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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
87.
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16) и чл. 36. и 88. став (2) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) и
члана 13. став 2. Одлуке о наградама и признањима општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 2/10 ,4/15 и 2/18) Скупштина општине Шамац на XVIII редовној сједници, одржаној дана
29.03.2018. године, донијела је
О Д Л У К У
о додјели награда и признања за 2017. годину
Члан 1.
Поводом 15. априла - Дана општине Шамац, додјељују се награде и признања општине Шамац за 2017.
годину и то:
1. АПРИЛСКА НАГРАДА
- Кајак кану и рафтинг клуб ''Ушће'' Шамац – за остварења и резултате постигнуте у области
спортских активности и заштити животне средине
- Јела Кнежевић из Шамца – волонтер Црвеног крста Шамац - за испољену солидарност и
хуманитарни рад
Уз Априлску награду додјељује се новчани износ за сваког носиоца у висини од 500,00 КМ.
2. ПОВЕЉА
- ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – за изузетне заслуге и допринос у развоју спорта
на подручју општине Шамац
3. ПЛАКЕТА
- ''Удружење Слатинаца'' – за изузетан допринос у хуманитарним и добротворним акцијама и
испољену солидарност и друга дјела хуманитарног значаја за општину Шамац
- ''Пилана Којић'' д.о.о. Обудовац, власник РАДОВАН КОЈИЋ – за изузетне резултате у
привређивању, освајању нових технологија, техничких унапређења, иноваторства и рационализације
на територији општине Шамац
- ''Бројлер – златно пиле'' д.о.о. Шамац, власник Златан Ивановић – за изузетне резултате у
привређивању на територији општине Шамац,
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4. ПОХВАЛА
- Стојан (Петар) Сименуновић из Гајева - за изузетне резултате у очувању и развоју пољопривреде
и села на територији општине Шамац
- Синиша Аранђић из Горње Слатине – - за изузетне резултате у очувању и развоју пољопривреде и
села на територији општине Шамац
- Стево Ганиловић из Шамца – за учињена дјела која заслужују опште признање и поштовање у
општини
- Јован (Илије) Сићић из Шамца - постхумно – за учињена дјела која заслужују опште признање и
поштовање у општини
- Никола Јовановић из Шамца – за несебично залагање и изузетан рад на одржавању градске
чистоће
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-94/18
Датум, 29.03.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

88.
На основу чл. 62. и 68. тачка б) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (''Службени
гласник Републике Српске'', број 71/12 и 52/14), члана 39. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број 97/16) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац, на_XVIII редовној сједници одржаној дана
29.03.2018.године, донијела је
О Д Л У К У
о издавању гаранције Општине Шамац на кредитно задужење
КП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац
I
Овом одлуком издаје се гаранција Општине Шамац за кредитно задужење Комуналног предузећа
''Водовод и канализација'' а.д. Шамац код Pavlović InternationalBank a.d. Слобомир, Бијељина у износу од
216.007,61 КМ (дуг са 31.03.2018.).
II
Кредитна средства из тачке I ове одлуке користиће се за рефинансирање постојећег дуга по основу
Уговора о кредиту број 010-11/14 од 03.04.2014. године.
III
Општина Шамац као давалац гаранције безусловно гарантује правовремено плаћање свих доспјелих
износа који су плативи према Анексу уговора о кредитном задужењу закљученом између Pavlović
InternationalBankа.д. Слобомир, Бијељина и Комуналног предузећа ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац,
којим су Комуналном предузећу одобрена кредитна средства, под сљедећим условима:
- Износ кредита : 216.007,61 КМ,
- рок отплате: 12( дванаест) година,
- каматна сропа: на годишњем нивоу до 6,5%,
- накнада за обраду захтјева: до 0,5% једнократно,
- накнада за пријевремени поврат кредита: до 3%,
- начин отплате: 144 једнака мјесечна ануитета,
- повлачење средстава: једнократно по потписивању Анекса уговора,
- обезбјеђење: хипотекарна гаранција КП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац,
гаранција Општине Шамац,

2

Страна 3 - Уторак 03. април 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 4
- коефицијент изложености по издатим гаранцијама је у складу са ограничењем из
члана 61. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (5,12%),
- изјава којом се потврђује да нема доспјелих а неизмирених обавеза по основу пореза и
доприноса.
IV
Дужник и корисник кредита је КП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац.
Корисник кредита, кредитна средства може користити само за намјену за коју су одобрена и за које
задужење је издата ова гаранција.
V
Задужује се Одјељење за финансије Општинске управе Општине Шамац да прибави сагласност
Министарства финансија Републике Српске за издавање гаранције Општине Шамац на кредитно
задужење КП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац.
VI
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије Општинске управе Шамац и КП ''Водовод
и канализација'' а.д. Шамац.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-95/18
Датум, 29.03.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

