Страна 1 - Уторак, 4. фебруар 2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ШАМАЦ

www.opstinasamac.org

Година

XXVI

Број 2

Уторак,
4. фебруар 2020. године
Шамац

Краља Александра I
Карађорђевића 4
76230 Шамац
Тел.054/611-237
Факс.054/620-300

Жиро рачун:
Орган управе општине
Шамац
562-011-00001661-17

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
3.
На основу члана 21. Закона о комуналним дјелатностима («Службени гласник Републике Српске»
број 124/11 и 100/17), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник републике Српске“,
број 97/16 и 36/19) и чланова 18. и 36. Статута општине Шамац («Сл. гласник Општине Шамац», број
9/17),Скупштина општине Шамац на XXXVIII редовној сједници одржаној дана 31.01.2020. године,
донијела је
П Р О Г Р А М
обављања и финансирања заједничке комуналне
потрошње на подручју општине Шамац за 2020 . годину
Овим Програмом исказују се финансијска средства потребна за остваривање Програма те утврђује
опис и обим послова одржавања са процјенама појединих трошкова по дјелатностима. Реализација
наведених послова вршиће се у складу са оперативним плановима.
Дјелатности заједничке комуналне потрошње утврђене Законом о комуналним дјелатностима су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Чишћење јавних површина у насељеним мјестима (Табела 1)
Одржавање,уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина (Табела 2)
Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина (Табела 3)
Одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима (Табела 4)
Јавна расвјета у насељу-трошкови јавне расвјете (Табела 5)
Дјелатност зоохигијене (Табела 6)

1.ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
Редни
број

1.1.

АКТИВНОСТ

Ручно чишћење јавних саобраћајних површина
(градске улице, тротоари, тргови, пјешачке
стазе, мостови, јавна паркиралишта и др.).
Ручно чишћење обухвата прикупљање отпада и
метење са саобраћајних површина, пражњење
корпи, скидање плаката и одржавање јавних
површина у мјесним заједницама

Табела 1
НАЧИН
ФИНАНСИРАЊА
УКУПНО
ОСТАЛИ
БУЏЕТ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

70.000,00

0,00

70.000,00
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1.2.

Прикупљање отпада са уређених и неуређених
зелених површина

29.800,00

0,00

29.800,00

УКУПНО
ПОВРШИНА
МЈЕСТИМА:

99.800,00

0,00

99.800,00

ЧИШЋЕЊЕ
ЈАВНИХ
У
НАСЕЉЕНИМ

Програмом заједничке комуналне потрошње за 2020.годину планирано је ручно чишћење јавних
површина у насељеним мјестима под којим се подразумијева: ручно чишћење саобраћајних површина, и
то: градских улица, тротоара, тргова, пјешачких стаза и сл. Као и прикупљање отпада и метење, те
пражњење корпи, скидање плаката и одржавање јавних површина у мјесним заједницама. Наведене
послове обавља комунлно предузеће ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац, према мјесечним плановима које
им доставља Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове. Реализацију наведених
мјесечних планова прати Комунална полиција. Средства планирана Буџетом за 2020.год. за ову намјену
износе 99.800,00 КМ.
2. ОДРЖАВАЊЕ,УРЕЂИВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА
Редни
број

2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.2.

АКТИВНОСТ

Одржавање садница у дрворедима,
парковима и насељима
Одржавање дрвећа у дрворедима, парковима,
насељима и другим просторима
(орезивање јачег интензитета уз употребу
специјалног возила, орезивање ''у
главу'',сјеча,уклањање изданака, вађење пањева,
откопавање, одвоз на депонију)
Набавка и садња нових садница
УКУПНО 2.1.
Кошење и одржавање зелених површина

Табела 2
НАЧИН
ФИНАНСИРАЊА
УКУПНО
ОСТАЛИ
БУЏЕТ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

3.500,00

0,00

3.500,00

3.200,00
6.700,00

0,00
000

3.200,00
6.700,00

2.2.1.

У парковима

19.000,00

0,00

19.000,00

2.2.2.

У улицама I и II приоритета

42.000,00

0,00

42.000,00

8.000,00

0,00

8.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

4.000,00

0,00

4.000,00

78.000,00

0,00

78.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

3.500,00

0,00

3.500,00

500,00

0,00

500,00

2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

2.3.
2.3.1.

Осталих зелених површина у граду и мјесним
заједницама(парцеле у власништву СО,пружни
прелази,одржавање споменика)
Кошење зелених површина уз обале ријеке
Босне и Саве на Ушћу и Кеју
Одржавање и прихрањивање зелених површина
вјештачким ђубривом
УКУПНО 2.2.
Одржавање украсног грмља, ружичњака,
цвијећњака и живе ограде:
Одржавање украсног грмља,ружичњака и
цвијећњака.

2.3.2.

Одржавање живе ограде

2.3.3.

Малчирање цвијећњака (набавка и малчирање)
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УКУПНО 2.3.

6.000,00

0,00

6.000,00
Табела 2

Редни
број

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.

АКТИВНОСТ

Опремање јавних површина и одржавање у
функционалном стању:
Набавка 30 корпи за отпатке (10 са постољем и
20 без постоља)
Одржавање реквизита дјечије забаве
Прољећно уређење града (поправка парковских
клупа и фарбање,фарбање стубова јавне
расвјете и одржавање корпи за отпатке са
постољем)
Одржавање ограде моста и одбојних ограда
Израда огласне табле-рекламног паноа
Израда инфо табле-табле са мапом града
УКУПНО 2.4.
УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ
И ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА:

НАЧИН
ФИНАНСИРАЊА
ОСТАЛИ
БУЏЕТ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

