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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
271.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске'', 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, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуге „ Штампање банера за потребе
Општинске управе општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача З.Г.Р. „Медиа“с.п. Жељка Мишић Модрича за набавку услуге „
Штампање банера за потребе Општинске управе општине Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се
Уговор у износу од 1.524,00 КМ без ПДВ-а односно 1.783,08 КМ са 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
05.09.2019. године упутила захтјев за достављање понуде сљедећим понуђачима
З.Г.Р. „Медиа“с.п. Жељка Мишић Модрича и З.Р. „ Графико“ с.п. Јелена Станковић Шамац.
У року остављеном за достављање понудa, дана 30.08.2019. године достављена је понуда понуђача
З.Г.Р. „Медиа“с.п. Жељка Мишић Модрича са укупним износом понуде од 1.524,00 КМ без ПДВ-а
односно 1.783,08 КМ са 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: 01-022-215/2019
Датум: 06.09.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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272.
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 услуга
„Израда брошуре – Инвестирајте у Шамац-“

Покреће се поступак
директног споразума.

Члан 1.
јавне набавке услуге „Израда брошуре – Инвестирајте у Шамац-“ путем

Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.200,00 КМ без ПДВ-а, односно до 2.574,00 КМ и
утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 0140 Одјељења за финансије, потребна
средства су планирана на конту бр.412900 –Остали непоменути расходи.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-218/2019
Датум: 06.09.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

273.
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 гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуга „ Израда брошуре – Инвестирајте у Шамац-“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача З.Р. „Графико“ с.п. Шамац за набавку услуга „ Израда брошуре –
Инвестирајте у Шамац-“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 2.120,00 КМ без ПДВ-а,
односно 2.480,40 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
09.09.2018. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу З.Р. „Графико“ с.п. Шамац.
У року остављеном за достављање понуде, дана 06.09.2019. године достављена је понуда понуђача
З.Р. „Графико“ с.п. Шамац са укупним износом понуде од 2.120,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.480,40 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.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-218/2019
Датум: 09.09.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

274.
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 изолационих апарата за потребе
Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „ Набавка изолационих апарата за потребе Територијалне
ватрогасне јединице Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ са
ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 125 Територијалне ватрогасне
јединице Шамац потребна средства су планирана на конту бр.511300–Издаци за набавку опреме.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-220/2019
Датум: 09.09.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

275.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 10. става 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 63/11), 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 :
ОДЛУКУ
о именовању Савјета за безбједност саобраћаја
на подручју oпштине Шамац
Члан 1.
Именује се Савјет за безбједност саобраћаја на подручју општине Шамац у саставу:
1. Николина Шкрбић, предсједник Скупшине општине Шамац - предсједник,
2. Бобан Илинчић, командир Полицијске станице у Шамцу - члан
3. Стојан Ковачевић, секретар Ауто мото друштва „Шамац“ Шамац - члан
4. др Драган Илинчић, спец. породичне медицине у ЈЗУ „Дом здравља“ Шамац - члан
5. Наташа Дакановић, саобраћајни инспектор Општинске управе Шамац - члан.
Члан 2.
Задаци Савјета из члана 1. ове одлуке су:
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а) Разматрање питања из области безбједности саобраћаја на подручју општине Шамац,
б) предлагање мјера за унапређење безбједности саобраћаја на подручју општине Шамац, в) давање
мишљења на програме, планове и извјештаје које разматра Скупштина општине
Шамац
г) иницирање доношења и учествовање у изради аката из области безбједности саобраћаја
које доносе органи општине Шамац,
г) обављање других послова у складу са законом.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о именовању Савјета за безбједност саобраћаја на
подручју општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 4/17).
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022- 221/2019
Датум, 11.09.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

276.
На основу члана 17. стaв. 1. и члана18. 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 за
извођење радова „ Уклањање рушевног објекта на к.ч. бр. 567 уписано у
ПЛ бр. 1073 К.О. Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „ Уклањање рушевног објекта на к.ч. бр. 567
уписано у ПЛ бр. 1073 К.О. Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 KM без ПДВ-а, односно до 7.020,00 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 412800 - Расходи за
јавне радове (уклањање објеката и др.)
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-227/2019
Датум, 18.09.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