89.
На основу члана 10. став 2. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“ број 89/13),
члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и
члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број 9/17) Скупштина Општине
Шамац на XVIII редовној сједници одржаној дана 29.03.2018. GODINE, доноси:
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ МЈЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМА ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И
УЛИЦА У НАСЕЉУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Члан 1.
Овом одлуком, утврђују се мјерила и критеријуми за разврставање локалних путава и улица на подручју
општине Шамац ( у даљем тексту: Општина).
Члан 2.
(1) Локални путеви, у смислу ове одлуке, су јавни пут који повезују насеља на подручју Општине,
или повезују територију Општине са мрежом других јавних путева или који су значајни за
саобраћај на подручју Општине а које Скупштина Општине одлуком утврди као такве на основу
мјерила и критеријума из ове одлуке.
(2) Улица, у смислу ове одлуке, је дио јавног пута у насељу, са тротоаром и ивичњаком, поред које се
најмање са једне стране налазе редови кућа или група зграда
(3) Некатегорисани путеви су површине које се користе за саобраћај и који су доступни већем броју
различитих корисника (сеоски, пољски, шумски, индустријски, путеви на насипима за одбрану
од поплава, прилази на пут, бициклистичке и пјешачке стазе и слично)
Члан 3.
Критеријуми за разврставање локалних путева и улица су:
а) значај у смислу саобраћајног повезивања,
б) квалитет саобраћајне функције- техничке карактеристике пута,
в) економски и туристички значај.
Члан 4.
Мјерила за утврђивање значаја јавног пута и улица су:
1. Мјерила у смислу саобраћајног повезивања:
- повезивање путева и улица на магистралне и регионалне путеве
- повезивање општине са сусједним општинама,
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- повезивање насеља на подручју општине,
- повезивање одређених локалитета унутар МЗ-а
- повезивање унутар урбаног градског подручја.
2. Мјерила у смислу техничких карактеристика пута:
2.1. Конструкција пута (коловозни застор):
- макадамски,
- асфалтни,
- ширина коловоза.
2.2. Ток саобраћаја
- двосмјерни
- једносмјерни
2.3. Осовинско оптерећење
- најмање шест тона по једној осовини.
Члан 5.
Да би јавни пут био сврстан у категорију локалног пута, мора да испуњава следеће критеријуме и мјерила:
1. Саобраћајно повезивање:
- повезивање пута са магистралним и регионалним путевима
- повезивање општине са сусједним општинама или
- повезивање насеља или дијелова насеља на подручју Општине
2. Конструкција пута (застор):
-макадамски или
-асфалтни
- најмање једна саобраћајна трака, која се састоји од серија проширења за мимоилажење возила,
која морају бити изграђена у зависности од пута прегледне раздаљине; ширина коловоза треба да износи
најмање 2,50 м са банкинама минималне ширине 0,50 м.
3. Ток саобраћаја:
-двосмјерни,
4. Осовинско оптерећење:
-најмање шест тона по једној осовини.
Члан 6.
Изузетно, као локални пут може се карактерисати и јавни пут који је намјењен за приступ
културно-историјским, и за општину значајним туристичко-рекреационим подручјима, која морају бити
дефинисана планским актима или адекватним одлукама.
Члан 7.
Локални путеви утврђени на начин из члана 5. ове одлуке разврставају се у локалне путеве првог,
другог и трећег реда, на основу следећих критеријума:
- локални путеви првог реда су – повезујући путеви, правилу са асфалтним коловозним застором,
ширине асфалтног коловоза минимално 4.0m, са банкинама са обје стране, ширине минимално по 0.50 m,
и путеви који су од изузетног значаја за Општину а не испуњавају неке од претходних услова
-локални путеви другог реда су – повезујући и сабирни путеви са макадамским или асфалтним
коловозним застором,ширине минимално 3.0 m, са банкинама са обје стране ширине по 0.5 m
- локални путеви трећег реда су- путеви са малим обимом саобраћаја који не испуњавају ни један
од претходно наведених услова за локалне путеве првог и другог реда.
Члан 8.
Улице се, на основу критеријума из ове одлуке, разврставају на:
- главне градске улице
- сабирне градске улице,
- приступне градске улице,
- улице у насељима,
- јавне стазе.
Члан 9.
Главне градске улице су улице које испуњавају следеће критеријуме и мјерила:
1. Саобраћајно повезивање:
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-повезивање Општине са сусједним општинама и представљају наставак магистралних и
регионалних путева у пролазу кроз општину или
-повезивање насеља или дијелова насеља на урбаном подручју општине
2.Конструкција улице:
-асфалтни коловозни застор,
3. Ток саобраћаја:
- двосмјерни
4. Осовинско оптерћење:
- најмање шест тона по једној осовини.
Члан 10.
Сабирне градске улице су улице које испуњавају следеће критеријуме и мјерила:
1 Саобраћајно повезивање:
- повезивање насеља или дијелова насеља на подручју општине са главним улицама,
2. Конструкција пута-улице:
-асфалтни или макадамски коловозни застор,
3. Ток саобраћаја:
- двосмјерни или једносмерни.
4. Осовинско оптерећење:
-најмање шест тона по једној осовини.
Члан 11.
Приступне градске улице су улице које испуњавају следеће критеријуме и мјерила:
1. Простор који повезује:
- приступ затвореним просторним једницима у појединим урбаним подручјима и дијеловима
насеља (стамбени блокови, или индивидуални стамбени објекти), индустријске зоне, центри за куповину
и рекреацију и слично,
2. Конструкција пута:
-асфалтни или макадамски коловозни застор,
3. Ток саобраћаја:
-двосмјерни или једносмерни,
4. Осовинско оптрећење:
-најмање шест тона по једној осовини.
Члан 12.
Улице, које не испуњавају услове из чланова 9, 10, и 11, ове одлуке, разврставају се у јавне стазе.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-96/18
Датум, 29.03.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон

90.
На основу чл. 5. и 12. Закона о систему јавних служби („Службени гласник РС“,број: 68/07, 109/12 и
44/16) члана 39. став (2) aлинеја 34. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник РС“,број97/16) и
члана 36.Статута општине Шамац(„Службени Гласник општине Шамац“,број 9/17),Скупштина општине
Шамац на XVIII редовној сједници одржаној дана 29.03.2018.године, донијела је:
ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
“ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ“ШАМАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се усклађивање акта о оснивању Јавне установе ''Центар за културу'' Шамац са
Законом о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број : 68/07, 109/12 и 44/16),
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Законом о класификацији дјелатности Републике Српске(''Службени гласник Републике Српске'', број
66/13) и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске((''Службени гласник Републике
Српске'', број 8/14).
Јавна установа ''Центар за култур'' Шамац основана је Одлуком о оснивању Јавне установе ''Центар
за културу'' Шамац број 07-022-169/09 од 30.09.2009 године, донесеном о стране Скупштине Општине
Шамац.
Рјешењем Основног суда у Добоју број 085-0-Рег-10-000 070 од 26.04.2010. године,регистровано је
под називом Јавна установа ''Центар за културу'' Шамац.
Члан 2.
Оснивач Јавна установа ''Центар за културу'' Шамац (у даљем тексту: Центар) је Општина Шамац
(у даљем тексту оснивач).
Члан 3.
Назив установе је : Јавна установа ''Центар за култур'' Шамац.
Скраћени назив установе је : ЈУ ''Центар за културу'' Шамац.
Сједиште Центра је у Шамцу ,улица Ђенерала Драже Михајловића број бб.
Члан 4.
Центар обавља дјелатност од општег интереса и има својство правног лица, које стиче уписом у
судски регистар код надлежног суда.
Члан 5.
У правном промету са трећим лицима Центар иступа у своје име и за свој рачун, а за обавезу у
правном промету одговара без ограничења свим својим средствима.
Оснивач се обавезује да, у правном промету Установе, одговара за обавезе установе до висине
оснивачког улога утврђеног у овој одлуци.
II ДЈЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА
Члан 6.
Дјелатност Центра је:
55.30 Кампови и простори за камповање,
58.14 Издавање часописа и периодичних публикација,
59.11 Производња и дистрибуција филмова, видео-филмова и телевизијског
програма,
59.14 Дјелатност приказивања филмова,
60.10 Емитовање радијског програма,
60.20 Емитовање телевизијског програма,
68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама
узетим у закуп (лизинг),
82.19 Фотокопирање, припрема докумената и остале специјализоване
канцеларијске помоћне дјелатности,
82.30 Организација састанака и пословних сајмова,
84.12 Регулисање дјелатности јавних установа које обезбјеђују здравствену
заштиту, образовање, културне услуге и друге друштвене услуге, осим
обавезног социјалног осигурања,
85.52 Образовање у области културе,
85.59 Остало образовање, д.н.
90.04 Рад умјетничких објеката,
91.03 Рад историјских мјеста, грађевина и сличних знаменитости за посјетиоце,
93.29 Остале забавне и рекреативне дјелатности.
Члан 7.
Центар не може мијењати своју дјелатност без сагласности Оснивача.
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III СРЕДСТВА ЦЕНТРА
Члан 8.
Центар обавља дјелатност средствима рада, у објекту и на непокретностима на које јој оснивач
пренесе право коришћења,као и средствима стеченим из других извора.
Општина Шамац обезбједила је новчана средства у износу од
5.000,00 КМ
(словима:петхиљадаконвертибилнихмарака), као оснивачки улог.
Члан 9.
Средства за обављање дјелатности Центра обезбеђују се из :
- буџета Општине
- дјелатности установе
- донација и
- других извора у складу са законом.
Све финансијске трансакције Центар обавља преко јединственог рачуна трезора општине и преко
рачуна посебних намјена општине Шамац, а у складу са трезорским начином пословања.
IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 10.
У циљу обављања дјелатности због којих је Центар основан, оснивач ће
- вршити благовремено именовање и разрјешење органа установе,
- давати сагласности на годишњи програм рада и финансијски план установе,
- разматрати и усвајати годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун,
- давати сагласности на Статут и акт о организацији и систематизацији радних
мјеста и
- тражити квалитетно и стручно обављање послова у складу са законом.
V МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И УСТАНОВЕ
Члан 11.
Центар се обавезује да послове из своје надлежности врши благовремено и квалитетно и на начин
на који ће задовољити потребе и интересе грађана из области за које је основан, на законит начин и у
складу са закљученим уговорима.
Центар ће најмање једанпут годишње подносити информације и извјештај о свом раду оснивачу ,а
на захтјев оснивача и чешће.
Центар се обавезује да ће оснивачу на давање сагласности подносити Статут и друга општа акта
када је то законом или Статутом утврђено.
VI ОРГАНИ РУКОВОЂЕЊА И УПРАВЉАЊА ЦЕНТРОМ
Члан 12.
Органи руковођења и управљања Центром су:
- Директор
- Управни одбор
Члан 13.
Директор руководи Центром,представља и заступа установу и одговоран је за законитост рада.
Директора установе именује и разрешава Скупштина општине на период од четири године и уз
предходно спроведен поступак јавне конкуренције.
Члан 14.
Управни одбор именује и разрешава Скупштина општине, на приједлог начелника Општине, након
спроведеног поступка јавне конкуренције, на период од четири године.
Управни одбор има три члана.
Члан Управног одбора не може бити лице запослено у Центру.
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Члан 15.
Надлежности Управног одбора су:
1) доноси статут и друге опште акте Центра, на које сагласност даје оснивач,
2) одлучује о пословању Центра,
3) разматра извјештај о пословању и годишњи обрачун,
4) доноси програм рада и финансијски план Центра на који сагласност даје оснивач,
5) одлучује о коришћењу средстава, уз сагласност оснивача,
6) доноси одлуке о приговору на одлуке о избору радника и распоређивању на радно мјесто,
7) врши и друге послове утврђене Статутом Центра.
Члан 16.
Општи и посебни услови за избор и именовање директора и Управног одбора Центра и њихова
права и обавезе утврђују се Статутом Центра, у складу са законом и овом одлуком.
Члан 17.
Надзор над радом Центра врше органи утврђени законом.
VII РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА И ИМЕНОВАЊЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА
И РУКОВОЂЕЊА
Члан 18.
Управни одбор Центра ће, у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, извршити
усклађивање Статута и других општих аката, са законским прописима и овом одлуком.
Члан 19.
До коначног именовања Управног одбора, у складу са законом и Статутом Центра, именују се
вршиоци дужности чланова Управног одбора Центра и то:
1. Љиљана Петровић
2. Боја Воћкић
3. Слађана Илишковић Тешић
Члан 20.
До коначног избора и именовања директора, у складу са законом и Статутом Центра, именује се
Незировић Никша, дипл.економиста, који има овлашћење да обавља послове директора, односно да
руководи Центром, представља и заступа Центар и одговоран је за законитост његовог рада.
Члан 21.
Постојећи органи Центра у оснивању, именовани Одлуком о оснивању Јавне установе ''Центар за
културу'' Шамац број 07-022-169/09 од 30.09.2009. године, разрјешавају се дужности.
Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-97/18
Датум: 29.03.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.екон.