УКУПНО

1.000,00

1.600,00

2.600,00

1.000,00

0,00

1.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

500,00
1.000,00
2.000,00
7.500,00

0,00
0,00
0,00
1.600,00

500,00
1.000,00
2.000,00
9.100,00

98.200,00

1.600,00

99.800,00

Одржавање садница у дрворедима, парковима и насељима је активност која се обавља сваке године, а
у складу са процјеном потреба на терену. Према стању на терену се израђују мјесечни планови орезивање
садница у дрворедима. На основу процјењених потреба се врше различите методе орезивања као што су:
орезивање слабог, средњег и јаког интензитета као и метода „у главу“. Поред орезивања се
подразумијевају и сјеча, као и уклањање стабала за које се процијени да су дотрајали. За одржавање
садница су предвиђена средства у износу од 3.500,00КМ.
Уклањањем дотрајалог дрвећа, јавља се потреба за набавку и садњу нових садница, која
подразумијева садњу дрвенастих садница, украсних грмова, жбунова и патуљастих садница у парковима
и у улицама: Николе Пашића, Краља Александра I Карађорђевића, Светосавској, Цара Душана, Кнеза
Милоша, Николе Тесле, Јована Цвијића, Ђенерала Драже Михајловића, Гаврила Принципа и Вука
Караџића, те су за ту сврху Буџетом за 2020.годину планирана средства у износу од 3.200,00КМ.
Наведене дјелатности обавља комунално предузеће ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац, уз надзор
Комуналне полиције.
Кошење и одржавање зелених површина подразумијева кошење јавних површина у парковима,
улицама I и II приоритета, као и осталих зелених површина у граду и мјесним заједницама, такође и
кошење зелених површина уз обале ријека Босне и Саве на ушћу и кеју. Поред кошења потребно је и
одржавање и прихрањивање вјештачким ђубривом. За ову активност је планирано укупно 78.000,00КМ, а
све у зависности од природних фактора и утицаја који условљавају потребе на терену.
За одржавање и заливање украсног грмља, ружичњака и цвијећњака је предвиђено 2.000,00КМ, док је
за редовно одржавање живе ограде потребно 3.500,00КМ.
У наредном периоду је потребно извршити обнављање малча на површинама које су претходно
прекривене истим, као и извршити постављање на друге површине. За ову активност је планирано
500,00КМ.
Под опремањем јавих површина према овом Програму подразумијева се набавка корпи за отпатке и
одржавање реквизита дјечије забаве.
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За набавку нових корпи за отпад, у складу са Буџетом за 2020.годину је планиран износ од 1.000,00КМ.
Поред тога је планирана набавка 20 корпи за отпад преко Удружења грађана „ECO-BOX“ Лакташи, у
износу од 1.600,00КМ.
За одржавање реквизита на дјечијим игралиштима је планирано 1.000,00КМ.
С обзиром да Општинска управа Шамац, сваке године, од 2017. године организује акцију прољећног
уређења града под називом „За љепши Шамац“, тако је планирано и текуће 2020.године. Овом акцијом се
означава почетак радова на уређењу града, под којим се подразумијева поправка парковских клупа,
фарбање стубова јавне расвјете, одржавање корпи за отпатке као и друге активности за које се укаже
потреба. За наведене активности потребна је набавка одређеног материјала и опреме, те је за ову
активност планирано 2.000,00КМ.
Одржавање ограде моста и одбојних ограда подразумијева фарбање одбојних ограда, те и набавку
потребног материјала за обављање наведене активности за шта су планирана средства од 500,00КМ.
За ову годину је планирана израда нове огласне табле којом би се замијенила постојећа, те и израда инфо
табле са мапом града, која ће бити постављена на градском тргу.
За израду огласне табле је потребно издвојити 1.000,00КМ, док је за израду инфо табле са мапом града
планирано 2.000,00КМ.
3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
Табела 3
Редни
НАЧИН
број
АКТИВНОСТ
ФИНАНСИРАЊА
ОСТАЛИ
БУЏЕТ
ИЗВОРИ УКУПНО
ФИНАНС.
3.1.
Уклањање кишнице,снијега и леда са јавних
30.000,00
0,00
30.000,00
површина
3.2.

Чишћење сливника (418 комада)
УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ
ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ
ПОВРШИНА:

4.180,00

0,00

4.180,00

34.180,00

0,00

34.180,00

Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина подразумијева зимско
одржавање тј. уклањање воде проузроковане сњежним падавинама и чишћење сливника. Ове активности
обавља комунално предузеће ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац, а према плану зимске службе, коју
припрема Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове. Надзор за извођење ових
радова врши Комунална полиција.
За уклањање кишнице, снијега и леда са јавних површина, а према досадашњим потребама је Буџетом
за 2020.годину планирано 30.000,00КМ.
У склопу овог Програма, ове године је у плану чишћење сливника, укупно 418 комада, који се налазе
на подручју насељеног мјеста Шамац. Чишћење сливника не подразумијева редовну активност овог
Програма, али је увидом на терену препозната као потреба за текућу годину.
4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ
МЈЕСТИМА
Табела 4
Редни
НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
број
АКТИВНОСТ
УКУПНО
ОСТАЛИ
БУЏЕТ
4.1.

ИЗВОРИ
ФИНАНС.

Одржавање асфалтних путева
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4.1.1.

Санација ударних рупа на територији Општине
(исијецање, одвоз отпада,премазивање и
асфалтирање) у укупној површини од 823 m2
УКУПНО 4.1.

4.2.
4.2.1.

4.3.
4.3.1.

4.4.

31.245,00

0,00

31.245,00

31.245,00

0,00

31.245,00

51.000,00

0,00

51.000,00

51.000,00

0,00

51.000,00

8.000,00

0,00

8.000,00

7.020,00

0,00

7.020,00

180.000,00

0,00

180.000,00

170.000,00

0,00

170.000,00

45.000,00

45.000,00

90.000,00

Одржавање макадамских путева
Одржавање макадамских путева на територији
општине Шамац (грејдерисање, насипање
каменим агрегатом и планирањем) у укупној
површини од 3 800 m2
УКУПНО 4.2.
Одржавање банкина
Кошење и тарупирање банкина уз локалне
путеве на територији општине Шамац
УКУПНО 4.3.
Модернизација улица и локалних путева

4.4.3.

Изградња пјешачке стазе у МЗ Српска Тишина
cca 800m
Пресвлачење и санација локалног пута Л-5
Горња Слатина-Доња Слатина, у дужини од
1500m са ширином од 5m
Асфалтирање улица у Насељу Дуга

4.4.4.

Асфалтирање улица у Насељу Браће Југовића

27.000,00

0,00

27.000,00

4.4.5.

Асфалтирање локалног пута Стевановића сокак у
МЗ Обудовац
УКУПНО 4.4.

22.500,00

22.500,00

45.000,00

444.500,00

67.500,00

512.000,00

4.4.1.
4.4.2.

Табела 4
4.5.
4.5.1.

Одржавање вертикалне и хоризонталне
саобраћајне сигнализације
Одржавање вертикалне сигнализације (знакова,
свјетлећих знакова, пут.ознака и ознака
насељеног мјеста)
УКУПНО 4.5.

4.6.

4.7.

Одржавање и развој објеката за јавну
расвјету
УКУПНО 4.6.
Изградња и прибављање LED расвјете
УКУПНО 4.7.
УКУПНО
ЈАВНЕ
ПОВРШИНЕ

САОБРАЋАЈНЕ

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

82.000,00

0,00

82.000,00

82.000,00

0,00

82.000,00

640.765,00

67.500,00

708.265,00

Према Закону о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/11 и
100/17) одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима подразумијева саставни дио
овог Програма, а детаљно се обрађује Програмом одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних путева и улица на територији општине Шамац.
За санацију ударних рупа на територији Општине Шамац је планирано 31.245,00КМ.
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Планирани износ за одржавање макадамских путева на територији Општине Шамац, које подразумијева
грејдерисање, насипање шљунковитим материјалом и разастирање истог, а у складу са Буџетом за
2020.годину је 51.000,00КМ.
Кошење и тарупирање банкина је активност која се сваке године обавља и планирани износ овим
Програмом је 7.020,00КМ.
Што се тиче модернизације и изградње локалних путева већина средстава је планирана Буџетом
Општине Шамац за 2020.годину, док се један дио финансира средствима грађана.
Наиме, ове године је у плану асфалтирање 3 преостале неасфалтиране улице у насељу Дуга, чиме би
биле окончане активности асфалтирања улица у овом насељу. Асфалтирање тих улица је предвиђено са
учешћем грађана, у смислу суфинансирања од 50%, па би тако Општинска управа издвојила средства од
45.000,00КМ, од потребних 90.000,00КМ.
Путем суфинансирања је планирано и асфалтирање локалног пута Стевановића сокак у МЗ Обудовац, са
учешћем Општине Шамац од 22.500,00КМ, а како је планирано овим Програмом, а у складу са Буџетом за
2020.годину, док би мјештани МЗ Обудовац такође обезбиједили средства у износу од 22.500,00КМ.
Поред наведених активности у планирана средства је предвиђено асфалтирање улица у насељу Браће
Југовића у износу од 22.500,00КМ.
Такође је планирана изградња пјешачке стазе у МЗ Тишина у дужини око 800m, за чију изградњу су
планирана средства у износу од 180.000,00КМ.
У текућој 2020. години је планирана обнова дијела вертикалне сигнализације на подручју Општине
Шамац у смислу замјене знакова, путних ознака и ознака насељених мјеста и за ту активност су
планирана средства од 10.000,00КМ.
Што се тиче обнове хоризонталне сигнализације, она је извршена у 2019.години, те ове године
наведена активност није планирана.
За одржавање и развој објеката за јавну расвјету Буџетом за 2020.годину планирано је да се издвоје
средства од 15.000,00КМ.
Општина Шамац је 2019.године донијела Одлуку о давању сагласности на покретање пројекта
увођења система LED расвјете „Службени гласник Општине Шамац“, број 19/18), а након провођења
поступка јавне набавке потписала Уговор о набавци LED расвјете на подручју општине Шамац. Предмет
Уговора је набавка , уградња, одржавање и управљање системом LED расвјете. Уговор је потписан на
период од 10 година, а према том уговору испоручилац се обавезује на уштеде од 40% у односу на
досадашњи утрошак електричне енергије.
Овим уговором Општина Шамац је у обавези да испоручиоцу плаћа робу у једнаким мјесечним
ануитетима, сваког мјесеца у наредних 10 година. И за наведену активност је планирано 82.000,00КМ,
што представља 12 ануитета за 2020.годину, тј. разлику утрошка електричне енергије за ЈР прије и након
увођења система LED расвјете.
5.ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉУ – ТРОШКОВИ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
Табела 5
Редни
број