277.
На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), те на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 01-022-207/2019 од
09.09.2019. године, у поступку јавне набавке радова „ Реконструкција школе у Обудовцу “, Начелник
општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
O ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова „Реконструкција школе у Обудовцу“
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Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-207/2019 од 09.09.2019. године и уговор
за извођење радова „ Реконструкција школе у Обудовцу “ додјељује се понуђачу „ Расимградња“ д.о.о.
Градачац за понуђену цијену у износу од 83.027,16 КМ без ПДВ-а, односно 97.141,77 KM са ПДВ-ом
као најбоље оцијењеном понуђачу.
Члан 2.
Нацрт уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу„ Расимградња“д.о.о. Градачац ,
по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније
понуде.
Члан 3.
Изабрани понуђач у у обавези је да у својој понуди доставио је све потребне доказе којима је
потврдио вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Записник о коначној оцјени понуда број: 01-022-207/2019 од 09.09.2019. године је саставни дио ове
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Ова одлука доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану
71. став (2) Закона о јавним набавкама.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“
и на веб сајту Општине Шамац www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су
учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01-022-207/2019
од 16.08.2019. године. Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка са процијењеном
вриједношћу јавне набавке 85.470,08 КМ без ПДВ-а, односно до 100.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Обавјештење о набавци број 144-1-3-16-3-19/19 је објављено дана 16.08.2019. године на Порталу јавних
набавки и у „Службеном гласнику БиХ“ број 57/19 од 23.08.2019. године. Комисија за предметну јавну
набавку именована је Рјешењем број:01-111-87/2019 од 03.09.2019. године доставила је Записник о оцјени
понуда број 01-022-207/2019 од 04.09.2019. године. У поступку је утврђено је да је Комисија за јавну
набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је
сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 3 ( три )
- да су благовремено запримљене 3 (три) понуде
- да су 2 (двије) понуде понуђача прихватљиве
Комисија је утврдила да су сљедећи понуђачи „Расимградња“д.о.о. Градачац и „ Винковић“д.о.о. Оштра
Лука доставили комплетну документацију у складу са условима тендерске документације и Закона о
јавним набавкама као и Изјаве о испуњавању услова за примјену преференцијалног третмана домаћег.
Такође, Комисија је утврдила да је понуђач „ Астра План“д.о.о. Брчко
доставио у својој понуди
двије потврде о уредно извршеним уговорима у којима је датум реализације уговорених радова старији
од једне године, што је супротно условима предметне тендерске документације у дијелу Техничка и
професионална способност –на стр. 4. како је одређено да је понуђач у обавези да достави потврду о
успјешно изврешеним минимално 2 (два) уговора чија збирна вриједност није мања од 100.000,00 КМ са
ПДВ-ом, а чији је карактер и комплексност исти или слични онима који се односе на предложени уговор ,
у периоду посљедње (1) године. На основу свега горе наведеног ова понуда је неприхватљива за овај
уговорни орган..
Комисија је извршила ранг листу оцијењених и прихватљивих понуда:
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Р.бр.
Назив понуђача

Расимградња“д.о.о.
Градачац
„ Винковић“д.о.о.
Оштра Лука

1.
2.

Износ понуде Понуђени
у КМ без попуст
ПДВ-а
(%) у КМ
без ПДВ-а
10%
92.252,40
9.225,24
85.447,58

-

Укупно са
укљ.
попустом
без ПДВ-а

Износ
понуде
у
КМ са ПДВом

Преф.
третман
домаћи

83.027,16

97.141,77

Да

85.447,58

99.973,67

Да

Комисија за предметну јавну набавку, након почетне оцјене понуда, констатује да су понуђачи „
Расимградња“ д.о.о. Градачац и „ Винковић“ д.о.о. Оштра Лука поднијели прихватљиве понуде и
предлажила је уговорном органу на даље поступање у складу са Правилником о условима и начину
кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, број 66/16).
Уговорни орган је дана 09.09.2019. године провео поступак е-аукције са почетком од 12:00 часова и
временском трајању од петнаест минута, на којој није било умањење почетних понуда.
ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У ЕАУКЦИЈИ
Р.бр. Назив понуђача
ИДБ/ЈИБ
Почетна цијена у КМ без Ранг
ПДВ-а
1
RASIMGRADNJA
4209283520006
83027,16 *
1
2

VINKOVIĆ D.O.O.

4254014410003

85447,58 *

2

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман
Није било подношења понуда.
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ
Р.бр. Назив понуђача

ИДБ/ЈИБ

1

RASIMGRADNJA

4209283520006

2

VINKOVIĆ D.O.O.

