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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
128.
На основу члана 14.став 6. Закона o буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, 97/16) и члана 36.Статута општине Шамац („ Службени гласник општине Шамац,
број: 9/17), Скупштина општине Шамац на XXX редовној сједници одржаној дана
25.04.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
о распоређивању суфицита буџета општине Шамац по Годишњем финансијском извјештају о
извршењу буџета општине Шамац за 2018. годину
Члан 1.
Нераспоређени буџетски суфицит по Годишњем финансијског извјештају о извршењу буџета општине
Шамац за 2018. годину износи 1.492 КМ.
Члан 2.
Нераспоређени буџетски суфицит у износу од 1.492 КМ се распоређује на покривање дијела
непокривеног дефицита из ранијих година.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-113/19
Датум: 25.04.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

129.
На основу члана 39. став 2. алинеја 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 36. и 88. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
9/17) и члана 5. 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 XXX редовној сједници одржаној 25.04.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
о додјели непокретности (градски базени) у закуп
Члан 1.
Стојану (Љубомира) Мијанић из Шамца, Немањића бб, даје се у закуп непокретност-градски
базени, изграђена на дијелу земљишта означеном као к.ч. број 1105, уписана у ПЛ број 245 КО Шамац, а
што се по старом катастарском операту односи на земљиште означено као к.ч. број 206/1-дио уписан у ЗК
уложак број 1045 КО СП Шамац, власништво Општине Шамац са дијелом 1/1, са пратећом изграђеном
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инфраструктуром укупне површине базена од 1760 m2(два већа базена површине 1647 m2 и један дјечији
базен површине 113 m2), под сљедећим условима:
- сврха: обављање регистроване дјелатности,
- период трајања коришћења: од 15.06.2019 до 31.08.2019. године,
- закупнина за уговорени период износи 9.000,00 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Закупац непокретности се обавезује, да додијељеним непокретностима и припадајућом
инфраструктуром управља као добар домаћин, врши текуће одржавање додијељеним непокретностима,
плаћа утрошак електричне енергије, воде, одвоз смећа, као и друге трошкове проистекле као посљедица
кориштења непокретности.
Закупац има право да користи дио заједничких просторија зграде Спомен дома у Шамцу, која се
налази непосредно поред градских базена, употребу кухиње, санитарног чвора и магацинског простора.
Члан 3.
Закупац се на име закупа непокретности-градских базена у Шамцу обавезује плаћати мјесечну
закупнину у износу од 3.600,00 КМ са ПДВ-ом, што укупно износи 9.000,00 КМ са ПДВ-ом за цјелокупан
период трајања закупа, као и да ће за период трајања закупа о свом трошку обезбиједити лице које ће
обављати послове портира на наведеној непокретности.
Закупац непокретности-градских базена се обавезује да ће по престанку уговорног односа исти
предати закуподавцу (Општина Шамац) у посјед у исправном стању, ослобођен од лица и ствари.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Шамац да са Стојаном Мијанић (закупац непокретности),
Немањића бб. Шамац, закључи уговор, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе међу
потписницима, као и услови закупа непокретности из члана 1., 2. и 3. 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: 07-022-128/19
Датум: 25.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

130.
На основу члана 39. став 2. алинеја 13) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број 97/16), члана 36. и 88. Статута општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац", број
9/17), члaна. 5. и 16. 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 XXX редовној сједници одржаној 25.04.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп
Члан 1.
Татјани (Васе) Антић из Шамца, улица Јована Цвијића 20, даје се у закуп пословни простор у
Шамцу, улица Краља Александра I Карађорђевића број 50, површине 72,55 m2, изграђен на дијелу
земљишта означеном као к.ч. број 303, уписан у ПЛ број 219/4 КО Шамац, а што се по стаом катасарском
операту односи на земљиште означено као к.ч. број 15/5 из ЗК уложка број 278 КО СП Шамац,
власништво Општине Шамац са удјелом 1/1, под сљедећим условима:
- сврха: обављање угоститељске дјелатности,
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- период трајања коришћења: пет (5) година,
- мјесечна закупнина износи 150,00 КМ, а вриједност улагања закупца верификована од стране
општинске комисије биће призната као плаћена закупнина.
Члан 2.
Закупац пословног простора, се обавезује да изврши одговарајућа улагања у санацију пословног
простотра, који је предмет ове одлуке и привођење истог крајњој намјени, као и да достави Општинској
Комисији предрачун о уложеним средствима у санацију наведеног пословног простора.
Закупац простора се такође обавезује да пословним простором и припадајућом инфраструктуром
управља као добар домаћин, врши текуће одржавање додијељеним простором, плаћа утрошак електричне
енергије, воде, смећа, као и друге трошкове проистекле као посљедица кориштења пословног простора.
Уколико закупац поступи супротно ставу 1 и 2 овог члана, а што ће бити утврђено од стране
општинске Комисије, Закуподавац има право на једнострани раскид уговора.
Члан 3.
Закупац пословног простора се обавезује да ће по престанку уговорног односа исти предати
закуподавцу у посјед ослобођен од лица и ствари.
Закупац пословног простора нема право на отуђење уложених средстава у санацију објекта, нити
давање пословног простора у подзакуп.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Шамац да са Татјаном (Васе) Антић из Шамца, улица Јована
Цвијића 20, закључи уговор, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе међу потписницима, као и
услове и начин коришћења пословног простора из члана 1., 2. и 3. 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: 07-022-129/19
Датум: 25.04.2019.год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