5.1.

АКТИВНОСТ

Освјетљавање саобраћајних и других јавних
површина
УКУПНО ЈАВНА РАСВЈЕТА:

НАЧИН
ФИНАНСИРАЊА
ОСТАЛИ
БУЏЕТ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

УКУПНО

60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

За освјетљење саобраћајних и других јавних површина Буџетом за 2020.годину је планирано 60.000,00КМ, с
обзиром на уведени систем LED расвјете очекују се уштеде у том обиму.
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6.ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ
Табела 6
Редни
број

6.1.

6.2.

НАЧИН
ФИНАНСИРАЊА
ОСТАЛИ
БУЏЕТ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

АКТИВНОСТ

Хватање и збрињавање напуштених и угрожених
домаћих животиња (кућних
љубимаца),превожење и смијештање у посебно
изграђене објекте за те намјене (азил)
Сигурно уклањање животињских лешева са
јавних површина и санација терена
УКУПНО ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ:

УКУПНО

10.000,00

0,00

10.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

11.000,00

0,00

11.000,00

За област зоохигијене је као и претходне године планирано 10.000,00КМ, а то подразумијева хватање
и збрињавање паса луталица и њихово превожење у азиле за псе.
Поред претходне активности из ове области је потребно и уклањање животињских лешева са јавних
површина и санација терена, те су за активност планирана сресдства у износу од 1.000,00КМ.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Табела 7
НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Ред.
Број

АКТИВНОСТ
БУЏЕТ

1.

2.

3.
4.

ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У
НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
ОДРЖАВАЊЕ ,УРЕЂИВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ
ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ
И
РЕКРЕАЦИОНИХ
ПОВРШИНА
ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И
ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

УКУПНО

99.800,00

0,00

99.800,00

98.200,00

1.600,00

99.800,00

34.180,00

0,00

34.180,00

640.765,00

67.500,00

708.265,00

5.

ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉУ-ТРОШКОВИ
ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

60.000,00

0,00
, 0,000

60.000,0

6.

ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ

11.000,00

0,00

11.000,00

943.945,00

69.100,00

1.013.045,00

У К У П Н О:

У табели 7 је приказана збирна рекапитулација свих активности које се планирају овим Програмом,
а које су су складу са Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике
Српске“,број:124/11 и 100/17). У табели је видљиво да планирана средства за заједничку комуналну
потрошњу у 2020. години износе 1.013.045,00 КМ од чега је 943.945,000КМ износ који је планиран из
Буџета општине, док су средства из другог извора финансирања у износу од 69.100,00 КМ.
Број: 07-022-21/2020
Датум, 31.01.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста
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4.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 16. став (5).и (6). Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“,
број: 89/13 и 83/19) и члана 36. став (2). Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
број: 9/17) Скупштина општине Шамац на XXXVIII редовној сједници одржаној дана 31.01.2020. године
доноси:
ПРОГРАМ
Одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица
на територији општине Шамац за 2020. годину
I Увод
Одржавање, заштита, реконструкција и изградња јавних путева спроводе се у складу са прописима
и правилницима о јавним путевима, безбиједности саобраћаја на путевима и одржавању рехабилитацији и
заштити јавних путева.
Наведеним прописима, а у складу са планираним финансијским средствима, дефинисан је начин и
обавеза одржавања путева, што омогућава вршење трајног, безбиједног и несметаног саобраћаја и
доприноси се очувању употребне вриједности пута.
Путну мрежу коју одржава Општина Шамац чине:
• категорисани (локални) путеви,
• некатегорисани путеви,
• улице у насељу.
II Одржавање и заштита путева
Под појмом одржавања и заштите путева подразумијевају се радови којима се у континуитету
обезбјеђује несметан и безбиједан саобраћај и чува употребна вриједност пута.
Одржавање путне мреже на територији општине Шамац укључује извођење следећих радова:
• санација ударних рупа, асфалтираних путних праваца, битуменизираним шљунком,
• насипање неасфалтираних путних праваца са машинским равнањем и израдом потребног нагиба,
• равнање и профилисање неасфалтираних путних праваца,
• кошење банкина свих путних праваца.
II-1 Санација ударних рупа
Табела 1: Санација ударних рупа
Редни
Путни правац, опис и врста радова
број
1.
1.1.

1.2.

Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,
довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).

2.1.

2.2.

Цијена
КМ

20

40.00

Укупно
КМ

М.З. ШАМАЦ
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња
асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).

2.

Количина
m2

15

35.00

800,00

525,00

М.З. БРВНИК
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња
асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).
Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,

25

40.00

15

35.00

1000,00

525,00
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3.
3.1.

3.2.
4.
4.1.

4.2.
5.
5.1.

5.2.
6.
6.1

6.2.

7.

7.1.

7.2.
8.
8.1

довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).
М.З. ОБУДОВАЦ
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња
асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).
Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,
довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).
М.З. ОБУДОВАЦ 2
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња
асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).
Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,
довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).
М.З. ГАЈЕВИ
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња
асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).
Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,
довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).
М.З. ГОРЊА СЛАТИНА
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња
асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).
Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,
довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).

35

40.00

20

35.00

10

40.00

5

35.00

20

40.00

10

35.00

30

40.00

25

35.00

20

40.00

15

35.00

30

40.00

1400,00

700,00

400,00

175,00

800,00

350,00

1200,00

875,00

М.З. ДОЊА СЛАТИНА
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња
асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).
Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,
довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).
М.З. СРЕДЊА СЛАТИНА
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња
асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).

800,00

525,00

1200,00
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8.2.
9.
9.1.

9.2.
10.
10.1.

10.2.
11.
11.1.

11.2.
12.

12.1.

12.2.

13.
13.1.

13.2.

Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,
довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).
М.З. НОВО СЕЛО
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња
асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).
Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,
довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).
М.З. ПИСАРИ
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња
асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).
Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,
довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).
М.З. ШКАРИЋ
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња
асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).
Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,
довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).
М.З. ТИШИНА
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња
асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).

Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,
довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).
М.З. ХРВАТСКА ТИШИНА
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња
асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).
Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,
довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).

15

35.00

30

40.00

10

35.00

40

40.00

50

35.00

35

40.00

30

35.00

525,00

1200,00

350,00

1600,00

1750,00

1400,00

1050,00

800,00
20

20

40.00

35.00

15

40.00

20

35.00

700,00

600,00

700,00
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14.

14.1.

14.2.
15.
15.1.

15.2.
16.
16.1.

16.2.
17.