4254014410003

Коначна цијена у КМ без
ПДВ-а
83027,16 *

Ранг

85447,58 *

1
2

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 (десет) дана,
рачунајући од дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или
препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла бити
уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022-207/2019
Датум: 16.09.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

278.
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 изолационих апарата за потребе
Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
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Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Teхничка заштита“ д.о.о. Добој за набавку робе „ Набавка
изолационих апарата за потребе Територијалне ватрогасне јединице Шамац“ и именованом понуђачу
додјељује се Уговор у износу од 5.850,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.844,50 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
09.09.2019. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу „ Teхничка заштита“ д.о.о. Добој.
У року остављеном за достављање понудa, дана 10.09.2019. године достављена је понуда понуђача
„Teхничка заштита“ д.о.о. Добој са укупним износом понуде од 5.850,00 КМ без ПДВ-а, односно
6.844,50 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: 01-022-220/2019
Датум: 16.09.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

279.
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 извођење радова „ Замјена столарије у Дому културе МЗ Писари“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-182/2019 од 05.08.2019. године и
уговор за извођење радова „ Замјена столарије у Дому културе МЗ Писари“ додјељује се понуђачу
„Mega-Roll“ д.о.о. Грачаница у износу од 12.811,00 КМ без ПДВ-а, односно 14.988,87 КМ са урачунатим
ПДВ-ом.
Члан 2.
Записник о оцјени понуда са препоруком Комисије број: 01-022-182/2019 од 05.08.2019.године је
саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 5 (пет) дана, од дана пријема ове одлуке достави све
потребне доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним
набавкама БиХ као и доказ о испуњавању преференцијалног третмана домаћег.
Члан 4.
Нацрт уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Mega-Roll“ д.о.о. Грачаница
по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније
понуде.
Члан 5.
Ова одлука објавиће се у Службеном гласнику Општине Шамац и на веб-страници
www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
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Образложење
У поступку јавне набавке извођења радова „ Замјена столарије у Дому културе МЗ Писари“ путем
конкурентског захтјева набавке радова објављеног дана 25.07.2019. год. на порталу Агенције за јавне
набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-3-19-3-22/19 од 25.07.2019. године ,
процијењена вриједност набавке износи до 12.820,51 КМ без ПДВ-а, односно до 15.000,00 КМ са ПДВом. Предмет јавне набавке је извођење радова „ Замјена столарије у Дому културе МЗ Писари“.
Уговорни орган је предвидио и провођење е-аукције за предметну набавку. У року остављеном за
достављање понуда, достављена је 1 (једна) понуда сљедећег понуђача (приказано у Табели1):
ПОДАЦИ О ПРИСТИГЛИМ ПОНУДАМА И ИЗНОС ПОНУДА (Табела 1):
Понуђена
Понуђени
Укупна цијена са
Укупна цијена у
Назив / име понуђача цијена у КМ
попуст (%) укљ.попустом
КМ са ПДВ-ом
без ПДВ-а
у КМ
без ПДВ-а
8%
„Mega-Roll“ д.о.о.
13.925,00
1.114,00
12.811,00
14.988,87
Грачаница
Комисија је утврдила да је горе наведени понуђач доставио комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ. Извршена је коначна ранг листа
оцијењених и прихватљивих понуда (Табела 2).
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА (Табела 2)

Назив / име понуђача

1

„Mega-Roll“
д.о.о. Грачаница

Понуђена
цијена у КМ
без ПДВ-а

Понуђени
попуст (%)
у КМ

13.925,00

8%
1.114,00

Укупна
цијена са
укљ.попустом
без ПДВ-а
12.811,00

Укупна
цијена у КМ
са ПДВ-ом

14.988,87

Преф.
третман
домаћи

Да

Како је чланом 3. Правилника о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“,
број 66/16) одређено да у случају пријема једне прихватљиве понуде е-аукција се неће заказивати, него ће
се поступак окончати у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама БиХ.
Оцијењено је да је најповољнији понуђач „Mega-Roll“ д.о.о. Грачаница чија је понуда најнижа
цијена са износом од 12.811,00 КМ без ПДВ-а, односно 14.988,87 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана од
дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом
поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла
бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022- 182/2019
Датум: 19.09.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

280.
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
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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 пројекта изведеног стања дјечијег вртића у Обудовцу“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке услуга „Израда пројекта изведеног стања дјечијег вртића у
Обудовцу“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 KM без ПДВ-а, односно до 7.020,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 160- Одјељење за просторно уређење стамбено комуналне
послове , потребна средства су планирана на конту бр. 412700–Расходи за остале стручне услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-230/2019
Датум,20.09.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