91.
На основу члана 39. став (2) алинеја 2. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 36. став 2 тачка 2 Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XVIII редовној сједници, одржаној дана 29.03.2018.
године, доноси
ОДЛУКУ
о умањењу цијене закупнине пољопривредног земљишта у својини
Општине Шамац за 2018. годину
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Члан 1.
Овом Одлуком умањује се цијена закупнине пољопривредног земљишта у износу од 50% од износа
годишње закупнине за 2018. годину закупопримцима пољопривредног земљишта у својини Општине
Шамац који немају приспјелих, а неизмирених обавеза по основу закупнине из 2017. године, закључно са
31.12.2017. године, а с циљем ублажавања посљедица елементарне непогоде – суше из 2017. године.
Члан 2.
Задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове да Одјељењу за финансије Општине Шамац
достави преглед закупопримаца који испуњавају услове за умањење цијене закупнине у износу од 50% од
износа годишње закупнине за 2018. годину.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за финансије Општинске управе Шамац.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-99/18
Датум, 29.03.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

92.
На основу члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 33. и 88. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
9/17) и чл. 16. и 17. Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања имовином
општине Шамац(„Службени гласник општине Шамац“, број 16/10 и 12/13), Скупштина општине Шамац,
на XVIII редовној сједници одржаној 29.03. 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о давању пословних просторија у закуп
Члан 1.
Дариу Ћулуму из Модриче, Милоша Црњанског 15, вл. З.Р. „Столарија Ћулум“ у Модричи, улица
Новосадска 79, ЈИБ: 4510142190004, дају се у закуп пословне просторије у Шамцу у Развојнопредузетничкој зони, улица Његошева (биши простор који је користио „Agro-trade“ д.о.о.), површине
120m2 и пословни простор (бивши простор који је користила Светлана Босић за производњу свијећа),
површине 120m2, оба изграђена на земљишту означеном као к.ч. број 1206/1, уписани у П.Л. број 2139
КО Шамац, укупне површине 240m2, под сљедећим условима:
- сврха: обављање регистроване дјелатности,
- период трајања коришћења: пет (5) година,
- цијена закупа 1,00 КМ/м², а вриједност улагања закупца верификована од стране општинске
комисије биће призната као плаћена закупнина.
Члан 2.
Закупац пословних просторија се обавезује да изврши одговарајућа улагања у санацију пословног
простора, који је предмет ове одлуке и привођења истог крајњој намјени, као и да запосли три радника (од
којих су два радника са подручја општине Шамац) и да квартално доставља Одјељењу за привреду и
инспекцијске послове пријаву запослених радника.
Закупац просторија се такође обавезује да пословним простором и припадајућом инфраструктуром
управља као добар домаћин, врши текуће одржавање простора, плаћа утрошак електричне енергије, воде,
смећа, као и друге трошкове проистекле као посљедица кориштења пословног простора.
Члан 3.
Закупац пословних просторија се обавезује да ће по престанку уговорног односа исти предати даваоцу у
посјед ослобођен од лица и ствари.
Закупац пословних просторија нема право на отуђење уложених средстава у санацију објекта, нити
давање пословних просторија у подзакуп.
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Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Шамац да са Дариом Ћулумом из Модриче, Милоша Црњанског 15, вл.
З.Р. „Столарија Ћулум“ у Модричи, закључи уговор, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе
између страна потписница, као и услови и начин коришћења пословних просторија из члана 1. и 2. ове
Одлуке.
Члан 5.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове општине Шамац.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-108/18
Датум, 29.03.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

93.
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 187. и 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 6. Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број:20/12), члана 8. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Шамац“, број 21/17) и члана 36. и 66. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XVIII редовној сједници одржаној
дана 29.03.2018.године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини Oпштине
Шамац (локалитет Спомен дом)
I
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом продаја
неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Шамац, које се налази у обухвату градског
грађевинског земљишта чије су границе дефинисане Одлуком о уређењу простора и грађевинском
земљишту („Службени гласник општине Шамац“, број: 21/17) и то:
Парцела к.ч.број 1105/141 културе и класе остало неплодно земљиште, у површини од 2646 m2 ,
уписаног у Посједовни лист -извод број: 245/234 К.о. Шамац, а што се по старом катастарском операту
односи на земљиште означено као к.ч. број 256/1 из ЗК улошка број 58 К.о. СП Шамац, на име
Скупштине Општине Шамац као титулара права посједа и права својине са дијелом 1/1.
II
Почетна продајна цијена земљишта из тачке I ове Одлуке утврђена је од стране вјештака
архитектонско-грађевинске струке и износи 27,00 КМ/m2 (словима:двадесетседамконвертибилнихмарака
по m2).
III
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене,
која се уплаћује на јединствени рачун трезора општине Шамац отворен код НЛБ Развојне банке на број
рачуна 5620118067541754- рачун за донације, са назнаком: кауција за непокретности у К.о. Шамац.
IV
Поступак лицитације ће спровести Комисија за продају неизграђеног градског грађевинског
земљишта, коју ће именовати Начелник општине.
V
Овлашћује се Начелник општине Шамац да по окончању лицитационог поступка са
најповољнијим понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном мишљењу Замјеника
Правобраниоца Републике Српске са сједиштем у Добоју.
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VI
Купац је дужан да у року од четири мјесеца од дана закључења купопродајног уговора, затражи
издавање грађевинске дозволе, а одмах по завршетку радова на изградњи објекта затражи издавање
употребне дозволе.
VII
Трошкове израде нотарске исправе, трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности
и накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, сноси купац.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“
Број: 07-022-107/18
Датум, 29.03.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

94.
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 187. и 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 6. Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број:20/12), члана 8. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Шамац“, број 21/17) и члана 36. и 66. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XVIII редовној сједници одржаној
дана 29.03.2018.године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта у
својини Општине Шамац (локалитет насеље Дуга)
I
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом продаја
неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Шамац, које се налази у обухвату градског
грађевинског земљишта чије су границе дефинисане Одлуком о уређењу простора и грађевинском
земљишту („Службени гласник општине Шамац“, број: 21/17) и то:
Парцела к.ч.број 1101/3, културе и класе њива III класе, у површини од 400 m2 , уписаног у
Посједовни лист -препис број: 245/233 К.о. Шамац, а што се по старом катастарском операту односи на
земљиште означено као к.ч. број 272/15 из ЗК улошка број 1513 К.о. СП Шамац, на име Скупштине
Општине Шамац као титулара права посједа и права својине са дијелом 1/1.
II
Почетна продајна цијена земљишта из тачке I ове Одлуке утврђена је од стране вјештака
архитектонско-грађевинске
струке
и
износи
4.028,54
КМ
(словима:
четирихиљадедвадесетосамконвертибилних марака и 54/100), односно
10,07 КМ/ m2 (словима:
десетконвертибилнихмарака и 07/100).
III
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од 1.000,00 КМ,
која се уплаћује на јединствени рачун трезора општине Шамац отворен код НЛБ Развојне банке на број
рачуна 5620118067541754- рачун за донације, са назнаком: кауција за непокретности у К.о. Шамац.
IV
Поступак лицитације ће спровести Комисија за продају неизграђеног градског грађевинског
земљишта, коју ће именовати Начелник општине.
V
Овлашћује се Начелник општине Шамац да по окончању лицитационог поступка са
најповољнијим понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном мишљењу Замјеника
Правобраниоца Републике Српске са сједиштем у Добоју.
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VI
Трошкове израде нотарске исправе, трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности
и накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, сноси купац.
VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“
Број: 07-022-106/18
Датум, 29.03.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