17.1.

17.2.
18.

18.1.

18.2.

19.
19.1.

М.З. ХРВАТСКА ТИШИНА Жупарића
сокак
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња
асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).
Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,
довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).
М.З. КРУШКОВО ПОЉЕ
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња
асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).
Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,
довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).
М.З. КОРНИЦА
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња
асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).
Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,
довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).
М.З. ЗАСАВИЦА
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња
асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).
Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,
довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).
М.З. ГОРЊА ЦРКВИНА
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња
асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).
Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,
довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).
М.З. ГОРЊА ЦРКВИНА Улаз у насеље
поред основне школе (Сиљевац)
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња

33

40.00

-

-

20

40.00

15

35.00

15

40.00

10

35.00

10

40.00

15

35.00

25

40.00

10

35.00

20

40.00

1320,00

-

800,00

525,00

600,00

350,00

400,00

525,00

1000,00

350,00

800,00
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19.2.
20.
20.1.

20.2.
21.
21.1.

21.2.
22.
22.1.

22.2.

асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).
Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,
довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).
М.З. ДОЊА ЦРКВИНА
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња
асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).
Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,
довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).
М.З. ДОЊИ ХАСИЋ
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња
асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).
Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,
довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).
М.З. ГОРЊИ ХАСИЋ
Правилно исијецање ивица асфалта; набавка,
допремање и набијање тампонског каменог
материјала (d=10cm); довоз и уградња
асфалтне масе BNHS 22 (d=5-7cm).
Правилно исијецање ивица асфалта и стругање
постојеће асфалтне површине; припрема,
довоз и уградња асфалтне масе BNHS 22 (d=57cm).
Укупно:

-

-

20

40.00

15

35.00

10

40.00

10

35.00

5

40.00

10

35.00

823,00

-

800,00

525,00

400,00

350,00

200,00

350,00

31.245,00

Санација ударних рупа је једна од мјера редовног одржавања асфалтираних путних праваца.
Општина Шамац је ове као и претходних година у буџету обезбиједила одређена средства за ове намјене.
За санацију ударних рупа на територији Општине Шамац за текућу 2020. годину овим Програмом је
предвиђено 31.245,00 КМ, што се види из табеле 1.
Код ове санације разликују се двије врсте радова а то су:
- Први вид санације се изводи код већих оштећења гдје је дошло до оштећења тампонског слоја,
гдје је неопходно набијање тампонског каменог материјала дебљине (d=10 cm). Тампонски
слој се обавезно изводи од ломљеног каменог материјала.
- Друга врста радова подразумијева замјену завршног асфалтног слоја, на мјесту гдје није
дошло до оштећења тампонског слоја. Завршни асфалтни слој изводи се дебљине (d=5-7 cm), у
зависности од дебљине постојећег завршног слоја.
Површине предвиђене за санацију ударних рупа дефинисане су на основу обиласка терена, које је вршено
у мјесецу децембру у свим мјесним заједницама.
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II-2 Насипање макадамских путева
Табела 2.1 : Насипање макадамских путних праваца ЛОТ 1
Количина насипног
Редни
шљунковитог
Путни правци
број
материјала
m3
1.
М.З. ГРЕБНИЦЕ

Цијена КМ

Укупно КМ

1.1.

Пут поред баре „Одмут“

20.00

10.00

200.00

1.2.
2.

30.00

10.00

300.00

4.1.

Пут Видаци-Лијесковац
М.З. ТУРСИНОВАЦ
Српска Тишина-ТурсиновацГребнице
М.З. ТИШИНА
Засеок Трњак (неасф. дио)
Пут н. насеље Нова Форма
Остали некатегирани путеви
М.З. ХРВАТСКА ТИШИНА
Пут Баришићи-Ивкићи

4.2.
4.3.

2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

150.00

10.00

1.500,00

20.00
30.00
40.00

10.00
10.00
10.00

200.00
300.00
400.00

30.00

10.00

300.00

Пут Радићи

20.00

10.00

200.00

20.00
30.00

10.00
10.00

200.00

4.4.

Пут Блатанчићи
Пут Цвиткушићи-Јелечи

4.5.

Пут Бартоловићи

10.00

10.00

100.00

4.6.

Пут широки сокак

20.00

10.00

200.00

5.

М.З. НОВО СЕЛО
Воћкића пут
40.00

10.00

400.00

5.1.

5.2.
6.

Петричевића пут

6.1.
6.2.

Насеље Јасеник (све макадамске
улице)

7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.

10.00

200.00

10.00

10.00

100.00

60.00

10.00

600.00

50.00

10.00

500.00

20.00

М.З. ШАМАЦ
Улица између
Мебоша

6.3.

300.00

Будућности

и

Насеље Косово Поље
М.З. ЗАСАВИЦА
Пандуревића пут
Сенића пут
Продужетак пута поред гробља
1500 м
М.З. ГОРЊА ЦРКВИНА
Пут Сиљевац (поред школе)

10.00
10.00
60.00
50.00

10.00
10.00
10.00
10.00

100.00
100.00
600.00
500.00
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9.
9.1.

М.З. ПИСАРИ
Пут поред маркета „Меди“

30.00

10.00

300.00

9.2.

Пут Делића

80.00

10.00

800.00

9.3.

Шишићи

10.00

10.00

100.00

9.4.

Пут Витезовићи

20.00

10.00

200.00

9.5.

Остали некатегорисани путеви

70.00

10.00

700.00

10.
10.1.

М.З. ШКАРИЋ
Којића пут (према прузи)

60.00

10.00

600.00

10.2.

Пут Богдановићи

40.00

10.00

400.00

10.3.

Пут за Митровиће

30.00

10.00

300.00

1070,00

10.00

10.700,00

Укупно:

Табела 2.2 : Насипање макадамских путних праваца ЛОТ 2

Редни
број
1.

Путни правци

Количина
насипног
шљунковитог
материјала
m3

Цијена КМ

Укупно КМ

М.З. ДОЊА СЛАТИНА

1.1.

Пут Бусача-Аранђића

50.00

10.00

500.00

1.2.
2.

Пут према Баткуши (Јаћимовићи)
М.З. СРЕДЊА СЛАТИНА
С.Слатина-Трамошница опш.
Пелагићево
Пут поред православног гробља
Пут Божановићи-Њивак
М.З. ГАЈЕВИ
Гајеви-Горња Слатина
Симеуновићи-Гајићи
Антића пут
Антића пут 2
Џомбића пут
М.З. ГОРЊА СЛАТИНА
Сокак Васиљевићи
Сокак Радуловићи
Сокак Радуловићи 1
Тубаковић сокак
Којића сокак

20.00

10.00

200.00

20.00

10.00

200.00

50.00
40.00

10.00
10.00

500.00
400.00

50.00
50.00
20.00
20.00
40.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

500.00
500.00
200.00
200.00
400.00

20.00
10.00
10.00
20.00
10.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

200.00
100.00
100.00
200.00
100.00

10.00

10.00

180.00

10.00

2.1.
2.2
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1.