281.
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 пројекта изведеног стања наставка улице Доситеја Обрадовића у Шамцу“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке услуга „Израда пројекта изведеног стања наставка улице
Доситеја Обрадовића у Шамцу“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 KM без ПДВ-а, односно до 7.020,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 160- Одјељење за просторно уређење стамбено комуналне
послове , потребна средства су планирана на конту бр. 412700–Расходи за остале стручне услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-229/2019
Датум,20.09.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

282.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Рeпублике Српске'', број
97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника
о поступку директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“, број 12/15) , Начелник општине
Шамац, д о н о с и
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О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуге „ Израда и постављање металног Крста на Капели
на Православном гробљу у Шамцу“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ МP Pandurević“ д.о.о. Mилошевац за набавку услуга „Израда и
постављање металног Крста на Капели на Православном гробљу у Шамцу“ и именованом понуђачу
додјељује се Уговор о набавци услуге у износу од 1.600,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.872,00 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 и
законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке „Израда и постављање металног Крста на Капели на Православном
гробљу у Шамцу“ путем директног споразума, Општина Шамац је као уговорни орган дана 29.08.2019.
године упутила позив за достављање понуде сљедећим понуђачима „МP Pandurević“ д.о.о. Mилошевац и
„Е-Метал“д.о.о. Шамац.
У року остављеном за пријем понуда достављена је понуда понуђача „МP Pandurević“ д.о.о.
Mилошевац у износу од 1.600,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.872,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-216/2019
Датум: 24.09.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

283.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 3.
став 2 Закона о расељеним лицима, повратницима и избјеглицама у Републици Српској („Службени гласник
Републике Српске“, број 42/05 и 52/12), сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“ број 9/17), Начелник општине доноси
ПРАВИЛНИК
о начину и процедурама одабира корисника помоћи у оквиру пројеката одрживог повратка, реконструкције
стамбених јединица и адекватне новчане помоћи
расељеним лицима, избјеглицама и повратницима
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се критеријуми и процедуре за одабир корисника помоћи у оквиру пројеката одрживог
повратка, реконструкције стамбених јединица и адекватне новчане помоћи, као и начин рада Комисије за одабир
корисника, објављивање резултата, извјештавање и објављивање.
Члан 2.
Приликом одабира корисника помоћи, реконструкције стамбених јединица и одрживог повратка, мора се утврдити
испуњеност општих и посебних критеријума предвиђених овом одлуком. Износ додјељиваних средстава ће бити
одређен јавним позивом.
Кориснику се може одобрити адекватна новчана помоћ без објављивања јавног позива, али само до максималног
износа од 500,00 КМ. Комисија ће на основу социјалног и здравственог статуса лица и приложене документације,
сачинити записник и предложити одлуку.
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ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ
Члан 3.
Општи критеријуми су елиминаторни и обавезујући за све потенцијалне кориснике.
Општи критеријуми за утврђивање потенцијалних корисника пројеката су:
- да је расељено лице, избјеглица из БиХ или повратник и
- да је исказао намјеру за повратком.
Члан 4.
Докази (документи) којима се доказује испуњавање општих критеријума:
−
−
−

за избјеглице - одговарајућа потврда о статусу избјеглице или избјеглички картон,
за расељено лице - потврда о статусу расељеног лица издата од стране јединице локалне самоуправе
(општина/град),
за повратнике - потврда, рјешење о повратку, увјерење о статусу издато од стране јединице локалне
самоуправе (општина/град) повратка.