131.
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 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. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XXX редовној сједници одржаној
дана 25.04.2019.године, донијела је
ОДЛУКУ
о стављању у промет градског грађевинског земљишта
у својини Oпштине Шамац
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се путем лицитација продаја
неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини Општине Шамац, које се налази у обухвату
„Просторни план општине Шамац 2013-2033“ („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17) и то:
а)
Парцела к.ч. број 1105/152, уписано у П.Л. број 245/242, К.о. Шамац, а што се по старом
катастарском операту односи на земљиште означено као к.ч. број 256/141 из ЗК улошка број 58, К.о. СП
Шамац, посједника и власника Скупштине општине Шамац са дијелом 1/1, површине 216 m2,
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б)
Парцела к.ч. број 1105/124, уписано у П.Л. број 245/242, К.о. Шамац, а што се по старом
катастарском операту односи на земљиште означено као к.ч. број 256/116 из ЗК улошка број 58, К.о. СП
Шамац, посједника и власника Скупштине општине Шамац са дијелом 1/1, површине 294 m2.
Члан 2.
Почетна продајна цијена земљишта из члана 1. ове Одлуке утврђена је од стране вјештака
архитектонско-грађевинске струке и износи:
а)
за
к.ч.
број
1105/152
површине
216
m2
трихиљадетристотинечетрдесетосамконвертибилнихмарака), односно
петнаестнвертибилнихмарака и 50/100),

3.348,00
КМ
(словима:
15,50 КМ/ m 2 (словима:

б)
за
к.ч.
број
1105/124
површине
294
m2
4.557,00
КМ
(словима:
четирихиљадепетстотинапедесетседамконвертибилнихмарака), односно 15,50 КМ/ m 2 (словима:
петнаестнвертибилнихмарака и 50/100).
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију за сваку парцелу 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.
Члан 4.
Поступак лицитације ће спровести Комисија за продају неизграђеног градског грађевинског
земљишта, коју ће именовати Начелник општине.
Објава Огласа за продају непокретности извршиће се у дневним новинама „ЕУРО БЛИЦ“,
Огласној плочи Општинске управе Шамац и веб страници Општине Шамац.
Члан 5.
Овлашћује се Начелник општине Шамац, или лице које он овласти, да по окончању лицитационог
поступка са најповољнијим понуђачима закључи Уговоре о купопродаји, а по прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у Добоју.
Члан 6.
Трошкове израде нотарских исправа и трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама
непокретности сноси купац.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“
Број: 07-022-130/19
Датум: 25.04.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

132.
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број:
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 8. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Шамац“, број 21/17) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XXX редовној сједници одржаној дана
25.04.2019.године, донијела је
ОДЛУКУ
о стављању у промет непокретности
у посједу Општине Шамац
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Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом продаја неизграђеног
земљишта у посједу Општине Шамац, које се налази у обухвату „Просторни план општине Шамац 20132033“ („Службени гласник општине Шамац“, број: 9/17) и то:
- Парцела к.ч. број 557, уписано у П.Л. број 395, површине 809 m2, култура њива 1. класе,
посједника Општине Шамац са дијелом 1/1
Члан 2.
Почетна продајна цијена земљишта из члана 1. ове Одлуке утврђена је од стране вјештака
архитектонско-грађевинске
струке
и
износи
3.236,00
КМ
(словима:
2
трихиљадедвијестотинетридесетшестконвертибилнихмарака),
односно
4
КМ/
m
(словима:четириконвертибилнемарке).
Члан 3.
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.
Члан 4.
Поступак лицитације ће спровести Комисија за продају непокретности, коју ће именовати
Начелник општине.
Објава Огласа за продају непокретности извршиће се у дневним новинама „ЕУРО БЛИЦ“,
Огласној плочи Општинске управе Шамац и веб страници Општине Шамац
Члан 5.
Овлашћује се Начелник општине Шамац, или лице које он овласти, да по окончању лицитационог
поступка са најповољнијим понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у Добоју.
Члан 6.
Трошкове израде нотарске исправе и трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама
непокретности сноси купац.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“
Број: 07-022-131/19
Датум: 25.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

133.
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 XXX редовнoj сједници одржаноj
25.04.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XXIX редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са XXIX редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
29.03.2019. године, без примједби.
II
Извод из Записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
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III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-111/19
Датум, 25.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

134.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXX редовној сједници одржаној 25.04.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01. - 31.12.2018. године
I
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01-31.12.2018. год.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-112/19
Датум, 25.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

135.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXX редовној сједници одржаној 25.04.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о пословању ЈЗУ „Апотека Шамац“ и годишњи обрачун за 2018. годину
I
Усваја се Извјештај о пословању ЈЗУ „Апотека Шамац“ и годишњи обрачун за 2018. годину.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-114/19
Датум, 25.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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136.
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 XXX редовнoj сједници одржаноj
25.04.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈЗУ „ Апотека Шамац“ за 2019. годину
I
Скупштина општине даје сагласност на Програм рада и финансијски план ЈЗУ „Апотека Шамац“ за
2019. годину.
II
Програм рада и Финансијски план 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: 07-022-115/19
Датум, 25.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

137.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXX редовној сједници одржаној 25.04.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о раду ЈУ „ Центар за културу“ Шамац са годишњим финансијским
обрачуном за 2018. годину
I
Усваја се Извјештај о раду ЈУ „ Центар за културу“ Шамац са годишњим финансијским обрачуном
за 2018. годину.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-116/19
Датум, 25.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