95.
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 XVIII редовнoj сједници одржаноj
29.03.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у
2017.години
I
Усваја се Извјештај о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у 2017.
години.
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: 07-022-98/18
Датум, 29.03.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

96.
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 XVIII редовнoj сједници одржаноj
29.03.2018. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о утрошку средстава по основу субвенција за
запошљавање и субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна
лица у 2017. години
I
Усваја се Извјештај о утрошку средстава по основу субвенција за запошљавање и субвенционисање
трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица у 2017. години.
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“.
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Број: 07-022-100/18
Датум, 29.03.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

97.
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 XVIII редовнoj сједници одржаноj
29.03.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању
ванредне социјалне потребе у 2017. години
I
Усваја се Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању ванредне
социјалне потребе у 2017. години.
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: 07-022-101/18
Датум,29.03.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

98.
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 XVIII редовнoj сједници одржаноj
29.03.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о утрошеним средствима по дугорочном кредитном задуживању из
2017. године
I
Прихвата се Информација о утрошеним средствима по дугорочном кредитном задуживању из
2017. године.
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: 07-022-102/18
Датум, 29.03.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

99.
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
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општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XVIII редовнoj сједници одржаноj
29.03.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду општинских инспекција у 2017. години са планом рада за 2018.
годину
I
Прихвата се Информација о раду општинских инспекција у 2017. години са планом рада за 2018.
годину.
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: 07-022-103/18
Датум, 29.03.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

100.
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 XVIII редовнoj сједници одржаноj
29.03.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији уговора о закупу пословног простора и објеката у
својини Општине Шамац и пословних простора којима располаже Општина Шамац у 2017. години
I
Прихвата се Информација о реализацији уговора о закупу пословног простора и објеката у
својини Општине Шамац и пословних простора којима располаже Општина Шамац у 2017. години.
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: 07-022-104/18
Датум, 29.03.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

101.
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 XVIII редовнoj сједници одржаноj
29.03.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Општинске борачке организације Шамац за 2017. годину са
Програмом рада за 2018. годину
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I
Усваја се Извјештај о раду Општинске борачке организације Шамац за 2017. годину са Програмом
рада за 2018. годину
II
Извјештај о раду и 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: 07-022-105/18
Датум, 29.03.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

102.
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 XVIII редовнoj сједници одржаноj
29.03.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XVII редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са XVII редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
23.02.2018. 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: 07-022-92/18
Датум, 29.03.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

103.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 35. и 78. 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 XVIII редовнoj сједници одржаној 29.03.2018.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 Општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на XVIII редовној
сједници Скупштине општине Шамац, одржаној 29.03.2018. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
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Број: 07-022-93/18
Датум, 29.03.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
104.
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
и 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.
План јавних набавки може бити измијењен или/и допуњен, доношењем Одлуке о
измјенама/допунама Плана набавки.
Члан 2.
Сви подаци који су обухваћени измјенама и допунама Плана јавних набавки садржани су у таблици
која чини саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

22.000,00

К

15.03.

01.05.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са
укљученим
ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН

РАДОВИ
„Санација и
реконструкција
Дома културе у
МЗ Средња
Слатина“

45000000-7

5.

Предмет
набавке

Р. бр.

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

Буџет Општине
позиција 160
конто бр.
511200 –Издаци
за
инвест.одржава
ње реконстр. и
адаптацију
зграда и
објеката

УКУПНО у КМ: 517.000,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ):875.700,00
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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: 01-022-76/2018
Датум: 20.03.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

105.
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 „Санација и реконструкција Дома културе у МЗ Средња Слатина“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова „Санација и реконструкција Дома културе у
МЗ Средња Слатина“ путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу
Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 18.803,42 KM без ПДВ-а, односно до 22.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2018. год. у оквиру позиције број 160
Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове. Потребна средства су планирана Буџетом
општине Шамац на конту број 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката.
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: 01-022-77/2018
Датум, 20.03.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

106.
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
„Санација трибина и свлачионица у мјесној заједници Горња Слатина,
завршни радови“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „Санација трибина и свлачионица у мјесној заједници
Горња Слатина, завршни радови“ 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 ,
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потребна средства су планирана на конту бр. 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-78/2018
Датум: 21.03.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

107.
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 „ Наставак реконструкције и адаптација Дома културе у МЗ Гајеви“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова „ Наставак реконструкције и адаптација
Дома културе у МЗ Гајеви“ 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 KM без ПДВ-а, односно до 40.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2018. год. 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.
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: 01-022-80/2018
Датум, 22.03.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

108.
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 :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку робе „Набавка столица за потребе Центра за културу Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „Набавка столица за потребе Центра за културу Шамац“
путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.100,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 151 Служба за друштвене дјелатности,
потребна средства су
планирана на конту бр. 415200 –Текући грантови- ЈУ „Центар за културу“
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-83/2018
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.03.2018. год.
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

109.
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 набавку услуга „ Одржавање и реконструкција (крпажа ударних рупа) асфалтних улица и путева
на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за набавку услуга „ Одржавање и реконструкција (крпажа
ударних рупа) асфалтних улица и путева на подручју општине 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 42.735,04 KM без ПДВ-а, односно до 50.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2018. год. у оквиру позиције број 160
Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове. Потребна средства су планирана Буџетом
општине Шамац на конту број 412500 – Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката.
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: 01-022-81/2018
Датум, 23.03.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

110.
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 :
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуге „Вршење прољећне систематске дератизације на подручју
општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавку услуге „Вршење прољећне 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 Буџетским средствима 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)
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-82/2018
Датум: 26.03.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

111.
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 „Израда парковских клупа“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за набавку услуге „Израда парковских клупа“ путем директног
споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.846,15 KM без ПДВ-а, односно до 4.500,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне
послове. Потребна средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412500 - Расходи за
текуће одржавање осталих грађевинских објеката-ком.инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-84/18
Датум, 26.03.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