Члан 5.
Намјера за повратком доказује се потписивањем изјаве код надлежног општинског органа. Изјава садржи исказану
намјеру да ће одобрена средства помоћи имати за циљ омогућавање минимума услова становања, одрживост
повратка или запошљавање повратника.
Члан 6.
Доказ о власништву имовине на подручју општине Шамац се доказује рјешењем о поврату имовине, или
посједовним листом / земљишнокњижним изватком који не смије бити старији од 6 мјесеци.
У смислу ове одлуке, а у изузетним случајевима када се власништво или станарско право не може доказати
документима из претходног става, власништво се може доказати и: рјешењем о наслеђивању, грађевинском
дозволом или урбанистичком сагласношћу.
ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ
Члан 7.
Предност приликом одабира корисника помоћи уз потврду надлежне установе имају слиједеће категорије
становништва:
− социјалне категорије,
− лица са инвалидитетом,
− самохрани родитељи и
− вишечлана домаћинства.
Члан 8.
Социјални статус доказује се:
- последњи чек од пензије, рјешење центра за социјални рад о сталним социјалним
давањима,
- статус лица са инвалидитетом доказује се рјешењем надлежног органа, ратни
војни инвалид, цивилна жртва рата, урођени или стечени инвалидитет,
- статус самохраног родитеља прибавља се од центра за социјални рад,
- статус несталих особа и логораша доказује се потврдом органа код којег се води ž
службена евиденција.
Члан 9.
Број чланова домаћинства доказује се кућном листом овјерене код надлежног општинског органа или нотара.
ПРОЦЕДУРА ОБЈАВЉИВАЊА
Члан 10.
Расподјела средстава ће се вршити путем јавног позива. Јавни позив се објављује на званичној интернет страници и
огласној табли Општине Шамац.
Члан 11.
Текст јавног позива садржи опште и посебне критеријуме на темељу чега ће се одабрати приоритетни корисници
помоћи, вријеме трајања позива, оквирни рок за одабир корисника, објашњење на који начин ће потенцијални
корисници бити обавијештени о резултатима одабира.
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Члан 12.
О пријави за реализацију права из ове Одлуке одлучује Комисија за одабир корисника, коју именује начелник
општине.
Комисија броји 3 члана од којих је један члан запосленик општинске управе, један члан из реда представника
невладиних организација које се баве заштитом права грађана који су потенцијални корисници права из ове Одлуке
и један члан из реда грађана са подручја општине Шамац.
Комисија за одабир корисника провјерава да ли су уз захтјев приложени сви потребни документи, евидентира који
документи нису приложени и обавјештава потенцијалног корисника да у року од 7 дана исте достави.
Члан 13.
Комисија утврђује ранг листу одабраних корисника, обилази кориснике и утврђује висину новчане накнаде, води
записник о свим проведеним активностима, обавјештава одабране кориснике о резултатима јавног позива.
Члан 14.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове које доноси
појединачна рјешења за одабране кориснике и објављује резултате на званичној интернет страници и огласној табли
Општине Шамац.
Кандидат који сматра да су му повријеђена права прописана овом Одлуком, има право поднијети жалбу начелнику
општине у року од 8 дана од дана пријема одлуке.
Одлука начелника општине о жалби је коначна.
Члан 15.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о начину и процедурама одабира корисника пројеката
одрживог повратка, реконструкције стамбених јединица, социјалне и здравствене заштите расељених лица,
избјеглица и повратника („Службени гласник општине Шамац“, број 21/17).
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-228/19
Датум, 17.09.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

284.
На основу члана 59. став (1) тачке 8) 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), Начелник општине Шамац, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Шамац

Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Шамац („Службени
гласник Општине Шамац“, број 17/18 и 7/19 - у даљем тексту Правилник) у члану 14. тачка 2. Шеф
одсјека, у дијелу „Опис послова“ алинеје 25, 26, 27 и 28 бришу се.
Досадашње алинеје 29, 30, 31, 32 постају алинеје 25, 26, 27 и 28.
У истом члану у дијелу „Одговорности“ пасус два брише се.
Члан 2.
У члану 14. Правилника након тачке 4. додаје се нова тачка која гласи:
„ 5. Стручни сарадник за послове финансијских трансакција
Категорија: Општински службеник седме категорије
Звање: Стручни сарадник трећег звања
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Опис послова и радних задатака:
− врши сва плаћања кроз систем трезорског пословања за потребе општинске управе и осталих
буџетских корисника у складу са динамиком плаћања;
− врши поравнања свих плаћања кроз систем трозорског пословања за потребе општинске управе и
осталих буџетских корисника у складу са динамиком плаћања;
− врши комуникацију са банкама везану за све финансијске трансакције;
− врши израду дневних извјештаја о извршеним плаћањима;
− врши пренос средставва са ЈРТ и других намјенских рачуна буџета усљед неисправно унесене
финансијске трансакције;
− излистава регистар плаћања и остале извјештаје у оквиру својих овлаштења;
− доставља извјештаје буџетским корисницима о извршеним плаћањима;
− на прописан начин одлаже и чува документацију из свог дјелокруга рада;
− активно учествује у пословима и радним задацима управљања развојем, на пословима стратешког
планирања, имплементације и вредновања и ажурирања Стратегије;
− врши и друге послове по налогу начелника општине, начелника одјељења и шефа одсјека.
Сложеност послова:
Рутински послови са великим бројем међусобно повезаних задатака у којима се
примјењују једноставно и прецизно утврђене методе рада и поступци.
Самосталност у раду:
Самосталност у раду ограничена је повременим надзором и помоћи непосредног
руководиоца у рјешавању стручних питања.
Одговорност:
Одговорност за правилну примјену метода рада, поступака или стручних техника,
за свој рад одговора шефу одсјека.
Пословна комуникација:
Контакти унутар основне и унутрашње организационе јединице у којој је
систематизовано радно мјесто

