предсједник комисије,
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2.
3.
4.
5.

Блаженка Максимовић – члан комисије,
Душан Јовановић – члан комисије,
Тања Крстановић – члан комисије,
Славица Митровић – члан комисије.

II
Задатак комисија из тачке I овог Рјешења је да, након провјере испуњености услова пријављених
кандидата организује улазни интервју са кандидатима и Начелнику општине поднесе Извјештај о
спроведеном јавном конкурсу заједно са ранг листом кандидата.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику Општине Шамац.
Број: 01-111- 88 /2018
Датум, 22.08.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

АКТИ ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ д.о.о.
362.
На основу Закона о измјенама и допунама Закона о раду РС и Закона о измјенама и допунама Закона о
порезу на доходак (''Службени гласник РС'' број 66/18), на основу члана 7. став 3. Закона о раду РС
(''Службени гласник РС'' број 1/16), члана 18. став 1. тачка а. Закона о јавним предузећима РС (''Службени
гласник РС'' број 75/04 и 78/11) и члана 17. Статута ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'' број 4/14 и 10/17) Надзорни одбор ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, на својој десетој
редовној сједници, одржаној дана 24.08.2018. године, доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ
ЈП ''СЛОБОДНА ЗОНА'' Д.О.О. ШАМАЦ
Члан 1.
У Правилнику о раду ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац број 960-09/17 од 16.09.2017. године ( у даљем
тексту: Правилник ) у члану 30. у ставу 1. ријеч ''плата'' замјењује са ријечима ''плата прије опорезивања''.
У ставу 2. ријеч ''плата'' замјењује се са ријечима ''плата прије опорезивања''
У ставу 4. ријечи ''плата радника'' замјењују се са ријечима ''плата прије опорезивања радника''.
У ставу 4. у тачки 2) ријечи ''увећање плате'' замјењују се са ријечима '' увећање плате прије опорезивања''.
Став 5. се мијења и измјењен гласи:
'' (5) Плата из става 4. овог члана је плата прије опорезивања порезом на доходак.''
Послије става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
''(6) Бруто плата је плата из става 5. овог члана увећана за доприносе.''
Члан 2.
У члану 31. Правилника у ставу 1. ријечи ''основна плата'' замјењују се ријечима '' плата прије
опорезивања''.
У ставу 2. ријечи '' основну плату'' замјењују се ријечима ''плату прије опорезивања''.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
''(3) У елементима за одређивање плате из става 1. и 2. овог члана садржан је порез на доходак.''
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Досадашњи став 3. постаје став 4, и измијењен гласи:
''(4) Коефицијенти сложености посла код послодавца утврђују се у распону од 3,75 до 13,20 а зависе од
сложености посла, потребне стручне спреме, одговорности за извршавање послова и радних задатака и
услова рада радника.''
Досадашњи ст. 4 и 5. постају ст. 5 и 6.
У новом ставу 5. ријечи '' основне плате'' замјењују се ријечима ''плате прије опорезивања''.
Члан 3.
У члану 33. Правилника ријечи ''на увећање плате'' замјењују се ријечима ''на увећање плате прије
опорезивања''.
Члан 4.
У члану 34. Правилника у ставу 1. ријечи ''плату радника'' замјењују се са ријечима ''плату прије
опорезивања радника''.
У ставу 2. ријечи ''основна плата'' замјењује се ријечима ''плата прије опорезивања''.
Члан 5.
У члану 35. Правилника у ставу 1. ријечи '' послодавац нето плату раднику исплаћује'' замјењују се са
ријечима '' послодавац плату прије опорезивања раднику исплаћује.''
У ставу 2. ријеч ''платама'' замјењује се са ријечима '' платама прије опорезивања''.
У ставу 3. ријечи '' разлику између нето исплаћене плате радника и обрачунатог бруто износа'' замјењују
се са ријечима '' разлику између плате прије опорезивања исплаћене раднику и обрачунате бруто плате.''
У ставу 4. ријечи ''износ плате'' замјењују се ријечима ''износ плате прије опорезивања''.
Члан 6.
У члану 36. Правилника у ставу 1. ријечи '' на накнаду плате'' и '' просјечне плате'' замјењују се ријечима
''на накнаду плате прије опорезивања'' и ''просјечне плате прије опорезивања''.
У тачки 8) ријечи ''у висини од 50% плате'' замјењују се ријечима '' у висини од 50% плате прије
опорезивања''.
У ставу 3. ријечи ''на накнаду плате'' замјењују се ријечима ''на накнаду плате прије опорезивања''.
Члан 7.
У члану 37. Правилника ријечи ''обустављањем од плате или накнаде плате'' замјењују се ријечима ''
обустављањем од плате прије опорезивања или накнаде плате прије опорезивања''.
Члан 8.
У члану 38. Правилника у ставу 1. у тачки 2. ријечи које се налазе иза запете ''а највише 90,00
конвертибилних марака мјесечно'' замјењују се са ријечима ''а највише 120,00 конвертибилних марака
мјесечно'', и у тачки 4. ријечи које се налазе иза повлаке '' у висини од 3,50 конвертибилних марака''
замјењују се са ријечима '' у висини од 4,50 конвертибилних марака''.
Члан 9.
У члану 40. Правилника у ставу 1. ријечи које се налазе иза запете '' а у висини од двије просјечне нето
плате остварене у последња 3 мјесеца'', замјењују се са ријечима '' а у висини од двије просјечне плате
прије опорезивања остварене у последња 3 мјесеца.''
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У ставу 2. ријечи '' помоћ у висини од двије просјечне нето плате остварене у последња 3 мјесеца''
замјењују се са ријечима '' помоћ у висини од двије просјечне плате прије опорезивања остварене у
последња 3 мјесеца.''
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли предузећа, и биће
објављен у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 1005-08/18
Датум: 24.08.2018. године