112.
На основу 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 Шамац д о н о с и
ОДЛУКУ
о суфинансирању обнове и санације фасада из гранта планираног Буџетом општине Шамац за 2018.
годину
Члан 1.
Овом одлуком одобрава се суфинансирање обнове и санације фасада из гранта планираног Буџетом
општине Шамац за 2018. годину, у сљедећим улицама:
a) Краља Александра I Карађорђевића,
б) дио улице Николе Тесле (од улице Гаврила Принципа до улице Цара Душана) и
в) Светосавска улица.
Члан 2.
Право на учешће у суфинансирању обнове и санације фасада имају власници индивидуалних стамбених и
стамбено-пословних објеката, као и заједнице етажних власника (ЗЕВ) у улицама наведеним из
претходног члана, чија је фасада (чеони дио који је позициониран према наведеним улицама из
претходног члана или бочни дијелови видљиви из улица из претходног члана ове одлуке, а који ће бити
предмет санације) оштећена, естетски неуредна толико да нарушава изглед града или која представља
опасност по живот и здравље људи.
Члан 3.
Радови на санацији фасада биће извођени учешћем власника индивидуалних стамбених и стамбенопословних објеката, као и заједница етажних власника у износу од 50%, док ће Општина Шамац путем

20

Страна 21 - Уторак 03. април 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 4
гранта суфинансирати 50% од укупне вриједности радова предвиђених по предмјеру и предрачуну
радова.
Радови који се могу суфинансирати односе се на санацију и обнову постојећих фасада, а обухвата
искључиво радове малтерисања и бојења фасада и прибављање потребне документације.
Члан 4.
Суфинансирање обнове и санације фасада из члана 1. ове Одлуке Општина ће вршити након спроведеног
Јавног позива. Јавни позив расписује Начелник општине а објавиће се на Огласној табли општине и на
веб сајту општине Шамац.
Јавни позив остаје отворен 21 (двадесетједан) дан, рачунајући од дана постављања на Огласну таблу
Општинске управе општине Шамац .
Члан 5.
Власници индивидуалних стамбених и стамбено-пословних објеката, као и заједнице етажних власника
који желе да заједно са Општином суфинансирају стварне трошкове санације фасада треба да доставе
сљедећу документацију:
1. Пријаву на јавни позив потписану од стране власника објекта, односно предсједника Управног
одбора или предсједника Скупштине заједнице етажних власника овјерену печатом, уколико је
подносилац пријаве ЗЕВ;
2. Oдлуку о учешћу у обнови и санацији фасада потписану од стране предсједника Управног одбора
ЗЕВ или предсједника Скупштине заједнице етажних власника овјерену печатом, уколико је
подносилац пријаве ЗЕВ,
3. Копија рјешења о упису у регистар ЗЕВ издата од стране надлежног општинског органа или
Увјерење о регистрацији ЗЕВ издато од стране надлежног општинског органа,
4. Доказ о власништву (земљишнокњижни извадак, посједовни лист из РГУ Подручна јединица
Шамац или други доказ) за физичка лица,
5. Предмјер и предрачун радова санације фасаде урађен од стране стручног лица,
6. Потврда о регистрацији (ЈИБ) за ЗЕВ издат од стране Пореске управе РС,
7. Копију личне карте уколико је подносилац физичко лице,
8. Копију текућег рачуна за физичка лица /картон депонованих потписа за правна лица и ЗЕВ.
Члан 6.
Све пристигле пријаве ће бити бодоване према утврђеним критеријумима на сљедећи начин:
Р.бр.
1.

2.

3.

Критеријум
Грађевинско стање фасаде
позиционирано директно на улице из
чл.1 ове Одлуке
Грађевинско стање осталих (бочних)
страна видљиво из улица из чл.1 ове
Одлуке
Стање фасаде према угрожености
пролазника

Локација објекта
4.

Број бодова
а) Потпуно оштећено............................25 бодова
б) Оштећено 50% и више.....................20 бодова
в) Мјестимично оштећено....................15 бодова
г) Задовољавајуће (потребно бојење)..10 бодова
а) Потпуно оштећено............................20 бодова
б) Оштећено 50% и више.....................15 бодова
в) Мјестимично оштећено....................10 бодова
г) Задовољавајуће (потребно бојење)...5 бодова
а) Озбиљно висока угроженост............20 бодова
б) Врло висока угроженост..................15 бодова
в) Висока угроженост...........................10 бодова
г) Ниска угроженост...............................5 бодова
а) Зграда на тргу....................................20 бодова
б) Зграда на углу улица.........................15 бодова
в) Самостојећа зграда............................10 бодова
г) Остале зграде.......................................5 бодова

Члан 7.
Одабрани корисници ће након доношења Одлуке о додјели средстава , бити у обавези доставити уговор о
извођењу радова, као и окончану ситуацију након реализације уговорених радова.
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Члан 8.
Одабир објеката ће извршити Комисија коју ће посебним рјешењем именовати Начелник општине.
Комисија се састоји од предсједника и два члана.
Одлуку о одабиру корисника који ће се суфинансирати донијеће Начелник општине на приједлог
комисије из претходног става.
На основу одлуке о одабиру корисника суфинансирања обнове и санације фасада, Начелник општине
закључиће уговоре са изабраним корисницима којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.
Члан 9.
У случају непредвиђених радова санације и обнове фасаде тј. одступања по предмјеру и предрачуну
радова изабрани корисници ће сами сносити трошкове исте.
Члан 10.
Реализација обнове и санације фасада спроводи се на начин да су изабрани корисници након доношења
одлуке о додјели средстава суфинансирања дужни доставити уговор о извођењу радова закључен између
корисника и извођача радова као и локацијске услове за обнову и санацију фасаде, а након извођења
радова достављају и окончану ситуацију.
Члан 11.
Општинска управа вршиће путем Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове надзор
над извођењем радова санација фасада.
Члан 12.
За реализацију ове Одлуке задужују се Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове и
Одјељење за финансије Општинске управе Општине Шамац.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-85/2018
Датум: 26.03.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

113.
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 :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку радова „ Изградња монтажнe дрвенe кућe-брвнарe“

Покреће се поступак
директног споразума.

