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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
428.
На основу члана 156. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана 36. Статута општине Шамац (“Службени
гласник општине Шамац”, број: 9/17), а у складу са Одлуком о оснивању Одбора за жалбе
општине Шамац (“Службени гласник општине Шамац“, број: 1/14), Скупштина општине Шамац
на XXIV редовној сједници одржаној дана 30.10..2018. године доноси:
ОДЛУКУ
о утврђивању критерија за избор и
именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе
Општине Шамац
I
Oвом Одлуком ближе се утврђују критерији за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за
жалбе општине Шамац (у даљем тексту: Одбор).
Под критеријима се подразумјевају општи и посебни услови утврђени Законом о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и Одлуком о оснивању Одбора за жалбе.
II
Кандидати за предсједника и чланове Одбора морају испуњавати опште и посебне услове.
Општи услови:
1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично
дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ,
три године прије објављивања Јавног конкурса,
6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу предсједника
и члана Одбора,
7. да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију, да није под
оптужницом тог суда и да није одбио да се појави пред Судом (члан IX став 1. Устава БиХ).
Посебни услови:
1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са
звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
2. да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
3. да има положен стручни испит за рад у управи или положен правосудни испит,
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4. да има доказане резултате рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.
Увјерење о општој здравственој способности доставиће кандидати који буду именовани у Одбор.
III
Предсједник и чланови Одбора именују се на период од четири године.
Актом о именовању предсједник и чланови Одбора не стичу статус службеника и намјештеника у
општинској управи.
У Одбор не могу бити именована лица запослена у општинској управи.
Предсједник и чланови Одбора остварују накнаду у складу са Одлуком о утврђивању висине новчане
накнаде предсједнику и члановима Одбора за жалбе општине Шамац.
IV
Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који их доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Срске“, број: 97/16)
и Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени
гласник Републике Српске”, број 97/16).
V
За спровођење Јавног конкурса именује се Комисија за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе
општине Шамац (у даљем тексту : Комисија).
Комисија се састоји од пет чланова од којих су три члана са листе стручњака коју утврђује Скупштина, а
два члана су службеници који имају одговарајуће професионално искуство.
Комисију именује Скупштина општине на приједлог Начелника општине.
VI
Кандидати ће уз пријаву на Јавни конкурс достављати документе о испуњавању општих и посебних
услова који ће бити утврђени Јавним конкурсом.
VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац
Број: 07-022-346/18
Датум, 30.10.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИK СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

429.
На основу члана 155. став 1. и 2. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана 36. Статута општине Шамац
(“Службени гласник општине Шамац”, број: 9/17), а у складу са Одлуком о оснивању Одбора за
жалбе општине Шамац (“Службени гласник општине Шамац“, број: 1/14) , Скупштина општине
Шамац на XXIV редовној сједници одржаној дана 30.10. 2018. године доноси:
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
предсједника и чланова Одбора за жалбе
Општине Шамац
I
Скупштина општине Шамац расписује Јавни конкурс за избор и именовање предсједника и чланова
Одбора за жалбе општине Шамац (у даљем тексту: Одбор).
II
У Одбор се бирају три члана од којих је један предсједник.
III
У Одбор може бити именовано лице које испуњава опште услове за запошљавање у општинску управу и
посебне услове за именовање.
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Општи и посебни услови, односно критерији за избор и именовање предсједника и чланова Одбора
прописани су Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и
Одлуком о утврђивању критерија за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе општине
Шамац.
IV
Јавни конкурс за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац биће
објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Еуро блиц“.
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс из тачке I ове Одлуке је 15 дана од дана посљедњег
објављивања.
V
Поступак за избор Одбора подразумијева контролу испуњености општих и посебних услова и улазни
интервју, у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе и Одлуком о утврђивању критерија за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за
жалбе општине Шамац, а спроводи се у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата.
VI
Поступак избора спровешће Комисија за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац,
коју именује Скупштина општине Шамац.
VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац
Број: 07-022-347/18
Датум,30.10.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