Мићића сокак

100.00

М.З. ЛУГОВИ
Све макад. улице кроз насеље

1.800,00
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6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

М.З. КОРНИЦА
Корница пут Чупићи-Сењак
Маркотићи
Ивичин-лушо сокак
Пут за игралиште
М.З. КРУШКОВО ПОЉЕ
Стојчић-Гајић
Алаковића сокак
Томић и Илинчић
М.З. ДОЊИ ХАСИЋ
Матковића сокак
Маркељин „Велики“ сокак
Пут за Шкарић-Коначиште
Блажановића пут
Драгичевића пут
Пут Јукића
Брандића сокак
М.З. ГОРЊИ ХАСИЋ
Пут Г.Хасић-рег.пут за Градачац
(пут поред гробља)
Пут Матијашевићи
Пут Микића
Укупно:

40.00
50.00
20.00
20.00

10.00
10.00
10.00
10.00

400.00
500.00
200.00
200.00

40.00
20.00
20.00

10.00
10.00
10.00

400.00
200.00
200.00

10.00
20.00
40.00
10.00

10.00
10.00
10.00
10.00

20.00

10.00

100.00
200.00
400.00
100.00
200.00

10.00
20.00

10.00
10.00

100.00
200.00

30.00

10.00

300.00

30.00
30.00
1.050,00

10.00
10.00
10.00

300.00
300.00
10.500,00
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Табела 2.3 : Насипање макадамских путних праваца

Редни
број

1.

Путни правци

ЛОТ 3

Количина насипног
шљунковитог
материјала
m3

Цијена КМ

Укупно КМ

1.1.

М.З. ОБУДОВАЦ
Р 462А – Пејићи до границе са Обудовац
2

80.00

10.00

800.00

1.2.

Пут Ристићи-Павловићи

30.00

10.00

300.00

1.3.

Пут Павловићи-Којићи

40.00

10.00

400.00

1.4.

Пут Којићи-Митровићи

40.00

10.00

400.00

1.5.

Пут Јосића

30.00

10.00

300.00

1.6.

Остали некатегорисани путеви

160.00

10.00

1.600,00

1.7.

Пут Цревићи-Оштра Лука

60.00

10.00

600.00

2.

М.З. ОБУДОВАЦ 2
400.00

2.1.

Пут Шибовац

40.00

10.00

2.2.

Божића сокак

60.00

10.00

600.00

2.3.

Ђукићи пут

20.00

10.00

200.00

2.4.

Поток сокак

50.00

10.00

500.00

2.5.

Дујковића сокак

50.00

10.00

500.00

2.6.

Пакленица сокак

40.00

10.00

400.00

3.

М.З. БАТКУША

3.1.

Рег. пут-Вреоци-Доња Слатина

60.00

10.00

600.00

3.2.

Пут Баткуша-Обудовац 2

40.00

10.00

400.00

3.3.

Симића пут-Стевановићи

60.00

10.00

600.00

3.4.

Пут Лазићи-Јекићи-Илићи

50.00

10.00

500.00

130.00

10.00

1.300,00

100.00

10.00

50.00

10.00

500.00

1.180,00

10.00

11.800,00

4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

М.З. БРВНИК
Брвник-Оштра Лука
Остали некатегорисани путеви

1.000,00

М.З. НОВО СЕЛО 2
Неасфалтиране улице кроз насеље
Укупно:

Насипање макадамског пута шљунковитим материјалом, је активност која се спроводи сваке
године као редовна мјера одржавања макадамских путева. Одржавање макадамских путева као прво
подразумијева грејдерисање тј. профилисање постојећих путних праваца, а затим и насипање
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шљунковитог материјала и разастирање насутог материјала. У овом програму за текућу 2020. годину
планиран је утрошак од 33.000,00 КМ, и рад грејдера од 200.00 сати. Количина насутог материјала и рад
машина за грејдерисање, дефинисан је на основу процјена на терену, које су извршене у мјесецима
децембар и јануар.
Табела 3. Рад грејдера
Ред.
Опис
бр.
1.
Рад грејдера и улта
Табела 4. Рад машине за кошење
Ред.
Опис
бр.
1.
Рад машине за кошење

Количина

Цијена

200.00 сати

90.00

Количина

Цијена

60.00 сати

117.00

Процијењена
вриједност
18.000,00

Процијењена
вриједност
7,020.00

Подручје Општине Шамац је за потребе насипања и грејдерисања путева распоређено на три
дијела, односно три лота.
Кошење и тарупирање банкина је активност која се сваке године обавља, и планирани износ овим
Програмом износи 7.020,00 КМ.
III Реконструкција и изградња пута
Реконструкцја пута подразумијева радове на дијелу постојећег пута, којима се мијењају његове
основне карактеристике у циљу повећања безбиједности саобраћаја, носивости и пропусне моћи пута.
Под појмом изградње пута подразумијева се изградња путног правца на постојећој или новој
траси.
Табела 5: Модернизација улица и локалних путева
Ред.
бр.

Путни правац

Опис радова

Извор
финансирања

Проције.
вриједн.

1.

МЗ Тишина

Изградња пјешачке стазе у МЗ
Тишина

Буџет

180.000,00

2.

МЗ Г. Слатина,
МЗ Д. Слатина.

Пресвлачење и санација
локалног пута Л-5 (Горња
Слатина-Доња Слатина)

Буџет

170.000,00

МЗ Шамац

Асфалтирање три улице у
насељу Дуга, МЗ Шамац

Буџет и
грађани

90.000,00

МЗ Шамац

Асфалтирање улице у насељу
Браће Југовића, МЗ Шамац

Буџет

27.000,00

МЗ Обудовац

Асфалтирање локалног пута,
Стевановића сокак у МЗ
Обудовац

Буџет и
грађани

45.000,00

Укупно:

512.000,00

3.

4.

5.
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За модернизацију улица и локалних путева већина средстава је планирана са буџетске позиције за
инвестиционо улагање, док се један дио финансира средствима грађана, за коју је овим Програмом
планиран утрошак средстава у износу 512.000,00 КМ.
За мјесну заједницу Тишина, планирана је изградња пјешачке стазе, која се финансира из буџета, са
процијењеном вриједности од 180.000,00 КМ.
За мјесне заједнице Горња Слатина и Доња Слатина, планирано је пресвлачење и санација локалног пута
Л-5 (Горња Слатина-Доња Слатина) у дужини од 1.500 m, које се финансира из буџета, са процијењеном
вриједности од 170.000,00 КМ.
За мјесну заједницу Шамац овим програмом планирано је асфалтирање три улице у насељу Дуга, које се
финансира из буџета и удјела грађана, са процијењеном вриједности од 90.000,00 КМ. Асфалтирањем ове
три улице у насељу Дуга, ће бити завршено асфалтирање свих улица у овом насељу. Овим програмом је
такође планирано и асфалтирање улице у насељу Браће Југовића, које се финансира из буџета, са
процијењеном вриједности од 27.000,00 КМ.
За мјесну заједницу Обудовац, планирано је асфалтирање локалног пута, Стевановића сокак, које се
финансира из буџета и удјела грађана са процијењеном вриједности од 45.000,00 КМ.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Табела
1.1
1.2
2
3

Опис активности
Санација ударних рупа
Санација ударних рупа
Одржавање неасфалтираних путних праваца
Рад грејдера

4

Рад машине за кошење

5

Модернизација улица и локалних путева

количина
488,00
335,00
3.800,00
200.00

цијена
40.00
35.00
10.00
90.00

укупно КМ
19.520,00
11.725,00
33.000,00
18.000,00

60.00

117.00

7.020,00

-

-

512.000,00

Укупно:

601.265,00

У претходно наведеној табели видљиво је да је овим програмом за санацију ударних рупа планирано
укупно 31.245,00 КМ.
За одржавање, тј насипање и грејдерисање макадамских путева планирано је 51.000,00 КМ.
За кошење банкина уз локалне путеве овим Програмом је планирано 7.020,00 КМ.
За капитална улагања у путну инфраструктуру овим програмом, а у складу са важећим Планом
капиталних улагања, планирано је 512.000,00 КМ.
Број: 07-022- 22/2020
Датум, 31.01.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