Члан 1.
јавне набавке радова „Изградња монтажнe дрвенe кућe-брвнарe“ путем

Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.000,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0130 Одјељења за општу управу, потребна средства су планирана на
конту бр. 511300–Издаци за набавку опреме.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-87/2018
Датум: 27.03.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

114.
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
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", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку радова
„Извођење радова нискоградње на градском тргу и парку“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „Извођење радова нискоградње на градском тргу и
парку“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове ,
потребна средства су планирана на конту бр. 412500–Расходи за текуће одржавање осталих грађ.
објеката-ком. инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-88/2018
Датум: 28.03.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

115.
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 гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку робе „Набавка столица за потребе Центра за културу Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ ГРАДИЗ“ д.о.о. Сарајево за набавку робе „ Набавка столица за
потребе Центра за културу Шамац“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од 1.705,13
КМ без ПДВ-а, односно 1.995,00 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 регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
23.03.2018. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу
„ ГРАДИЗ“ д.о.о. Сарајево.
У року остављеном за достављање понуде, дана 27.03.2018. године достављена је понуда понуђача „
ГРАДИЗ“ д.о.о. Сарајево са укупним износом понуде од 1.705,13 КМ без ПДВ-а, односно 1.705,13 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 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“.
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Број: 01-022-83/18
Датум: 28.03.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

116.
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. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац
д о н о с и:
О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „ Изградња монтажнe дрвенe кућe-брвнарe“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Столарија Ћулум“ с.п. Дарио Ћулум из Модриче за извођење радова
„ Изградња монтажнe дрвенe кућe-брвнарe“и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од
2.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.340,00 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 за извођење радова „ Изградња монтажнe дрвенe кућe-брвнарe“ путем
директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана 27.02.2018. године упутила захтјев за
достављање понуде понуђачу „ Столарија Ћулум“ с.п. Дарио Ћулум из Модриче.
У року остављеном за достављање понуде, истога дана достављена је понуда горе наведеног понуђача
са укупним износом понуде од 2.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.340,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 (пет) 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: 01-022-87/18
Датум: 28.03.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

117.
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 гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуга „Вршење услуга прољећне дератизације
на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача за набавку услуга ЈЗУ Дом здравља ШАМАЦ и именованом понуђачу
додјељује се Уговор у износу од 5.968,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.982,56 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 регулишу поступке уговарања.

24

Страна 25 - Уторак 03. април 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 4
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
26.03.2018. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу ЈЗУ Дом здравља ШАМАЦ.
У року остављеном за достављање понуде, дана 28.03.2018. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са износом понуде :
а) 5.968,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.982,56 КМ са ПДВ-ом за услуге дератизације на површинама
које ће се финансирати из Буџета општине Шамац и
б) 5,00 КМ за вршење услуге дератизације по 1 индивидуалном домаћинству (кућа,стан)
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 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: 01-022-82/2018
Датум: 29.03.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

118.
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 гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуге „Израда парковских клупа“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Тара Метал“ д.о.о. Шамац за набавку услуге „ Израда парковских
клупа“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 3.845,00 КМ без ПДВ-а, односно
4.498,65 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 регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
26.03.2018. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу
„Тара Метал“ д.о.о. Шамац“.
У року остављеном за достављање понуде, истога дана достављена је понуда понуђача „Тара
Метал“ д.о.о. Шамац са укупним износом понуде од 3.845,00 КМ без ПДВ-а, односно 4.498,65 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 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: 01-022-84/18
Датум: 29.03.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

119.
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
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директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „Извођење радова нискоградње на градском тргу и парку“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко за извођење радова „ Извођење радова
нискоградње на градском тргу и парку“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор о извођењу радова у
износу од 4.356,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.096,52 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно условима
наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке радова „ Извођење радова нискоградње на градском тргу и парку“ путем
директног споразума, Општина Шамац је као уговорни орган дана 28.03.2018. покренула поступак
предметне набавке доношењем посебне одлуке о покретању поступка број 01-022-88/18 и упутила истог
дана захтјев за достављање понуде понуђачу „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко.
Члан 4.
У року остављеном за пријем понуда, достављена је понуда понуђача „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко
са укупном цијеном понуде у износу од 4.356,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.096,52 КМ са урачунатим
ПДВ-ом.
Члан 5.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од пет (5) дана од дана
обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-88/18
Датум: 02.04.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