138.
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 XXX редовнoj сједници одржаноj
25.04.2019.године, донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ „Центар за културу“ Шамац за 2019.
годину
I
Скупштина општине даје сагласност на Програм рада и финансијски план ЈУ „ Центар за културу“
Шамац за 2019. годину.
II
Програм рада и Финансијски план 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: 07-022-117/19
Датум, 25.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

139.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXX редовној сједници одржаној 25.04.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о пословању ЈУ „Центар за социјални рад„ за 2018. годину са годишњим
обрачуном.
I
Усваја се Извјештај о пословању ЈУ „ Центар за социјални рад“ за 2018. годину са годишњим
обрачуном.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-118/19
Датум, 25.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

140.
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 XXX редовнoj сједници одржаноj
25.04.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Центар за социјални рад“ за 2019. годину
I
Скупштина општине даје сагласност на Програм рада ЈУ „ Центар за социјални рад“ за 2019. годину.
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II
Програм рада из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-119/19
Датум, 25.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

141.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXX редовној сједници одржаној 25.04.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о раду и пословању ЈЗУ „ Дом здравља“ Шамац за 2018. годину
I
Усваја се Извјештај о раду и пословању ЈЗУ „Дом здравља“ Шамац за 2018. годину.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-120/19
Датум, 25.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

142.
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 XXX редовнoj сједници одржаноj 25.04.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на План рада и пословања ЈЗУ „ Дом здравља“ Шамац у 2019. години
I
Скупштина општине даје сагласност на План рада и пословања ЈЗУ „ Дом здравља“ Шамац у 2019. години.
II
План 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: 07-022-121/19
Датум, 25.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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143.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXX редовној сједници одржаној 25.04.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о раду Народне библиотеке Шамац од 1. јануара до 31. децембра 2018. године
I
Усваја се Извјештај о раду Народне библиотеке Шамац од 1. јануара до 31. децембра 2018. године.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-122/19
Датум, 25.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

144.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXX редовној сједници одржаној 25.04.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Финансијског извјештаја ЈПУ „Радост“ Шамац за период 01.01.-31.12.2018. године
I
Усваја се Финансијски извјештај ЈПУ „ Радост“ Шамац за период 01.01.-31.12.2018. године.
II
Финансијски извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-123/19
Датум, 25.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

145.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXX редовној сједници одржаној 25.04.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације o наплати комуналних такси и накнада у периоду од 01.01. - 31.12.2018.
године
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I
Прихвата се Информација о наплати комуналних такси и накнада у периоду од 01.01-31.12.2018.
године.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-124/19
Датум, 25.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

146.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXX редовној сједници одржаној 25.04.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације o стању рјешавања управних предмета и аката пословања за период
01.01. - 31.12.2018. године
I
Прихвата се Информација о стању рјешавања управних предмета и аката пословања за период
01.01-31.12.2018. године.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-125/19
Датум, 25.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

147.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXX редовној сједници одржаној 25.04.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације o раду и функционисању система заштите и спасавања на подручју
општине Шамац за 2018. годину
I
Прихвата се Информација о раду и функционисању система заштите и спасавања на подручју
општине Шамац за 2018. годину.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
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III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-126/19
Датум, 25.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

148.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXX редовној сједници одржаној 25.04.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације o стању регистрације заједница етажних власника у 2018. години
I
Прихвата се Информација о стању регистрације заједница етажних власника у 2018. години.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-127/19
Датум, 25.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
149.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске број 97/16),
члана 2. 8. и 15. Закона о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник Републике
Српске број 90/17),члана 21. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац''број 9/17)
Начелник општине Шамац, доноси:
НАРЕДБУ
о обавезној прољећној систематској дератизацији
на подручју општине Шамац у 2019. години
Члан 1.
У циљу заштите становништва и јавно-здравственог интереса, од појаве и ширења заразних болести и
фактора здравствених ризика које преносе мишеви и глодари, наређује се вршење опште прољећне
систематске дератизације на подручју општине Шамац у 2019. години (у даљем тексту: прољећна
систематска дератизација) у периоду од 17.04.2019. - 17.05.2019. године
Члан 2.
Прољећна систематска дератизација спроводи се у оквиру програма мјера здравствене заштите
становништва од заразних болести,у периоду од 17.04.2019. - 17.05.2019. године
Члан 3.
Прољећном систематском дератизацијом обухватити све објекте и јавне површине на подручју општине
Шамац и то :
- Зграда општинске управе и објекти којима газдује општина,
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- Објекте приватних предузећа,
- Објекте и радње самосталних привредних субјеката,
- Комплетан стамбени простор и индивидуална домаћинства у селу и граду,
- Јавне зелене површине и обале ријека,
- Канализациону мрежу,
- Депоније смећа.
Члан 4.
Дератизацију ће вршити ЈЗУ Дом здравља Шамац по Уговору о вршењу услуга број: 01-122-90/19,
закључен дана 10.04.2019. године.
Члан 5.
Трошкове дератизације према званичном цјеновнику даваоца услуга сносе:
• Општинска управа -укупне површине од 10.000,00 м2 затвореног простора и 20.000,00м2
отвореног простора,односно:
- зграда општинске управе,
- зграда средњошколског центра,
- зграда основне школе у Шамцу,
- зграде основних и подручних школа у Горњој Слатини, Обудовцу и Црквини,
- просторије Црвеног крста,
- просторије Цивилне заштите,
- јавне површине,
- депонију смећа,
- обале ријека.
• Предузећа која управљају стамбеним и пословним зградама за објекте којима управљају.
• Грађани, односно корисници осталих објеката за објекте чији су власници, односно корисници.
Члан 6.
Грађани су дужни да се придржавају препорука и упутстава извођача и да пруже помоћ приликом
спровођења јесење систематске дератизације.
Члан 7.
Приликом извођења прољећне систематске дератизације, извођач је обавезан предузимати све мјере
заштите здравља извођача, грађана, животне и радне средине, корисних животиња.
Члан 8.
Извођач прољећне систематске дератизације је дужан благовремено обавијестити становништво путем
јавног информисања-плакатирањем градских и сеоских центара.
Члан 9.
Надзор над извођењем прољећне систематске дератизације, вршиће општински инспектор за храну.
Члан 10.
Примједбе и приговоре на квалитет извршене прољећне систематске дератизације у току периода
вршења, доставити надлежној инспекцији која ће вршити надзор над спровођењем исте.
Члан 11.
Против правних и физичких лица , предузетника, која не поступе по Наредби, примијенит ће се мјере у
складу са Законом о заштити становништва од заразних болести (''Службени гласник Републике Српске''
број 90/17).
Члан 12..
Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 01-122- 90 /19
Датум: 16.04.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