430.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16),
члана 18. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број 68/07, 109/12 i
44/16), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (''Службени
гласник Републике Српске'', број 41/03), чл. 36. и 88. став (2) Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац, на XXIV редовној сједници одржаној
дана 30.10.2018. год, донијела је
О Д Л У К У
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора јавних установа чији је оснивач
општина Шамац
I
Скупштина општине Шамац расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора јавних
установа чији је оснивач општина Шамац и то:
1. Јавне здравствене установе ''Апотека Шамац'' Шамац,
2. Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац и
3. Јавне установе Центар за културу Шамац.
II
Сви кандидати за именовање на упражњено мјесто из претходне тачке морају испуњавати сљедеће
опште услове:
1. да је држављанин Републке Српске или БиХ
2. да је старији од 18 година
3. да има општу здравствену способност
4. да није отпуштен из државне службе, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини (било на
нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у
Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања упражњеног мјеста,
5. да није осуђиван за кривично дјело, на безусловну казну затвора од најмање шест
мјесеци или за кажњива дјела која их чине неподобним за обављање послова на
упражњеном мјесту,
6. да се на њега не односи члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине,
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7. да није у сукобу интереса у смислу Закона о министарским владиним и другим именовањима
Републике Српске и Закона о сукобу интереса у институцијама власти у БиХ.
III
Посебни услови које кандидати морају испуњавати су:
1. за директора ЈЗУ ''Апотека'' Шамац
- висока стручна спрема, (VII степен стручне спреме), фармацеутски факултет (магистар фармације),
- потребно стручно знање из дјелатности којом се бави правни субјект,
- најмање пет година радног искуства у струци,
- посједовање организационих способности,
- доказани резултати и успјеси у обављању ранијих послова,
- програм рада.
2. за директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
- висока стучна спрема и звање доктор/ка медицине – специјалиста са лиценцом издатом од стране
надлежне коморе или другог надлежног органа у складу са законом или дипломирани економиста, ,
- најмање пет година радног искуства у струци.
3. за директора ЈУ Центар за културу Шамац
- висока или виша стручна спрема друштвеног смјера,
- најманје три године радног искуства у траженом степену образовања и
- организационе и комуникационе способности.
IV
Јавни конкурс за избор и именовање директора из тачке I чини саставни дио ове Одлуке, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске'' и једном дневном листу.
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у
једном од јавних гласила из става 1. овог члана.
V
Поступак спровођења Конкурса, укључујући преглед приспјелих пријава, интервју и предлагање
кандидата, у складу са Законом о министарским владиним и другим именовањима Републике Српске
извршиће комисија за избор коју ће именовати Скупштина општине Шамац посебним рјешењем.
VI
Стручне и административно техничке послове на спровођењу ове одлуке, обавиће Стучна служба
начелника општине Шамац.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-345/18
Датум: 30.10.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

431.
На основу члана 31. став 1. тачка ђ) и члана 35. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16), члана 36. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) и члана 149. Пословника о раду Скупштине општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 12/17), након разматрања Нацрта Ребаланса буџета
Општине Шамац за 2018. годину, Скупштина општине Шамац, на XXIV редовној сједници одржаној дана
30.10.2018. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Нацрта ребаланса буџета
Општине Шамац за 2018. годину
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1. Прихвата се Нацрт ребаланса буџета Општине Шамац за 2018. годину и упућује на јавну
расправу, ради прибављања примједби, мишљења и приједлога.
2. Нацрт ребаланса буџета Општине Шамац за 2018. годину објавиће се на интернет страници
Општине Шамац www.opstinasamac.org.
3. Јавна расправа ће се спровести у року од 7 дана.
4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се начелник Општине и Одјељење за
финансије, које се истовремено обавезује да Скупштини општине уз Приједлог ребаланса буџета
за 2018. годину достави извјештај о резултатима јавне расправе.
5. Саставни дио овог закључка је табеларни преглед Нацрта ребаланса буџета Општине Шамац за
2018. годину.
6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-344/18
Датум, 30.10.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