120.
На основу члана 4. Правилникa о вођењу и употреби централног бирачког списка („Службени гласник
Босне и Херцеговине“, број: 32/16), члана. 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 97/16) и члана 66. Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине
Шамац, број 9/17), Начелник општине Шамац доноси:
ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ ЦЕНТРА ЗА БИРАЧКИ СПИСАК
ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Члан 1.
Овом одлуком успоставља се Центар за бирачки списак општине Шамац (у даљем тексту Центар)
и утврђују надлежности, одговорности и радно вријеме именованих лица у Центру.
Члан 2.
Центар у свом раду обавља сљедеће послове:
а) пружа техничку помоћ изборној комисији основне изборне јединице у одређивању бирачких
мјеста на територији основне изборне јединице и распоређивању бирача по бирачким мјестима, ажурира
податке о бирачким мјестима и промјенама бирачке опције у складу са актима Централне изборне
комисије БиХ, води евиденцију о свим насељеним мјестима и називима свих улица на територији своје
општине и о свим промјенама обавјештава изборну комисију основне изборне јединице,
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б) прима захтјеве расељених лица за одређивање или промјену бирачке опције и путем
одговарајућег програма врши обраду захтјева,
в) прима захтјеве за промјену бирачке опције лица уписаних у извод из Централног бирачког
списка за гласање изван БиХ, а ради се о лицима која су се вратила у земљу прије рока утврђеног за
закључење извода из Централног бирачког списка,
д) учествује у реализацији излагања извода из привременог Централног бирачког списка,
ђ) осигурава увид у извод из Централног бирачког списка на територији своје основне изборне
јединице,
е) осигурава и друге податке за Централни бирачки списак који су утврђени актима Централне
изборне комисије БиХ,
ж) пружа техничку помоћ изборној комисији основне изборне јединице у вези са захтјевима и
приговорима бирача који се односе на извод из Централног бирачког списка,
з) пружа техничку помоћ изборној комисији основне изборне јединице приликом именовања
бирачких одбора ( помоћ при жребању, код израде аката о именовању, обуке бирачких одбора и сл.),
и) пружа техничку помоћ изборној комисији основне изборне јединице приликом провјере и
припреме бирачких мјеста за изборе,
ј) пружа техничку помоћ изборној комисији основне изборне јединице у кампањи обавјештавања
бирача о свим сегментима у вези с изборним процесом,
к) пружа техничку помоћ изборној комисији основне изборне јединице приликом обједињавања
изборних резултата на нивоу основне изборне јединице, а Централној изборној комисији БиХ обавезан је
доставити резултате са свих редовних бирачких мјеста у електронској верзији, урађеној у рачунарском
програму добијеном од Централне изборне комисије БиХ, за све нивое и све категорије (по политичким
субјектима и кандидатима унутар политичких субјеката) и
л) друге послове које му одреди Централна изборна комисија БиХ и изборна комисија основне
изборне јединице.
Центар за бирачки списак води евиденцију поднесених захтјева и приговора из става 1 тачка ж)
овог члана и дужан је чувати документацију приложену уз те захтјеве и приговоре.
Члан 3.
Послове Центра обављају руководилац Центра и стручно - техничко лице. Посебним рјешењем
начелник Општине именоваће лица која ће обављати послове Центра.
Члан 4.
Центар за бирачки списак успоставља се у просторији која је опремљена, поред осталог и једним
рачунаром који ће се користити за потребе центра, телефонском линијом са директним излазом, те
интернет конекцијом и апликацијом за вођење Централног бирачког списка.
Члан 5.
Центaр у свом раду сарађује са Централном избoрном комисијом БиХ, Дирекцијом ЦИПС
програма и органима Општинске управе, а непосредно је одговоран за свој рад начелнику Општине и
Општинској изборној комисији.
Члан 6.
Радно вријеме Центра је идентично са радним временом Општинске управе. Уколико се укаже
потреба, начелник Општине може наредити да Центар ради и дуже од редовног радног времена, као и да
ради у дане викенда и празника.
Члан 7.
За све што није предвиђено овом Одлуком сходно ће се примјењивати позитивноправни прописи
који регулишу дату област.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављивања у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 01-022-86/18
Дана, 27.03.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл екон.
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121.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
члана 66. и 88. став 3. Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17),
сагласно одредбама члана 2. и 4. Појединачног колективног уговора за запослене у Општинској управи
општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 7/17) Начелник Општине Шамац, доноси
ПРАВИЛНИК
о допуни Правилника о платама и накнадама запослених у
Општинској управи општине Шамац
Члан 1.
У члану 25. Саставни дио Правилника о платама и накнадама запослених у Општинској управи општине
Шамац у Прилогу 1 – „Преглед коефицијената сложености послова по систематизованим радним
мјестима Општинске управе општине Шамац“ („Службени гласник општине Шамац“, број 15/17, 16/17 и
21/17) у Кабинету Начелника општине под редним бројем 2 радно мјесто „Савјетник Начелника“ одређује
се коефицијент „16,00“
Члан 2.
У преосталом дијелу прилог 1 - Преглед коефицијената сложености послова по систематизованим радним
мјестима Општинске управе општине Шамац Правилника о платама и накнадама запослених у
Општинској управи општине Шамац остаје непромијењен.
Члан 3.
Овај Правилник о допуни Правилника о платама и накнадама запослених у Општинској управи општине
Шамац ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 01-022-75/2018
Датум, 19.03.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
87. Одлука о додјели награда и признања за 2017. годину
88. Одлука о издавању гаранције Општине Шамац на кредитно задужење КП „Водовод и канализација“
а.д. Шамац
89. Одлука о утврђивању мјерила и критеријума за разврставање локалних путева и улица у насељу на
подручју општине Шамац
90. Одлука о усклађивању оснивачког акта јавне установе „Центар за културу“ Шамац
91. Одлука о умањењу цијене закупнине пољопривредног земљишта у својини Општине Шамац за 2018.
годину
92. Одлука о давању пословних просторија у закуп
93. Одлука о начину и условима продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини
Oпштине Шамац (локалитет Спомен дом)
94. Одлука о начину и условима продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини
Општине Шамац (локалитет насеље Дуга)
95. Закључак о усвајању Извјештаја о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у
2017. години
96. Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку средстава по основу субвенција за запошљавање и
субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица у 2017. години
97. Закључак о усвајању Извјештаја о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању
ванредне социјалне потребе у 2017. години
98. Закључак о прихватању Информације о утрошеним средствима по дугорочном кредитном задуживању
из 2017. године
99. Закључак о прихватању Информације о раду општинских инспекција у 2017. години са планом рада за
2018. годину
100. Закључак о прихватању Информације о реализацији уговора о закупу пословног простора и објеката
у својини Општине Шамац и пословних простора којима располаже Општина Шамац у 2017. години
101. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Општинске борачке организације Шамац за 2017. годину са
Програмом рада за 2018. годину
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102. Закључак о усвајању Извода из Записника са XVII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
103. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду између двије
редовне сједнице Скупштине општине Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
104. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2018.
годину
105. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Санација и реконструкција Дома
културе у МЗ Средња Слатина“
106. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Санација трибина и
свлачионица у мјесној заједници Горња Слатина, завршни радови“
107. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Наставак реконструкције и
адаптација Дома културе у МЗ Гајеви“
108. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка столица за потребе
Центра за културу Шамац“
109. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Одржавање и реконструкција (крпажа
ударних рупа) асфалтних улица и путева на подручју општине Шамац“
110. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Вршење прољећне систематске
дератизације на подручју општине Шамац“
111. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Израда парковских клупа“
112. Одлука о суфинансирању обнове и санације фасада из гранта планираног Буџетом општине Шамац
за 2018. годину
113. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Изградња монтажнe дрвенe
кућe-брвнарe“
114. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Извођење радова
нискоградње на градском тргу и парку“
115. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка столица за потребе Центра за културу Шамац“
116. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Изградња монтажнe дрвенe кућe-брвнарe“
117. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Вршење услуга прољећне дератизације на подручју
општине Шамац“
118. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Израда парковских клупа“
119. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Извођење радова нискоградње на градском тргу и
парку“
120. Одлука о успостављању Центра за бирачки списак општине Шамац
121. Правилник о допуни Правилника о платама и накнадама запослених у Општинској управи општине
Шамац

Уторак, 03. април 2018. године - Службени гласник општине Шамац - Број 4/18
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 562-011-00001661-17.
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