150.
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 набавку услуга „ Вршење услуга прољећне систематске дератизације
на подручју општине Шамац “
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача ЈЗУ Дом здравља ШАМАЦ за набавку услуга„ Вршење услуга
прољећне систематске дератизације на подручју општине Шамац “ и именованом понуђачу додјељује се
Уговор у укупном износу од 5.981, 00 КМ (понуђач није у систему ПДВ-а), 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
14.03.2019. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу ЈЗУ Дом здравља ШАМАЦ.
У року остављеном за достављање понуде, дана 20.03.2019. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са износом понуде :
а) 5.981,00 КМ без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а) 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- 022-75/2019
Датум: 22.03.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

151.
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: 01-022-66/2019 од 18.03.2019.
године, у поступку јавне набавке услуга „Одржавање и вођење трансакционих рачуна“, Начелник
општине Шамац донио је
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку услуга „Одржавање и вођење трансакционих рачуна“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-66/2019 од 18.03.2019. године и уговор
за јавну набавку услуга „Одржавање и вођење трансакционих рачуна“ путем конкурентског захтјева ,
додјељује се понуђачу UniCredit Bank а.д. Бања Лука у укупном износу понуде од 4.320,00 КМ без
ПДВ-а.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу , по протеку жалбеног
рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније понуде.
Након избора најповољнијег понуђача, уговорни орган ће понудити закључење уговора и осталим
понуђачима-банкама под истим условима и цијеном коју је је понудио најповољнији понуђач.
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Члан 3.
Изабрани понуђач из претходног члана у обавези је да у року од 5 (пет) дана, од дана пријема ове
одлуке доставе све потребне доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45.
Закона о јавним набавкама БиХ као и доказ о испуњавању услова за примјену Преференцијалног
третмана домаћег, као и да у датом року достави коначну понуду у укупном износу од 4.320,00 КМ без
ПДВ-а, тј. умањи цијену свих понуђених услуга за 49,82578% од укупне цијене почетне понуде у износу
од 8.610,00 КМ без ПДВ-а.
Члан 4.
Остали понуђачи који дају сагласност на закључење уговора под истим условима и цијеном коју је
понудио најповољнији понуђач , у обавези су да након достављања сагласности и то у року од 5 (пет)
дана доставе потребне доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45.
Закона о јавним набавкама БиХ као и доказ о испуњавању услова за примјену Преференцијалног
третмана домаћег.
Члан 5.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-66/2019 од 18.03.2019. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 6.
Ова одлука доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану
71. став (2) Закона о јавним набавкама.
Члан 7.
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
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за доставу понуда објављеног дана 04.03.2019.
год. на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-2-8-310/19 . Предмет јавне набавке је набавка услуге „Одржавање и вођење трансакционих рачуна“ на којој је
било умањење почетних понуда (приказано у Табели 2). У року остављеном за достављање понуда,
достављенe су 4 (четири) понуде сљедећих понуђача (приказано у Табели1):
Р.бр.
Назив понуђача

1.
2.
3.
4.

„Pavlović International Bank“ а.д. Слобомир-Бијељина
„ NLB Razvojna Banka“а.д. Бања Лука
„ Raiffeisen Bank“д.д. Сарајево
„UniCredit Bank“а.д. Бања Лука

Износ
Износ
понуде у понуде у КМ
КМ
без са ПДВ-ом
ПДВ-а
4.325,00
4.325,00
5.905,00
5.905,00
7.490,00
7.490,00
8.610,00
8.610,00

Преф.
третман
домаћи
Да
Дa
Да
Да

Комисија је утврдила да су сви горе наведени понуђачи доставили комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама као и Изјаву о испуњавању услова за
примјену преференцијалног третмана домаћег и предложила 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 15.03.2019. године провео поступак е-аукције са почетком од 13:30 часова и
временском трајању од петнаест минута, на којој је било умањење почетних понуда (приказано у Табели
2).
Умањење почетних понуда (Табела2):
Р.бр. Назив понуђача

1

UNICREDIT BANK AD BANJA
LUKA

ИДБ/ЈИБ

Датум и вријеме подношења нове Цијена у
цијене
КМ
без ПДВ-а

4400958880009

15.3.2019. 13:31:17

4320,00 *

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман
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Након провођења е-аукције утврђена је коначна ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда.
5.КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ

Р.бр. Назив понуђача
1
UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA
2
PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK
3
NLB RAZVOJNA BANKA A.D. BANJA LUKA
4 RAIFFEISEN BANK D.D BOSNA I HERCEGOVINA

ИДБ/ЈИБ

Коначна цијена у КМ без
ПДВ-а

4400958880009
4400390820006
4400949970003
4200344670009

Ранг

4320,00 *
4325,00 *
5905,00 *
7490,00 *

1
2
3
4

Оцијењено је да је најповољнији понуђач UniCredit Bank а.д. Бања Лука чија је понуда најнижа цијена
са износом од 4.320,00 КМ без ПДВ-а.
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: 01-022-66/2019
Датум: 01.04.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

152.
На основу члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број
97/16), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
број 9/17), Начелник општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке услуга
„ Садња украсних садница на зеленим површинама у градској зони
општине Шамац “
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке набавке услуга „Садња украсних садница на зеленим
површинама у градској зони општине Шамац “ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 4.500,00 KM без ПДВ-а, односно 5.265,00 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 и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-77/2019
Датум, 21.03.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

153.
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: 01-022-70/2019 од 19.03.2019.
године, у поступку јавне набавке „Пружање услуга адултицидног третмана комараца на подручју
општине Шамац у 2019. години “, Начелник општине Шамац донио је
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ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-70/2019 од 21.03.2019. године и уговор
за јавну набавку „Пружање услуга адултицидног третмана комараца на подручју општине Шамац у
2019. години “ додјељује се понуђачу „EКО-Бел“д.о.о. Tрн, Лакташи за понуђену цијену у износу од
32.760,00 КМ без ПДВ-а, односно 38.329,20 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Нацрт уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу„ЕКО-Бел“д.о.о. Лакташи, по
протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније
понуде.
Члан 3.
Изабрани понуђач у својој понуди доставио је све потребне доказе којима је потврдио вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ као и доказ о испуњавању услова за
примјену Преференцијалног третмана домаћег.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-70/2019 од 19.03.2019. 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 понуђачем који је
учествовао 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: 01-02270/2019 од 19.03.2019. године. Предметна јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за
доставу понуда са процијењеном вриједношћу износи до 33.333,33 КМ без ПДВ-а, односно до 39.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом. Обавјештење о набавци број 144-7-2-9-3-11/19 oд 08.03.2019. године
објављено је на Порталу јавних набавки заједно са предметном тендерском документацијом .
Комисија за предметну јавну набавку именована је Рјешењем број: 01-111-33/2019 од 14.03.2019. године
доставила је Записник о оцјени понуда број 01-022-70/2019 од 19.03.2019. 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 1 ( један )
- да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда
- да је 1 (једна ) понуда понуђача прихватљива
Комисија је утврдила да је понуђач „ЕКО-Бел“д.о.о. Трн, Лакташи доставио комплетну документацију у
складу са условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама. Такође понуђач је у својој
понуду доставио и доказе којима је потврдио вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о
јавним набавкама БиХ као и доказ о примјени преференцијалног третмана домаћег.Утврђена је ранг
листа оцијењених и прихватљивих понуда.
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Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда:
Понуђена цијена
Назив / име понуђача
(без ПДВ-а)
1

„EKO-Бел“д.о.о. Лакташи

32.760,00

Укупна цијена
(са ПДВ-ом)

Преф. третман
домаћи

38.329,20

Да

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана,
рачунајући од дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или
препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла бити
уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022-70/2019
Датум: 21.03.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

154.
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 радова„ Чишћење и равнање платоа на к.ч. бр. 1105/1
(локалитет Спомен дом) К.О. Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Сигма комерц“ д.о.о. Шамац за набавку радова„ Чишћење и равнање платоа на
к.ч. бр. 1105/1 (локалитет Спомен дом) К.О. Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од
3.800,00 КМ без ПДВ-а, односно 4.446,00 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 22.04.2019.
године упутила захтјев за достављање понуде, сљедећим понуђачима:
1. „ Сигма комерц“д.о.о. Шамац и
2. „ Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко.
У року остављеном за достављање понудa, достављене су двије понуде сљедећих понуђача:
1) „Сигма комерц“д.о.о. Шамац .....3.800,00 КМ без ПДВ-а, тј. 4.446,00 КМ са ПДВ-ом и
2) „Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко.. 5.000,00 КМ без ПДВ-а, тј. 5.850,00 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 и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-109/2019
Датум: 25.04.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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155.
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 „Одржавање изљевне грађевине колектора“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ Обртничка дјелатност за припремне радове на градилишту“ с.п.
Илија Мијић-Винкић Гребнице за набавку услуге „ Одржавање изљевне грађевине колектора“ и
именованом понуђачу додјељује се Уговор у укупном износу од 5.900,00 КМ (понуђач није у систему
ПДВ-а), 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
19.04.2019. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „Обртничка дјелатност за припремне
радове на градилишту „ с.п. Илија Мијић-Винкић Гребнице.
У року остављеном за достављање понуда, дана 23.04.2019. год. достављена је
наведеног понуђача са укупним износом понуде од 5.900,00 КМ.