Посебни услови за обављање:
Средња стручна спрема, завршена гимназија, економска или управна школа,
најмање 6 мјесеци радног искуства траженом степену образовања, положен стручни
испит за рад у органима управе, познавање рада на рачунару.
Број извршилаца:
Један (1).
Досадашње тачке 5, 6, 7 и 8. постају тачке 6, 7, 8 и 9.
Члан 3.
У члану 16. Правилника после тачке 4 додаје се нова тачка 5. и гласи:
„5. Самостални стручни сарадник за привредни развој и предузетништво
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Категорија: Општински службеник пете категорије
Звање: Самостални стручни сарадник трећег звања
Опис послова:
-

-

Припрема и израђује пројектне приједлоге који су везани за развој привреде и предузетништва на
подручју општине Шамац
Активно сарађује са приватним сектором, представнициам малих, средњих и стратешких
предузећа за подршку приватном сектору и другим асоцијацијама
Учествује у припреми апликација малих и средњих предузећа са подручја општине Шамац која
аплицирају по јавним позивима других институција за подстицање и развој привреде
активно учествује у припремању и организацији скупова, сајмова, манифестација на подручју
општине Шамац из области привреде
припрема статистичке податке из области привреде за потребе органа општине,
усмјерава и информише заинтересована лица у остваривању својих права у вези обављања
привредне дјелатности,
припрема полугодишњи и годишњи извјештај у прописаном року и доставља га надлежним
субјектима
прати прописе, припрема акта неопходна за успостављање финансијског управљања и контроле
обавља стручне послове из области финансијског управљања и контроле у складу са законом,
прихваћеним стандардима и смјерницама Централне јединице за хармонизацију финансијског
управљања и контроле,
израђује план рада за успостављање и развој система финансијског управљања и контроле за
наредну годину
извјештава руководиоца субјекта о стању и развоју финансијског управљања и контроле,
информише Начелника о евентуалном сукобу интереса везано за послове финансијског
управљања и контроле ,
даје стручна мишљења и препоруке за унапређење пословања и остварење циљева општинске
администрације,
активно учествује у пословима и радним задацима управљања развојем, на пословима стратешког
планирања, имплементације и вредновања Стратегије,
врши и друге послове по налогу начелника општине и начелника одјељења.

Сложеност послова:
Прецизно одређени сложени послови у којима се примјењују тачно утврђене методе рада,
поступци или стручне технике.
Самосталност у раду:
Самосталност у раду ограничена је повременим надзором и помоћи непосредног руководиоца у
рјешавању сложених стручних питања.
Одговорност:
Одговорност за правилну примјену метода рада, поступака или стручних техника, за свој рад
одговора начелнику одјељења.
Пословна комуникација:
Контакти унутар и изван одјељења у којој је систематизовано радно мјесто
Посебни услови за обављање:
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Висока стручна спрема, завршен економски факултет или први циклус студија са најмање 240
ЕЦТС бодова, најмање једна године радног искуства у траженом степену образовања, положен
стручни испит за рад у органима управе, познавање рада на рачунару.“
Досадашње тачке 5, 6, 7, 8 и 9. постају тачке 6, 7, 8, 9 и 10.
Члан 4.
У члану 16. тачка 7. Саобраћајни инспектор Правилника у дијелу „Опис послова“ додаје се нова алинеја
која гласи:
„ - Обезбјеђује спровођење превентивних и других мјера и активности у области безбједности
саобраћаја.“
Члан 5.
У члану 18. тачка 4 Правилника брише се.
Досадашње тачке 5 и 6. постају тачке 4 и 5.
Члан 6.
У члану 19. тачка 2 Правилника у дијелу „Опис послова“ додају се нове алинеје које гласе:
−
−
−
−
−
−
−

води упправни поступак у предметима за остваривање права на материјалну помоћ лицима у
стању ванредне социјалне потребе,
израђује информације и извјештаје из области здравствене и социјалне заштите,
израђује спискове за вакцинисање дјеце и омладине,
по потреби сарађује са социјално хуманитарним организацијама,
праћење и имплементација гендер политике,
анализа, координација и едукација о равноправности полова,
сарадња са Гендер центром Влдае Републике Српске.