432.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), чл. 19. став (1) тачка 3) Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске,
број 68/07, 109/12 и 44/16), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXIV редовнoj
сједници одржаноj 30.10.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја o раду ЈПУ Дјечије обданиште „Радост“ Шамац за школску 2017/2018.
годину
I
Усваја се Извјештај о раду ЈПУ Дјечије обданиште „ Радост“ Шамац за школску 2017/2018. годину.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-348/18
Датум, 30.10.2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

433.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), чл. 19. став (1) тачка 1) Закона о систему јавних служби („Службени гласник Ребублике Српске,
број 68/07, 109/12 и 44/16), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXIV редовнoj
сједници одржаноj 30.10.2018.године, донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на годишњи Програм рада ЈПУ „Радост“ Шамац за радну 2018/2019. годину
I
Скупштина општине даје сагласност на годишњи Програм рада ЈПУ „Радост“ Шамац за радну
2018/2019. годину.
II
Годишњи Програм рада из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-349/18
Датум, 30.10.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

434.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), чл. 19. став (1) тачка 1) Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07, 109/12 и 44/16), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXIV редовнoj
сједници одржаноj 30.10.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада за 2019. годину ЈУ Народна библиотека Шамац
I
Скупштина општине даје сагласност на Програм рада за 2019. годину ЈУ Народна библиотека
Шамац.
II
Програм рада из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-350/18
Датум, 30.10.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

435.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXIV редовнoj сједници одржаноj
30.10.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду и стању предшколског, основног и средњег образовања и успјеху
ученика на крају школске 2017/2018. године
I
Прихвата се Информација о раду и стању предшколског, основног и средњег образовања и успјеху
ученика на крају школске 2017/2018. године.
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II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-351/18
Датум, 30.10.2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

436.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXIV редовнoj сједници одржаноj
30.10.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о заштити дјеце и омладине са сметњама у развоју
I
Прихвата се Информација о заштити дјеце и омладине са сметњама у развоју.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-352/18
Датум, 30.10.2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

437.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17), чланом 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на
XXIV
редовнoj сједници одржаној
30.10.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника oпштине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац, коју је у име Начелника општине поднио замјеник Начелника
општине на XXIV редовној сједници Скупштине општине Шамац, одржаној 30.10.2018. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-343/18
Датум,30.10.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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438.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXIV редовнoj сједници одржаноj
30.10.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XXIII редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са XXIII редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
27.09.2018. године, без примједби.
II
Извод из Записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-342 /18
Датум, 30.10.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

439.
На основу члана 155. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16) и члана 36.став (2) тачка 41) Статута
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац на XXIV
редовној сједници одржаној дана 30.10.2018. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за
жалбе општине Шамац
1. У Комисију за спровођење Јавног конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе
општине Шамац именују се:
1. Блаженка Максимовић, предсједник
2. Тамара Шмитран, члан
3. Мирко Кајтез, члан
4. Јелена Николић, члан и
5. Јуро Краиновић, члан.
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак по Јавном конкурсу за избор предсједника и чланова
Одбора за жалбе општине Шамац, што подразумијева контролу испуњености услова и улазни интервју, а
спроводи се у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата.
Комисија доставља предсједнику Скупштине општине извјештај о спроведеном поступку са
приједлогом кандидата за предсједника и чланове Одбора за жалбе општине Шамац.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е:
Чланом 155. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе и тачком IV Одлуке о оснивању одбора за жалбе општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 1/14) прописано је да за спровођење јавног конкурса за избор Одбора за жалбе
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скупштина именује комисију од пет чланова, од којих су три члана са листе стручњака коју утврђује
скупштина, а два члана су службеници који имају одговарајуће професионално искуство.
Комисија за избор и именовање Скупштине општине је на XIX сједници одржаној 24.10.2018. године
утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и предлаже Скупштини општине доношење истог.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се
може тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема
овог рјешења.
Број: 07-111-124/18
Датум, 30.10.2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