понуда

горе

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: 01-022-108/2019
Датум: 24.04.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

156.
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 набавку радова
„ Чишћење и равнање платоа на к.ч. бр. 1105/1 (локалитет Спомен дом) К.О. Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Чишћење и равнање платоа на к.ч. бр.
1105/1 (локалитет Спомен дом) К.О. Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.000,00 KM без ПДВ-а, односно до 5.850,00 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-комунална инфраструктура.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-109/2019
Датум, 22.04.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

157.
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 услуга „Обиљежавање спортских терена на игралишту у Доњој Слатини“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „МИОС“д.о.о. Модрича за набавку услуге „ Обиљежавање спортских
терена на игралишту у Доњој Слатини“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 1.726,87
КМ без ПДВ-а, односно 2.020,43 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
09.04.2019. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „МИОС“д.о.о. Модрича.
У року остављеном за достављање понудa, дана 09.04.2019. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача у износу од 1.726,87 КМ без ПДВ-а, односно 2.020,43 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 и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-102/2019
Датум: 12.04.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

158.
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 услуга „ Израда стручног мишљења и урбанистичко техничких услова и главног
пројекта за изградњу капеле на православном гробљу у МЗ-и Шкарић“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „NVB Family“д.о.о. Дервента за набавку услуге „ Израда стручног
мишљења и урбанистичко техничких услова и главног пројекта за изградњу капеле на православном

20

Страна 21 - Петак 03. мај 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 6
гробљу у МЗ-и Шкарић“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 1.500,00 КМ без ПДВа, односно 1.755,00 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
16.04.2019. године упутила захтјев за достављање понуде, сљедећим понуђачима:
3. „Добојинвест“д.о.о. Добој и
4. „NVB Family“д.о.о. Дервента.
У року остављеном за достављање понудa, достављене су двије понуде сљедећих понуђача:
1. „NVB Family“д.о.о. Дервента.........1.500,00 КМ без ПДВ-а, тј. 1.755,00 КМ са ПДВ-ом
2. „Добојинвест“д.о.о. Добој...............2.000,00 КМ без ПДВ-а, тј. 2.340,00 КМ са ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке понуђач 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 и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-105/2019
Датум: 19.04.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

159.
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 робе „ Набавка застава и јарбола за потребе
Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача З.Р. „Design“ Душко Пејаковић с.п. Челинац за набавку робе „ Набавка
застава и јарбола за потребе Општинске управе Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у
износу од 1.117,50 КМ без ПДВ-а, односно 1.307,48 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
16.04.2019. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу З.Р. „Design“ Душко Пејаковић с.п.
Челинац .
У року остављеном за достављање понудa, достављена је понуда горе наведеног понуђача са
укупним износом понуде од 1.117,50 КМ без ПДВ-а, односно 1.307,46 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
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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 и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-106/2019
Датум: 19.04.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

160.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
члана 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ ", број 39/14),
Споразума
о сарадњи
на реализацији пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне
инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и повратници из средстава за 2018. годину, број
01-122-43/2019 од 28.02.2019. године Начелник општине д о н о с и
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„ Насипање макадамских путева у повратничким мјесним заједницама
на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „ Насипање макадамских путева у
повратничким мјесним заједницама 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 22.226,25 КМ без ПДВ-а, односно до 26.004,71 КМ
са урачунатим ПДВ-ом и утврђена су финансијским средствима на основу Споразума о сарадњи на
реализацији пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре на просторима гдје
живе расељена лица и повратници из средстава за 2018. годину, број 01-122-43/2019 од 28.02.2019.
године, а којим је општини Шамац одобрено 21.004,71 КМ.
Члан 3.
Општина Шамац је сагласна да ће обезбиједити разлику средстава потребних за реализацију
предметних радова из Буџета општине са позиције бр. 124 Служба за локални економски развој на конту
бр. 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (учешће у пројектима).
Члан 4.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-107/2019
Датум: 19.04.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

161.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст.1 и 18 Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ ",
број 39/14), члана 1. Споразума о заједничком одржавању објеката реализованих у оквиру пројекта
„CESTA1“, број 01-122-98/2019 од дана 12.04.2019. год. Начелник општине д о н о с и
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ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге
„Одржавање изљевне грађевине колектора“
Члан 1.
Пoкреће се поступак јавне набавке за набавку услуге „ Одржавање изљевне грађевине колектора“ путем
директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 7.020,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и утврђена су финансијским средствима на основу Споразума о заједничком
одржавању објеката реализованих у оквиру пројекта „CESTA1“, број 01-122-98/2019 од дана 12.04.2019.
год. закљученог између Општине Шамац и Општине Домаљевац-Шамац.
Члан 3.
Општина Шамац ће обезбиједити 50% средстава потребних за реализацију предметне услуге у оквиру
позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове , са контабр.412500–
Расходи за текуће одржавање осталих грађ. објеката-ком.инфраструктура.
Преосталих 50% средстава за набавку предметне услуге обезбиједиће Општина Домаљевац-Шамац
уплатом на жиро рачун Општине Шамац.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-108/2019
Датум: 19.04.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

162.
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,
д о н о с и:
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку робе „ Набавка средстава за одржавање чистоће за потребе
Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Сара“ д.о.о. Брод за набавку робе „ Набавка средстава за одржавање
чистоће за потребе Општинске управе Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор о набавци
средстава за одржавање чистоће за потребе Општинске управе Шамац у износу од 5.967,10 КМ без ПДВа, односно 6.981,50 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 робе „ Набавка средстава за одржавање чистоће за потребе Општинске
управе Шамац“ путем директног споразума, покренутог донoшењем одлуке број 01-022-104/2019 од дана
12.04.2018. год. Општина Шамац је истога дана упутила позив за достављање понуде понуђачу „Сара“
д.о.о. Брод.
У року остављеном за пријем понуда достављена је понуда горе наведеног понуђача у износу
5.967,10 КМ без ПДВ-а, односно 6.981,50 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
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Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема ове одлуке о додјели уговора, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-104/2019
Датум: 18.04.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