Члан 7.
У члану 19. тачка 4 Правилника брише се и додаје се нова тачка 4 која гласи:
„ 4. Самостални стручни сарадник за односе са јавношћу
Категорија: Општински службеник пете категорије
Звање: Самостални стручни сарадник трећег звања
Опис послова:
− свакодневно и непосредно прати рад органа и функционера Општине Шамац и обавјштава
штампана и електронска средства информисања и јавност о њиховим активностима и осталим
догађајима везаним за њихов рад,
− припрема информације и саопштења за јавност по налогу начелника општине,
− обезбјеђује благовремено информисање јавности о свим важним догађајима на подручју општине,
договара и прати интервјуе, стара се о њиховој ауторизацији и начину презентовања,
− припрема информације и друге материјале за званичну интернет страницу Општине Шамац и
стара се о ажурности исте,
− остварује сарадњу са медијским кућама и пружа информације неопходне за њихово извјештавање
са подручја општине Шамац,
− припрема и проводи поступак испитивања јавног мнијења у погледу задовољства радом органа
Општине,
− обезбјеђује јавности доступност информацијама о важним догађајима и изван радног времена,
− прибавља и обрађује статистичке и друге податке из дјелокруга послова које обавља,
− обавља и друге послове по налогу начелника општине
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Сложеност послова:
Прецизно одређени сложени послови у којима се примјењују тачно утврђене методе
рада, поступци или стручне технике.
Самосталност у раду:
Самосталност у раду ограничена је повременим надзором и помоћи непосредног
руководиоца у рјешавању сложених стручних питања.
Одговорност:
Одговорност за правилну примјену метода рада, поступака или стручних техника,
за свој рад одговора начелнику одјељења.
Пословна комуникација:
Контакти унутар и изван одјељења у којој је систематизовано радно мјесто
Посебни услови за обављање:
Висока стручна спрема, VII степен – завршен факултет политичких наука, смјер
журналистика или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, најмање једна
(1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит
за рад у управи, познавање рада на рачунару.
Број извршилаца:
Један (1).
Члан 8.
У члану 21. Правилника, за радна мјеста под редним бројем 3. Ватрогасац – вођа смјене, 4. Ватрогасац возач и 5. Ватрогасац у дијелу који се односи на „Посебне услове за обављање“ мијења се и гласи:
-

Најмање средња стручна спрема квалификованог радника одговарајуће техничке струке
(ватрогасне, грађевинске, металске, браварске, хемијске, електричарске и друге струке), да лице
није старије од 25 година и да је здравствено и психофизички способно за вршење послова
гашења пожара и спасавања људи и имовине, положен стручни испит за ватрогасца у
професионалној ватрогасној јединици.

-

Приправник који први пута заснива радни однос у Територијалној ватрогасној јединици мора
имати завршену најмање средњу стручну спрема квалификованог радника одговарајуће техничке
струке (ватрогасне, грађевинске, металске, браварске, хемијске, електричарске и друге струке), да
лице није старије од 25 година и да је здравствено и психофизички способно за вршење послова
гашења пожара и спасавања људи и имовине. Приправник не може учествовати у гашењу пожара
све док не положи стручни испит за ватрогасца у професионалној ватрогасној јединици.

Члан 9.
Послије члана 25 додаје се нови члан 25а , који гласи:
„25а
(1) Сви запослени у општинској управи имају одговорност за интерну контролу.
(2) Руководиоци организационих јединица одговорни су за активности финансијског управљања и
контроле које успостављају у организационој јединици којом руководе
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(3) Службеници су одговорни за припремање информација које се користе у систему интерне
контроле и предузимају друге радње неопходне за спровођење контроле
(4) Службеник који је одређен за одговорно лице за успостављање и развој финансијског управљања
и контроле одговоран је за припрему и праћење спровођења плана за успостављање финансијског
управљања и контрола и припрему полугодишњег и годишњег извјештаја о финансијском
управљању и контроли.“
Члан 10.
У преосталом дијелу Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе
Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 17/18 и 7/19) остаје непромијењен.
Члан 11.
Овај Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе Шамац ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Шамац”.
Број: 01-022-223/2019
Датум, 20.09.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