440.
На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03) и члана 36. став 2. тачка 2) Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) , Скупштина општине Шамац на XXIV редовној
сједници одржаној дана 30.10.2018. год., донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање
директора у јавним установама чији је оснивач Општина Шамац
1. У Комисију за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним
установама чији је оснивач Општина Шамац именују се:
1. Блаженка Максимовић, предсједник
2. Тамара Шмитран, члан
3. Даринко Јефремовић, члан
4. Славица Гаврић, члан
5. Наташа Вуковић, члан.
2. Задатак Kомисије је да, у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске спроведе поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање директора ЈЗУ ''Апотека
Шамац'' Шамац, директора ЈЗУ Дом здравља Шамац и директора ЈУ Центар за културу Шамац, а који
подразумијева разматрање пријава и састављање листе са ужим избором кандидата који испуњавају
услове конкруса, спровођење интервјуа, састављање извјештаја са предложеном ранг-листом најбољих
кандидата и достављање извјештаја Скупштини општине на даље разматрање.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Образложење
Чланом 9. став 2) Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03) прописано је, између осталог, да је одговорни јавни
службеник одговоран за именовање чланова комисије за избор, те да се комисија за избор састоји од (5)
чланова, од којих су најмање три (3) државни службеници, у конкретном случају службеници Општинске
управе, те да приликом именовања чланова комисије, одговорни јавни службеник ће водити рачуна о
томе да чланови комисије за избор по могућности буду лица која су показала да познају одредбе овог
закона и која посједују стручно знање у одговарајућим областима. Друга два члана комисије за избор
именују се по истим критеријумима.
Комисија за избор и именовање Скупштине општине је на XIX сједници одржаној 24.10.2018. године
утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и предлаже Скупштини општине доношење истог.
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ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се
може тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема
овог рјешења.
Број: 07-111-125/18
Датум, 30.10.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
441.
На основу члана 17. ст. 1. и чл. 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:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
услуга „Садња украсних садница на зеленој површини око игралишта у Доњој Слатини“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке набавке услуга „Садња украсних садница на зеленој површини
око игралишта у Доњој Слатини“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.800,00 KM без ПДВ-а, у оквиру позиције број
160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове. Потребна средства су утврђена
Буџетом општине Шамац на конту број 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: 01-022-353/2018
Датум, 01.11.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

442.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), члана 70. става
1. 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,
доноси
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку робе „Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-339/18 од 01.11.2018. године и уговор
за набавку робе „ Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Шамац“ додјељује се
понуђачу „R&S“д.о.о. Сарајево за коначну цијену након провођења е-аукције у износу од 9.600,00 КМ без
ПДВ-а, односно 11.232,00 КМ са ПДВ-ом. У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за
набавку робе „ Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Шамац“ објављеног
дана 19.10.2018. год. на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о
набавци 144-7-1-26-3-35/18 од 19.10.2018. г. Предмет јавне набавке је набавкa робе „ Набавка
канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Шамац“ на којој је било умањење почетних
понуда.
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Члан 2.
У року остављеном за достављање понуда, достављену су три понуде сљедећих понуђача:
Р.бр. Назив понуђача
1
GLAS SRPSKI TRGOVINA