163.
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
„ Набавка застава и јарбола за потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке услуга „Набавка застава и јарбола за потребе Општинске
управе Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.400,00 KM без ПДВ-а, односно до 1.638,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 130-Одјељење за општу управу. Потребна средства су
планирана Буџетом општине Шамац на конту број 516100-Расходи за залихе материјала, робе и ситног
инвентара амбалаже и сл.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-106/2019
Датум, 16.04.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

164.
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 стручног мишљења и урбанистичко техничких услова и главног пројекта за изградњу
капеле на православном гробљу у МЗ-и Шкарић“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке услуга „ Израда стручног мишљења и урбанистичко техничких
услова и главног пројекта за изградњу капеле на православном гробљу у МЗ-и Шкарић“ путем директног
споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.000,00 KM без ПДВ-а, односно до 2.340,00 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.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-105/2019
Датум, 16.04.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

165.
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
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку робе „ Набавка материјала за одржавање чистоће за
потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Набавка материјала за одржавање чистоће за потребе
Општинске управе Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.982,91 КМ без ПДВ-а, односно до 7.000 КМ са ПДВом и утврђена Планoм јавних набавки за 2019. годину у оквиру позиције 125- Територијална ватрогасна
јединица Шамац и 140-Одјељење за финансије, потребна средства су планирана на конту бр. 412300 –
Расходи за режијски материјал.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-104/2019
Датум: 12.04.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

166.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 5.
став 2. Закона о унутрашњем платном промету („Службени гласник Републике Српске“, број 12/01), члана 6. став 2.
Уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем („Службени гласник Републике Српске“, број 97/03 и 1/04),
сагласно одредбама члана 66. и 88. Став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број
3/14), Начелник општине Шамац, доноси
ОДЛУКУ
о утврђивању благајничког максимума за 2019. годину
I
Благајнички максимум у благајни Општинске управе Шамац за 2019. годину утврђује се у износу од 1.500,00 КМ
(словима: једнахиљадапетстотинаконвертибилнихмарака).
II
За држање готовог новца у благајни до износа утврђеног у тачки I ове Одлуке и вршење готовинских плаћања у
складу са истом, задужује се Одјељење за финансије.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 01-022- 99 /2019
Датум, 05.04.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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167.
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 „ Садња украсних садница на зеленим површинама у градској зони
општине Шамац “
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача Расадник украсног биља „Игњић“ Човић Поље за набавку услуга „
Садња украсних садница на зеленим површинама у градској зони општине Шамац “ и именованом
понуђачу додјељује се Уговор у укупном износу од 4.430,00 КМ (понуђач није у систему ПДВ-а), 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
21.03.2019. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу Расадник украсног биља „Игњић“
Човић Поље.
У року остављеном за достављање понуде, истога дана достављена је понуда горе наведеног
понуђача са укупним износом понуде од 4.430,00 КМ.
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: 01-022-77/2019
Датум: 09.04.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

168.
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 услуге „ Обиљежавање спортских терена на игралишту у Доњој Слатини“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Обиљежавање спортских терена на игралишту у Доњој
Слатини“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.340,00 КМ и
утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено
комуналне послове , потребна средства су планирана на конту бр. 412500–Расходи за текуће одржавање
осталих грађ. објеката-ком. инфраструктура
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-102/2019
Датум: 09.04.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

169.
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 2019. годину, Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2019. 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 2019. годину, број 01-022-7/19 од 17.01.2019. године,
Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2019. год.
број 01-022-32/19 од 08.02.2019. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана
јавних набавки општине Шамац за 2019. год. број 01-022-69/19 од 08.03.2019. године.
План јавних набавки може
измјенама/допунама Плана набавки.

бити

измијењен

или/и

допуњен,

доношењем

Одлуке

о

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

РОБЕ
Набавка LED
расвјете на
подручју
општине Шамац
8.

850.000,00

О

15.04.

15.06

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

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста
поступка

Процијењена
вриједност у
КM са
укљученим
ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН
34928530-2

Предмет
набавке

Р. бр.

Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2019. годину

Проц.
вриједно
ст на
основу
уговорен
ог
периода
од 10
година

УКУПНО у КМ: 946.200,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ):1.235.200,00
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У дијелу табеларног приказа Радови под ред. бр. 2. - Реконструкција постојеће јавне расвјете-увођење
система LED јавне расвјете брише се из Плана јавних набавки за 2019. годину.
Врста поступка : О-отворени поступак,
споразум;

К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни

Позиције:125-Teриторијална ватрогасна јединица, 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- 100/2019
Датум: 08.04.2019. год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

170.
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 робе „ Набавка LED расвјете на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за набавку робе „ Набавка LED расвјете на подручју општине
Шамац“ путем отвореног поступка са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ и
у „Службеном гласнику БиХ“.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 726.495,73 КМ без ПДВ-а, односно до 850.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом (процијењена вриједност предметне набавке робе обухвата уговорени период
од 10 година) и утврђена је Планом јавних набавки за 2019. годину у оквиру позиције број 160-Одјељења
за просторно уређење стамбено комуналне послове. Потребна средства су планирана Буџетом општине
Шамац на конту број 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката.
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: 01-022-101/2019
Датум, 08.04.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