285.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и
36/19), 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 и 4/19) Начелник општине Шамац
доноси
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама 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 9/17 , 16/17,
21/17, 4/18 и 17/18) додају се:
-У Одјељењу за финансије послије радног мјеста под редним бројем 4 додаје се радно мјесто под
редним бројем 5. Стручни сарадник за послове финансијских трансакција и коефицијент за
наведено радно мјесто је 6,10.
Досадашње тачке 5, 6, 7 и 8 постају тачке 6, 7, 8 и 9 .
- У Одјељењу за привреду и инспекцијске послове послије радног мјеста под редним бројем 4
додаје се радно мјесто под редним бројем 5. Самостални стручни сарадник за привредни развој и
предузетништво и коефицијент за наведено радно мјесто је 9,60.
Досадашње тачке 5, 6, 7 , 8 и 9 постају тачке 6, 7, 8, 9 и 10.
-У Стручној служби начелника општине, радно мјесто под редним бројем 4 брише се.
Досадашње тачке 5. и 6. постају тачке 4. и 5.
-У Служби за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите радно мјесто под редним бројем
4 Стручни сарадник за послове из области здравствене заштите и коефицијент за наведно радно
мјесто 6,00 бришу се и додаје се нова тачка 4 Самостални стручни сарадник за односе са јавношћу
и коефицијент за наведно радно мјесто 9,60.
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Члан 2.
У преосталом дијелу прилог 1 – преглед коефицијента сложености послова по систематизованим радним
мјестима Општинске управе Општине Шамац Правилника о платама и накнадама запослених у
Општинској управи општине Шамац остаје непромјењен.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-231/2019
Датум, 23.09.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

286.
На основу члана 59. став 1 тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 19. став 3 Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), сагласно одредбама члана 66. став 1 тачка 13) и 88. став 3 Статута
општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац доноси:
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Допуне статута
Јавне предшколске установе „Радост“ Шамац
I
Даје се сагласност на Допуне статута Јавне предшколске установе „Радост“ Шамац број 158/19 од
30.08.2019. године, коју је донио Управни одбор Јавне предшколске установе „Радост“ Шамац на
сједници одржаној дана 30.08.2019. године.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-023-9/2019
Датум, 17.09.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

287.
На основу члана 59. став 1 тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 19. став 3 Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07 и 109/12), сагласно одредбама члана 66. став 1 тачка 12) и 88. став 3 Статута општине
Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац доноси:
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Одлуку о измјени и допуни Статута Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Шамац
I
Даје се сагласност на Одлуку о измјени и допуни Статута Јавне установе „Центар за социјални рад“
Шамац број 02-014-29/19, коју је на сједници одржаној дана 11.09.2019. године донио Управни одбор ЈУ
„Центар за социјални рад“ Шамац.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“ .
Број: 01-023-13/2019
Датум, 17.09.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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288.
На основу члана 59. став 1 тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 19. став 3 Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и
109/12), сагласно одредбама члана 66. став 1 тачка 12) и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац доноси:
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака у
ЈУ „Центар за социјални рад“ Шамац
I
Даје се сагланост на Одлуку о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
послова и радних задатака у ЈУ „Центар за социјални рад“ Шамац број 02-014-28/19, коју је на сједници одржаној
дана 12.09.2019. године донио Управни одбор ЈУ „Центар за социјални рад“ Шамац.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине Шамац“ .
Број: 01-023-14/2019
Датум, 17.09.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
271. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Штампање банера за потребе
Општинске управе општине Шамац“
272. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Израда брошуре –
Инвестирајте у Шамац-“
273. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Израда брошуре – Инвестирајте у
Шамац-“
274. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка
изолационих апарата за потребе Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
275. Одлука о именовању Савјета за безбједност саобраћаја на подручју oпштине
Шамац
276. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Уклањање рушевног објекта на к.ч. бр. 567 уписано у ПЛ бр. 1073 К.О. Шамац“
277. Одлука o избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Реконструкција
школе у Обудовцу“
278. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка изолационих апарата за
потребе Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
279. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Замјена столарије у
Дому културе МЗ Писари“
280. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Израда пројекта
изведеног стања дјечијег вртића у Обудовцу“
281. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Израда пројекта
изведеног стања наставка улице Доситеја Обрадовића у Шамцу“
282. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Израда и постављање металног Крста
на Капели на Православном гробљу у Шамцу“
283. Правилник о начину и процедурама одабира корисника помоћи у оквиру пројеката
одрживог повратка, реконструкције стамбених јединица и адекватне новчане помоћи
расељеним лицима, избјеглицама и повратницима
284. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Шамац
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285. Правилник о измјенама и допунама Правилника о платама и накнадама
запослених у Општинској управи општине Шамац
286. Закључак о давању сагласности на Допуне статута Јавне предшколске установе
„Радост“ Шамац
287. Закључак о давању сагласности на Одлуку о измјени и допуни Статута Јавне
установе „Центар за социјални рад“ Шамац
288. Закључак о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака у ЈУ „Центар за
социјални рад“ Шамац

Уторак, 24. септембар 2019. године - Службени гласник општине Шамац - Број 11/19
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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