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

363.
На основу Закона о измјенама и допунама Закона о раду РС и Закона о измјенама и допунама Закона о
порезу на доходак (''Службени гласник РС'' број 66/18), члана 18. став 1. тачка а. Закона о јавним
предузећима РС (''Службени гласник РС'' број 75/04 и 78/11) и члана 17. Статута ЈП''Слободна зона'' д.о.о.
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'' број 4/14 и 10/17) Надзорни одбор ЈП''Слободна зона'' д.о.о.
Шамац, на својој десетој редовној сједници, одржаној дана 24.08.2018. године, доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА
И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП'' СЛОБОДНА ЗОНА'' Д.О.О. ШАМАЦ
Члан 1
У Правилнику о платама и накнадама запослених у ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац број 962-09/17 од
16.09.2017. године ( у даљем тексту: Правилник ) у члану 2. послије става 1. додају се нови ст. 2,3 и 4,
који гласе:
''(2) Плата из става 1. овог члана је плата прије опорезивања порезом на доходак.''
''(3) Бруто плата је плата из става 2. овог члана увећана за доприносе.''
''(4) У елементима за одређивање плате из става 1. и 2. овог члана садржан је порез на доходак.''
Досадашњи ст. 2 и 3 постају ст. 5 и 6.
У новом ставу 5. ријечи '' основна плата'' замјењују се ријечима '' плата прије опорезивања ''.
У новом ставу 6. ријечи '' основна плата '' замјењују се ријечима '' плата прије опорезивања''.
Члан 2.
У члану 5. Правилника у ставу 1. ријечи '' основна плата'' замјењују се ријечима '' плата прије
опорезивања''.
У ставу 2. ријечи '' основна плата'' замјењују се ријечима '' плата прије опорезивања.''
Члан 3.
У члану 7. Правилника ријечи '' основа плата'' замјењују се ријечима '' плата прије опорезивања''.
Члан 4.
У члану 8. Правилника у ставу 1. ријечи '' основна плата'' замјењују се ријечима '' плата прије
опорезивања''.
Члан 5.
У члану 9. Правилника ријечи '' основне плате'' замјењују се ријечима '' плате прије опорезивања.''
Члан 6.
У члану 10. Правилника ријечи '' накнаду плате'' замјењују се ријечима '' накнаду плате прије
опорезивања.''
Члан 7.
У члану 11. Правилника ријечи '' основне плате'' замјењују се ријечима '' плате прије опорезивања''.
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Члан 8.
У члану12. Правилника у ставу 1. ријечи '' накнаде основне плате'' замјењују се ријечима '' накнаде плате
прије опорезивања''.
У ставу 2. ријечи ''накнада плате'' замјењују се ријечима '' накнада плате прије опорезивања''.
Члан 9.
У члану 17. Правилника ријечи '' у висини три просјечне нето плате запосленог обрачунате'' замјењују се
ријечима '' у висини три просјечне мјесечне плате након опорезивања исплаћене раднику'.''
Члан 10.
У члану 18. Правилника у тачки а) ријечи '' просјечне плате исплаћене'' замјењују се ријечима '' просјечне
плате прије опорезивања исплаћене''.
У тачки б) ријечи '' просјечне плате исплаћене'' замјењују се ријечима '' просјечне плате прије
опорезивања исплаћене''.
Члан 11.
У члану 21. Правилника у ставу 1. у тачки 1. ријечи '' новчана помоћ у висини три просјечне нето плате''
замјењују се ријечима '' новчана помоћ у висини три просјечне плате прије опорезивања.''
У ставу 1. у тачки 3. ријечи '' у висини двије просјечне нето плате запослених'' замјењују се ријечима '' у
висини двије просјечне плате прије опорезивања запослених.''
У ставу 1. у тачки 4. ријечи '' у висини једне просјечне нето плате запослених'' замјењују се ријечима '' у
висини једне просјечне плате прије опорезивања запослених.''
У ставу 1. у тачки 5. ријечи '' у висини три последње просјечне нето плате исплаћене'' замјењују се
ријечима '' у висини три последње просјечне плате прије опорезивања исплаћене.''
У ставу 1. у тачки 6. ријечи '' у висини једне просјечне нето плате запослених'' замјењују се ријечима '' у
висини једне просјечне плате прије опорезивања запослених.''
У ставу 1. у тачки 7. ријечи '' у висини до једне просјечне нето плате запосленог'' замјењују се ријечима ''
у висини до једне просјечне плате прије опорезивања запосленог.''
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли предузећа, а
примјењиваће се на обрачун плате почев од плате за мјесец август 2018. године, и биће објављен у
''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 1007-08/18
Датум: 24.08.2018. године