5.
На основу члана 39 став (2) т. 9) Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 97/17 и 36/19),
члана 10. 11. 12. и 17. Закона о спорту (Сл. гласник РС бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08) и члана 36. став (2)
т. 9) Статута општине Шамац (Сл. гласник општине Шамац бр. 9/17), Скупштина општине Шамац, на
XXXVIII редовној сједници одржаној дана 31.01.2020. године, донијела је
ПРОГРАМ
РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
2020. – 2023.
1. УВОД
Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији, превазилажењу
предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких и општих принципа који се
кроз њега преносе. Наши грађани могу учестовати у спорту као непосредни учесници у спортским
активностима, што јесте и најважнији циљ овог Програма, или као пасивни посматрачи тј. гледаоци и
љубитељи спорта.
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Савремени спорт представља огромно достигнуће модерног друштва и важно друштвено благо. Спорт је
и једна од покретачких снага за достизање миленијумских циљева развоја људског друштва. Посебно је
вриједан за савремени свијет који се брзо мијења и који се, с једне стране, карактерише повећањем
слободног времена, а с друге, урбанизацијом и сталним технолошким развојем који теже да одвоје човјека
од његове природне средине.
Прилику да учествују у спорту имају сви грађани Општине Шамац без обзира на друштвени статус,
вјерску припадност, или било који други вид опредјељености. Спорт повезује појединце, породице,
заједнице, регионе и цјелокупни народ. Када се људи баве спортом они се играју, радују и тада
испољавају најбоље људске особине које долазе до посебног изражаја: лојалност, толеранција,
другарство, тимски рад, посвећеност и упорност.
Спорт обогаћује нашу културу и економију, помаже развоју духа и тијела дјеце и чини нас отпорнијим и
као заједницу и појединачно.
Због свега тога је основни задатак локалне заједнице да осигура могућност да сви грађани општине
Шамац имају слободан приступ спорту гдје год да живе и без обзира на њихову способност. Укупна
материјална ситуација нашег друштва, узрок су стања у коме сви немају подједнаке шансе да се баве
организованим спортским активностима - кроз активности у спортским клубовима. Издвајања средстава
за чланарине, куповину спортске опреме још увијек нису и не могу бити приоритет у текућим мјесечним
издацима просјечне породице. Због тога спорт у општини Шамац данас није подједнако доступан свима.
Општина Шамац у окружењу важи за општину солидних спортских достигнућа, али смо сигурни да
резултати могу бити много бољи уз јасно дефинисан Програм развоја спорта.
2.

ОСНОВНИ ПРАВЦИ ПРОГРАМА

2.1. ВИЗИЈА
Визија овог Програма је обогаћивање живота свих грађана општине Шамац кроз спорт.
2.2. МИСИЈА
Мисија је остваривање признатог спортског система у општини Шамац, на свим нивоима и то на начин да
што више дјеце упражњава спорт, да што више одраслих учествује у њему и да имамо више побједника на
спортским такмичењима.
Када остваримо све наше приоритете општина Шамац ће имати:
- више дјеце у спорту и рекреацији;
- више одраслих у спорту и рекреацији;
- више побједника на разним такмичењима;
- здравију популацију.
2.3. ПРИСТУП
Улога Општинске управе Шамац је да предводи, инвестира и омогућава спортском систему да оствари
циљеве и приоритете које је овај Програм дефинисао.
Улога локалне заједнице је да:
- даје јасне смјернице, поставља изазове спортском сектору у подизању нивоа,
признавању и дјељењу најбоље праксе, вреднује успјех, обједињава и координира
цјелокупан систем спорта у општини Шамац;
- подиже капацитете свих чиниоца спортског система, помаже клубовима у
организовању спортских такмичења, ради на развоју и унапређењу спортске
инфраструктуре, подиже капацитете свих ресурса у спорту, бави се истраживањима и
прати примјере добре праксе;
- инвестира у спорт и рекреативне активности да би се остварили зацртани резултати,
прати успјехе цјелокупног система спорта у општини Шамац и транспарентно финансира
спортске организације којима је општински буџет извор средстава и то на основу јасних
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критеријума и подноси извештаје о коришћењу средстава из фондова пореских
обвезника.
2.4. ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ
Желимо да постигнемо следеће:
- 70% дјеце школског узраста учествују у организованом спорту најмање 3 сата
недељно;
- више омладине укључено је у спорт и рекреацију;
- више грађана општине Шамац укључено у физичко вјежбање у спортским клубовима или
организацијама које се баве рекреативним вјежбањем;
- 40% одраслих учествује барем једном недељно у спорту и рекреацији;
- више побједника на разним такмичењима;
- повећање броја спортиста и спортских клубова;
- повећање броја едукованих тренера и спортских радника без обзира да ли се ради о
формалном или о неформалном образовању;
- подизање капацитета спорта уз успостављање кохерентног система финансирања
спорта на свим нивоима, уз поштовање утврђених критеријума;
- још прецизније и јасније дефинисање критеријума за финансирање спорта на јаван и
транспарентан начин;
- превођење система финансирања спорта из ,,сиве зоне“ у легалне токове и смањење
могућности злоупотреба, стварања лошег имиџа, одбијање потенцијалних донатора и
спонзора, прављење и коришћење тзв. ,,црних фондова“ и др;
- наставак усмјеравања буџетских средстава ка најспособнијим организацијама које су
спремне да пруже резултате нашем спорту и рекреацији;
- консолидовање инвестиционих токова ради поједностављења и унапређења процеса
инвестирања у спортске организације;
- постепено успостављање система самоодрживости спортских организација
унапређењем и јачањем партнерства између спортског и пословног сектора;
- да се обезбједи аутоматска примјена механизама за рацинално трошење средстава и
настави са инсистирањем на начин који подиже ефикасност и учини да систем буде
потпуно транспарентан;
- вреднује рационално доношење одлука на основу чињеница заснованих на стручним
анализама и дугорочном планирању;
- повећа учешће особа са инвалидитетом, како у систему врхунског спорта тако и у
систему рекреативног вјежбања;
- створи способне, одрживе и координисане организације које обезбјеђују квалитетан
спорт за своју заједницу;
- омогући бољу координацију између свих чинилаца спортског система у општини Шамац
и поштовање Програма и свих прописа који регулишу област спорта;
- обезбједи повјерење домаћих и страних улагача у спорт стварањем транспарентног,
предвидивог и одрживог система;
- укључење већег броја жена које учествују у руковођењу спортским организацијама,
клубовима и установама физичке културе;
- унаприједи, уреди и изгради недостајућа спортска инфраструктура;
- подрже спортске организације да планирају и дијеле ресурсе и објекте са другим
спортским организацијама, посебно у случајевима када то умањује трошкове и
обезбјеђује боље услуге за све учеснике у систему спорта;
- да се смањи утицај негативних појава у спорту;
- да повеже спорт, туризам и животну средину;
- да обезбједи интерконекцију науке и спорта;
- да заједно са медијима промовише праве вриједности и приближи значај бављења
спортом свим грађанима општине Шамац.
3. ФОКУС
Програм за развој спорта Општине Шамац ће своје дјеловање посебно фокусирати на неколико тема и то:
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3.1. МЛАДИ
Циљ је да млади развију љубав према спорту и рекреацији која ће водити ка њиховом доживотном
учешћу или у спорту или у рекреацији.
3.2. ВРХУНСКИ СПОРТ
Циљ је да се идентификују најталентованији спортисти општине Шамац, да се повежу наука и пракса
ради постизања врхунских спортских резултата и да се талентима и већ рангираним врхунским
спортистима омогући несметан развој и напредак у свим узрасним категоријама и, последично, до бољег
позиционирања општине Шамац на великој спортској сцени.
3.3. РЕКРЕАЦИЈА
Желимо способан, одржив и координиран рекреативни сектор који може да обезбједи квалитетне
могућности за учешће у својим програмима за што већи број грађана општине Шамац.
3.4. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Циљ је да се развије и унаприједи спортска инфраструктура у општини Шамац. Подизање капацитета
спортске инфраструктуре је заједничка обавеза свих чиниоца који брину о спорту а посебно је
незаобилазна функција републичких институција, прије свега ресорног министарства.
4. ИЗАЗОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Спорт у општини Шамац функционише у веома комплексном окружењу које се мијења и отвара многе
изазове. За успјешно инплементирање приоритета Програма потребно је јасно препознати изазове и
дефинисати начине за њихово превазилажење.
4.1. ПРОМЈЕНА НАВИКА
Раст интересовања дјеце за рачунаре и друштвене мреже може довести до опадања интересовања за
учешћем у спортским активностима укупно, а може довести и до помјерања њиховог интересовања ка
групама тзв. неформалних спортова.
4.2. ПРОМЈЕНЕ ДЕМОГРАФСКЕ СЛИКЕ ШАМЦА
Резултати пројекција становништва за период 2011–2041. указују да ће у наредних тридесет година
становништво и даље бити изложено дјеловању процеса демографског старења. Удио младих је низак и са
тенденцијом даљег пада, док је удио старих висок и стално расте у укупној популацији. Старење
становништва ће захтјевати омогућавање више спортских и рекреативних олакшица и погодности за
старије грађане општине Шамац.
4.3. ОДРЖИВОСТ И СПОСОБНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Спорт и рекреација имају ограничене ресурсе, а често имају и веома уску базу за приходовање, тако да је
одрживо финансирање функционални приоритет. Изазови у финансирању спорта су вишеструки:
девастирана економија и пад стандарда; недостајућа спортска инфраструктура; ограничења у спонзорству
фирмама које се баве производњом алкохола и дувана; велико „црно тржиште“ у области спортских
кладионица и уопште игара на срећу из чијег прихода се дјелимично финансира спорт. С друге стране,
раст интересовања за клађење на домаће и иностране спортске догађаје има потенцијал да угрози
интегритет спорта кроз намјештање мечева, нелегално клађење и друге облике корупције.
Посебан изазов за развој спорта у општини Шамац може да буде насиље на спортским приредбама, које је
тренутно занемараљиво али догађаји у окружењу изазивају опрезност. Сви инциденти утичу и на
пословање спортских организација – на дуги рок утичу на одбијања спонзора да уђу у систем
финансирања и подршке спорту.
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Има примјера да лошим, нестручним и неетичким радом на спорт утичу и неке школе спорта, клубови и
организације које се баве рекреацијом грађана. У крајњем, то може да доведе до престанка бављења
спортом у популацији младих. То, у комбинацији са новим стиловима живота младих и изазовима које
пружа модерно друштво (социјалне мреже, играње видео игара, гледање телевизијског програма...), може
довести до озбиљног смањења мотивисаности младих људи да се баве физичким вјежбањем.
Многи спортски објекти се налазе у веома лошем стању. Због тога постоји јасна потреба за новим
објектима за школски, рекреативни и врхунски спорт. Програмом је предвиђено унапређење капацитета
постојећих објеката. Такође, предвиђено је и да се, на бази урађене анализе постојећег стања, обави
категоризација спортских објеката како би се дефинисали приоритети при планирању обнове и
евентуалне изградње нових објеката.
1.