171.
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 10. став 1 алинеја 2) Појединачног колективног уговора за запослене у
Општинској управи општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 7/17), Начелник
општине д о н о с и
ДОПУНУ ЗАКЉУЧКА
о утврђивању висине трошкова превоза
код доласка на посао и повратка с посла

28

Страна 29 - Петак 03. мај 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 6
I
У тачки II Закључка о утврђивању висине трошкова превоза код доласка на посао и повратка с посла,
након висине цијене мјесечне карте на релацији „Горња Слатина – Обудовац 48,00 КМ“ додаје се нова
алинеја цијене мјесечне карте у јавном превозу за релацију која гласи:
Шамац – Брчко

130,00 КМ
II
У преосталом дијелу Закључак о утврђивању висине трошкова превоза код доласка на посао и повратка с
посла број 01-022- 3 /2019 од 04.01.2019. године остаје непромијењен.
III
Ова Допуна закључка о утврђивању висине трошкова превоза код доласка на посао и повратка с посла
ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“, а
примјењиваће се за обрачун почев од 01.01.2019. године.
IV
За реализацију ове Допуне закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-35/2019
Датум, 08.02.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
128. Одлука о распоређивању суфицита буџета општине Шамац по Годишњем
финансијском извјештају о извршењу буџета општине Шамац за 2018. годину
129. Одлука о додјели непокретности (градски базени) у закуп
130. Одлука о додјели пословног простора у закуп
131. Одлука о стављању у промет градског грађевинског земљишта у својини Oпштине
Шамац
132. Одлука о стављању у промет непокретности у посједу Општине Шамац
133. Закључак о усвајању Извода из Записника са XXIX редовне сједнице Скупштине
општине Шамац
134. Закључак o усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Шамац за период
01.01. - 31.12.2018. године
135. Закључак o усвајању Извјештаја о пословању ЈЗУ „Апотека Шамац“ и годишњи
обрачун за 2018. годину
136. Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈЗУ „Апотека
Шамац“ за 2019. годину
137. Закључак o усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Центар за културу“ Шамац са годишњим
финансијским обрачуном за 2018. годину
138. Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ „Центар за
културу“ Шамац за 2019. годину
139. Закључак o усвајању Извјештаја о пословању ЈУ „Центар за социјални рад„ за 2018.
годину са годишњим обрачуном
140. Закључак о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Центар за социјални рад“ за
2019. годину
141. Закључак o усвајању Извјештаја о раду и пословању ЈЗУ „Дом здравља“ Шамац за
2018. годину
142. Закључак о давању сагласности на План рада и пословања ЈЗУ „Дом здравља“
Шамац у 2019. години
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143. Закључак o усвајању Извјештаја о раду Народне библиотеке Шамац од 1. јануара
до 31. децембра 2018. године
144. Закључак o усвајању Финансијског извјештаја ЈПУ „Радост“ Шамац за период 01.01.
- 31.12.2018. године
145. Закључак о прихватању Информације o наплати комуналних такси и накнада у
периоду од 01.01. - 31.12.2018. године
146. Закључак о прихватању Информације o стању рјешавања управних предмета и
аката пословања за период 01.01. - 31.12.2018. године
147. Закључак о прихватању Информације o раду и функционисању система заштите и
спасавања на подручју општине Шамац за 2018. годину
148. Закључак о прихватању Информације o стању регистрације заједница етажних
власника у 2018. години

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
149. Наредба о обавезној прољећној систематској дератизацији на подручју општине
Шамац у 2019. години
150. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Вршење услуга прољећне систематске
дератизације на подручју општине Шамац“
151. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Одржавање и вођење
трансакционих рачуна“
152. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Садња украсних
садница на зеленим површинама у градској зони општине Шамац“
153. Одлука о избору најповољнијег понуђача
154. Одлука o додјели уговора за набавку радова „Чишћење и равнање платоа на к.ч.
бр. 1105/1 (локалитет Спомен дом) К.О. Шамац“
155. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Одржавање изљевне грађевине
колектора“
156. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Чишћење и
равнање платоа на к.ч. бр. 1105/1 (локалитет Спомен дом) К.О. Шамац“
157. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Обиљежавање спортских терена на
игралишту у Доњој Слатини“
158. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Израда стручног мишљења и
урбанистичко техничких услова и главног пројекта за изградњу капеле на православном
гробљу у МЗ-и Шкарић“
159. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка застава и јарбола за потребе
Општинске управе Шамац“
160. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Насипање макадамских путева у повратничким мјесним заједницама на подручју
општине Шамац“
161. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Одржавање
изљевне грађевине колектора“
162. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка средстава за одржавање
чистоће за потребе Општинске управе Шамац“
163. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Набавка застава и
јарбола за потребе Општинске управе Шамац“
164. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Израда стручног
мишљења и урбанистичко техничких услова и главног пројекта за изградњу капеле на
православном гробљу у МЗ-и Шкарић“
165. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка материјала
за одржавање чистоће за потребе Општинске управе Шамац“
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166. Одлука о утврђивању благајничког максимума за 2019. годину
167. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Садња украсних садница на зеленим
површинама у градској зони општине Шамац“
168. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге
„Обиљежавање спортских терена на игралишту у Доњој Слатини“
169. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2019. годину
170. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка LED расвјете
на подручју општине Шамац“
171. Допуна закључка о утврђивању висине трошкова превоза код доласка на посао и
повратка с посла
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