Предсједник Надзорног одбора
Саша Божић, дипл. инж. пољ.
С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

340. Одлука о прерасподјели средстава
341. Одлука о прерасподјели средстава
342. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Израда, постављање
заштитне ограде код цркве у Хрватској Тишини“ (поновљени поступак за ЛОТ2)
343. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Изградња гробљанске
капеле на централном градском гробљу за повратничка мјеста Турсиновац, Тишина и Шамац“
344. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Kошење банкина у мјесним
заједницама на подручју Општине Шамац“
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345. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Обнова фасаде на
пословном простору у власништву општине Шамац на земљишту означеном као к.ч. бр. 334 К.О. Шамац и
обрада и наношење кулира на парапетни зид на тргу Петра Мркоњића у Шамцу“
346. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Изградња индивидуалног
објекта за Роме у МЗ-и Средња Слатина и реконструкција, санација објекта за Роме у МЗ-и Ново Село,
општина Шамац“
347. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Кошење банкина у мјесним заједницама на подручју
општине Шамац“
348. Одлука о избору најповољнијег понуђача
349. Одлука о поништењу поступка за извођење радова „Изградња гробљанске капеле на централном
градском гробљу за повратничка мјеста Турсиновац, Тишина и Шамац“
350. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Вршење jeсење систематске
дератизације на подручју општине Шамац“
351. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање пута у МЗ-и
Крушково Поље“
352. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Изградња гробљанске
капеле на централном градском гробљу за повратничка мјеста Турсиновац, Тишина и Шамац“ (поновљени
поступак)
353. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2018.
годину
354. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Асфалтирање улице Немањића III и
асфалтирање улица у насељу Јасеник у Шамцу" за ЛОТ2
355. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Асфалтирање улице Немањића III и
асфалтирање улица у насељу Јасеник у Шамцу" за ЛОТ1
356. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку материјала за „Санација платоа и
стаза испред цркве у мјесној заједници Ново Село“
357. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку роба „Набавка надзорних камера за
потребе надзора над дивљим депонијама“
358. Закључак
359. Заљкучак о исправци Рјешења број 01-111-81/2018 од 27.07.2018. године
360. Рјешење о именовању Главног и одговорног уредника и Уређивачког савјета интернет презентације
Општине Шамац
361. Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање чланова
управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина Шамац
АКТИ ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ д.о.о.
362. Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
363. Правилник о измјенама и допунама Правилника о платама и накнадама запослених у ЈП „Слободна
зона“ д.о.о. Шамац
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