ИДБ/ЈИБ
4401702510006

Почетна цијена у КМ
10657,35
без ПДВ-а

Ранг
1

2

Aero Exclusive doo

4200061610000

12753,05 *

2

3

R&S D.O.O. SARAJEVO

4200056290005

12744,15

3

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман
Комисија је утврдила да су сви (3) понуђачи доставили комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама.
Понуђач „Аеro-Exclusive“д.о.о. Сарајево, ПЈ Тузла у својој понуди (Образац за достављање понуде)
заокружио је опцију под а) да њихова понуда испуњава услове за примјену преференцијалног третмана
домаћег. Уговорни орган је дана 01.11.2018. године провео поступак е-аукције са почетком од 11:00
часова и временском трајању од 15 (петнаест минута) , на којој је било умањење почетних понуда и
утврђена је коначна ранг листа понуда.
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ

Р.бр. Назив понуђача

ИДБ/ЈИБ

Коначна цијена у КМ без Ранг
ПДВ-а
1
R&S D.O.O. SARAJEVO
4200056290005
9600,00
1
2
Aero Exclusive doo
4200061610000
10760,00 *
2
3
GLAS SRPSKI TRGOVINA
4401702510006
9970,00
3
Оцијењено је да је најповољнији понуђач „R&S“д.о.о. Сарајево чија је понуда најнижа цијена са
износом од 9.600,00 КМ без ПДВ-а, односно 11.232,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 3.
Записник о коначној оцјени понуда са препоруком број: 01-022-339/18 од 01.11.2018. године је
саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 4.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 5 (пет) дана достави све потребне доказе којима
потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ као и да у
датом року достави коначну понуду у укупном износу од 9.600,00 КМ без ПДВ-а, тј. умањи цијену свих
понуђених артикала за 24,6713% од укупне цијене почетне понуде у износу од 12.744,15 КМ без ПДВ-а.
Члан 5.
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана од
дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом
поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла бити
уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-339/18
Датум: 02.11.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

443.
На основу члана 59.став 1.тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 31. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике
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Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута Општине
Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), Начелник Општине Шамац д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
I
Утврђује се Нацрт ребаланса буџета Општине Шамац за 2018. годину.
II
Нацрт ребаланса буџета Општине Шамац за 2018. годину доставља се Министарству финансија
Републике Српске ради добијања препорука.
III
Саставни дио овог Закључка је Нацрт ребаланса буџета Општине Шамац за 2018. годину.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
V
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-337/18
Датум: 19.10.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

444.
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) и члана 48. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), доноси
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Шамац
за период 01.01.-30.09.2018.године
I
Усваја се Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.-30.09.2018. године.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-341/18
Датум, 29.10.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
428. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање предсједника и чланова
Одбора за жалбе Општине Шамац
429. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и
чланова Одбора за жалбе Општине Шамац
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430. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора јавних
установа чији је оснивач општина Шамац
431. Закључак о прихватању Нацрта ребаланса буџета Општине Шамац за 2018. годину
432. Закључак о усвајању Извјештаја o раду ЈПУ Дјечије обданиште „Радост“ Шамац за
школску 2017/2018. годину
433. Закључак о давању сагласности на годишњи Програм рада ЈПУ „Радост“ Шамац за
радну 2018/2019. годину
434. Закључак о давању сагласности на Програм рада за 2019. годину ЈУ Народна
библиотека Шамац
435. Закључак о прихватању Информације о раду и стању предшколског, основног и
средњег образовања и успјеху ученика на крају школске 2017/2018. године
436. Закључак о прихватању Информације о заштити дјеце и омладине са сметњама у
развоју
437. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника општине у
периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
438. Закључак о усвајању Извода из Записника са XXIII редовне сједнице Скупштине
општине Шамац
439. Рјешење о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор
предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац
440. Рјешење о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и
именовање директора у јавним установама чији је оснивач Општина Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
441. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Садња украсних
садница на зеленој површини око игралишта у Доњој Слатини“
442. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе „Набавка канцеларијског
материјала за потребе Општинске управе Шамац“
443. Закључак
444. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Шамац за период
01.01. - 30.09.2018. године

Петак, 02. новембар 2018. године - Службени гласник општине Шамац - Број 15/18
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 562011-00001661-17.
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