СТРАТЕШКИ ОКВИР

Програм развоја спорта општине Шамац је комплементаран са раније усвојеним документима прије свега
са Стратегијом развоја општине Шамац и полазећи од чињенице да у Стратегији нису утвђене стратешке
одреднице него само неколико упроштених информација о стању спорта у Шамцу, овај Програм доноси
детаљне садржаје који су усклађени са ранијим приоритетима, уз избјегавање преклапања.
Законом о спорту Републике Српске је уређена област спорта у складу са европским стандардима и
прописима чији је развој био изузетно динамичан у протеклом периоду, уз усаглашавање са националним
прописима и консензус свих релевантних субјеката спорта да се област спорта уреди на системски
цјеловит и свеобухватан начин. Овим Законом детаљно су уређена права и обавезе спортиста и осталих
физичких лица у систему спорта, питања везана за правни положај, организацију и регистрацију правних
лица у систему спорта; детаљно су разрађени општи интерес, као и потребе и интереси грађана у области
спорта; успостављено је јасно и транспарентно финансирање; дат је основ за нужне категоризације у
области спорта; опредјељено је доношење програма развоја спорта у Републици Српској; прецизиран и
унапређен режим школског спорта; успостављен је свеобухватан режим у погледу статуса,
функционисања и одржавања спортских објеката; прецизиран је режим организовања спортских
приредби; прописано је вођење евиденција ради посједовања релевантних података из ове области;
успостављен је надзор над радом организација у области спорта и уређена су питања у вези са
евидентирањем и приватизацијом у области спорта. Након доношења Закона о спорту, готово је у
цјелости реализован процес доношења свих подзаконских аката, чиме је област спорта у нормативном
смислу заокружена.
2. ЧИНИОЦИ СИСТЕМА СПОРТА У ОПШТИНИ ШАМАЦ И ПРАВНИ ОКВИР У КОЈЕМ
ДЈЕЛУЈЕ СИСТЕМ
Чиниоци система спорта у општни Шамац дјелују у два сектора, институционалном и спортским савезима
и клубовима. Институционални сектор представља Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне
заштите Општинске управе Шамац.
Спортски савези и клубови представљају спортисте који су чланови клубова, спортских удружења,
секција и других видова повезивања и удруживања особа које се баве спортом професионално или
рекреативно.
Спортска удружења и клубови који тренутно егзистирају на подручју Општине Шамац су:
1. ФК „Борац“ Шамац
2. ФК „Младост“ Д. Слатина
3. ФК „Братство“ Д. Дубица
4. ФК „Црквина“ Црквина
5. ФК „Ц. Звијезда“ Обудовац
6. ФК „Звијезда“ К. Поље
7. ФК „Хајдук“ Баткуша
8. ФК „Ц. Звијезда“ Гајеви
9. ФК „Младост“ С. Тишина
10.ФК „Будућност“ Г. Слатина
11.ФК „Јединство“ Обудовац 2
12. ЖФК „Борац“ Шамац
13.Фуд. сав. опш. Шамац
14.ШК „Обудовац“ Обудовац
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15.ШК „Шамац“ Шамац
16.ШК „Ц. Звијезда 1981“ Обудовац
17.ЖОК „Ц Звијезда“ Обудовац
18.МОК „Ц. Звијезда“ Обудовац
19.Кош. К. „Шамац“ Шамац
20.Кар. К. „Шотокан“ Шамац
21.Кајак кану рафтинг клуб „Ушће“ Шамац
Задаци и правци дјеловања локалне самоуправе везане за спорт дефинисани су Законом о спорту, Законом
о локалној самоуправи, Статутом општине Шамац а све у циљу нормативног и суштинског уређења
система спорта у општини Шамац.
У Републици Српској, а самим тим и у општини Шамац основни правни акт којим се регулише област
спорта јесте Закон о спорту („Службени гласник Републике Српске”, бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08),
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, бр: 97/16 и 36/19)
Поред ових закона, за област спорта у погледу правног уређења, од непосредне важности је Статут
општине Шамац, (Службени гласник Општине Шамац бр: 9/17), а у припреми је Правилник о расподјели
средстава из буџета општине Шамац за суфинансирање рада спортских организација и за спортске
манифестације на подручју општине Шамац.
Општинска управа Шамац има посебно значајно мјесто у примјени Програма. Законом о спорту је
дефинисано да је обавеза сваке јединице локалне самоуправе да донесе свој Програм развоја спорта који
ће бити у сагласности са Програмом који је усвојила Скупштина РС, а да ће се у расподјели средстава
водити рачуна о критеријумима и да ће цио процес бити јаван и транспарентан. Програм предвиђа
сужавање простора за коришћење тзв. дискреционих права која су често и извор корупције. Програмом се
посебно инсистира да се води рачуна како се троши новац из буџета и да успоставе јасне процедуре за
праћење токова новца у спорту и поштовање свих позитивних законских и подзаконских прописа.
Спортски савези и спортска удружења су организације у области спорта са подручја општине Шамац, које
се оснивају ради уређивања и остваривања спортских питања од заједничког интереса, који директно
сарађују са Општинском управом и координишу активности између њих и спортских клубова.
Спортски клубови су основна ћелија система спорта у општини Шамац у којима се може сагледати реалан
живот спортиста и који су данас оптерећени многим проблемима. Управо су спортски клубови тренутно
највише угрожени, оптерећени су разним наметима које диктирају национални грански савези,
нормативом коју диктира Министарство породице, омладине и спорта, другим законским прописима који
на директан или индиректан начин утичу на рад спортског клуба, хроничним недостатком финансијских
средстава, оптерећени су и одливом квалитетног спортског кадра у велике градове који им пружају боље
услове за живот, студирање и већу могућност у запошљавању.
3.

ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА

Програмом су дефинисане четири приоритетне области.
Приоритети овог Програма су:
- Развој спорта дјеце и омладине;
- Развој и унапређење врхунског спорта;
- Развој и унапређење рекреативних програма;
- Развој и унапређење спортске инфраструктуре.
Имплементација Програма захтјева тимски рад и заједничке активности свих чинилаца спортског система
општине Шамац, а улога локалне заједнице је да обезбједи јасно дефинисане правце дјеловања. Да би
задатак био успјешно обављен, морамо имати јасна правила у финансирању реализације примјене
Програма, која неће бити оптерећена личним или било којим другим интересима, већ ће бити усмјерена
искључиво ка јасно дефинисаним критеријумима, а у центру пажње је спортиста.
7.1.

РАЗВОЈ СПОРТА ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

Примјеном Програма за развој спорта општине Шамац у области развоја спорта дјеце и омладине
желимо:
- да млади општине Шамац развију љубав према спорту и рекреацији која ће их водити
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ка њиховом доживотном учешћу у перманентним физичким активностима;
- да се основе за учешће у спорту успостављају током раних година и у том смислу ће
локална самоуправа подржавати организације које омогућавају квалитетне програме
за основне покрете и базичне спортске вјештине за дјецу до 14 година;
- да обезбједимо јасне смјернице за родитеље, учитеље, тренере и друге волонтере, како
бисмо помогли да се подигне квалитет рада у спорту за дјецу и охрабримо клубове да
обезбједе окружење прилагођено породицама, да би дјеца и родитељи добили
квалитетније програме у спорту;
- да подржимо образовни сектор да обезбједи више квалитетних спортских могућности
за дјецу, показујући им на који начин спорт може да побољша образовне резултате и
јачајући везе међу школама, клубовима и другим институцијама;
- да одржимо спортове и манифестације које привлаче младе људе и промовишемо
изградњу инфраструктуре и простора, како би млади људи имали бољи приступ
спортским могућностима;
- да нађемо начине да задржимо младе људе у спортским активностима и после
завршетка школовања;
- да промивишемо здравље дјеце и омладине на свим нивоима.
Општи циљ: Унапређен школски спорт.
Посебни циљеви:
- Побољшани материјално-технички услови за реализацију школског спорта;
- Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних
активности у оквиру школског спорта;
- Повећано учешће ученика на школским спортским такмичењима, приредбама и
манифестацијама;
- Побољшан стручно педагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру
школског спорта;
- Подстакнуто значајније укључивање школа у реализацију и унапређење школског
спорта;
- Побољшано медијско праћење и промоција школског спорта у циљу његовања
културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања
различитости на спортским теренима и поред њих.
7.2.

РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ СПОРТА

Програмом желимо да се идентификују и развију најталентованији спортисти општине Шамац и да већ
категорисани врхунски спортисти имају врхунске услове за њихово спортско усавршавање и да побјеђују
на спортским такмичењима широм Републике Српске, БиХ, региона и Европе.
Примјеном Програма развоја спорта у области врхунског спорта желимо да:
- финансирамо оне спортске организације и спортисте који су способни да постигну
изузетне резултате, окупе и тренирају велики број спортиста;
- обезбједимо спортистима услове за тренинг по највишим стандардима, како би они
били спремни за такмичења;
- обезбједимо спортистима услове, ресурсе и могућности у циљу максималног
испољавања њихових потенцијала;
- привучемо и ангажујемо тренере врхунске класе и помоћно особље у систем
врхунског спорта, у циљу подизања капацитета клубова.
- Инсистирамо на перманентној едукацији тренера ангажованих у систему спорта
општине Шамац, како кроз неформално образовање, тако и кроз повезивање
клубова;
- помогнемо клубовима да препознају таленте, осмисле квалитетне програме за
њихов развој и коначно да развију будуће таленте, омогућујући специјалистичке и
техничке савјете на пољу идентификације и развоја талената.
Општи циљ: наставак обезбјеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање услова за развој
професионалног спорта.
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Посебни циљеви:
- Подигнути капацитети стручног рада у области врхунског спорта;
- Створени услови за одржавање врхунског резултата;
- Развој спортисте до врхунског резултата;
- Дефинисана и унапређена област професионалног спорта;
Мјерење успјеха у 2020. години: према броју остварених резултата спортиста у оквиру система врхунског
спорта; броју спортиста у оквиру система врхунског спорта; броју едукованих спортских стручњака.
7.3.

РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ РЕКРЕАТИВНИХ ПРОГРАМА

Лисабонска конвенција из 1998, Бијела књига о спорту из 2004, Препорука Свјетске здравствене
организације о исхрани и физичкој активности из 2007. биле су полазиште за политичку одлуку ЕУ у
децембру 2010. године да до 2020. године покрене нових 100 милиона европљана на редовну физичку
активност. Редовна физичка активност је основ за очување и унапређење здравља, а „спорт за све“
препознају као основно средство у реализацији тих циљева. У приоритетне задатке сваке државе убрајају
се јавно-здравствене активности у циљу промоције здравих стилова живота и пружање могућности свим
грађанима да се баве спортским активностима.
Примјеном Програма развоја спорта у области рекреације желимо да:
- створимо способан, одржив и координисани сектор који ће се бавити рекреацијом
свих грађана општине Шамац, који ће створити квалитетне могућности за учешће
већег броја грађана;
- дамо младима прилику да се баве рекреативним вјежбањем и да стекну навику и
потребу која ће трајати цијелог живота;
- повећамо могућности за бављење рекреативним активностима код младих људи
улагањем у организације, манифестације и акивности које су блиске омладини;
- инвестирамо у рекреативне организације које могу да мобилишу већи број грађана
општине Шамац за учешће у рекреативним активностима.
Општи циљ: повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва посебно дјеце, младих,
жена, особа са иинвалидитетом и старих.
Посебни циљеви:
- Подстакнута и ојачана свијест о важности редовне физичке активности;
- Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се
баве спортом;
- Израђени стандарди у оквиру „спорта за све“ и унапређени стручни потенцијали са
циљем израде критеријума за финансирање спорта за све;
- Унапређена сарадња са школским спортом, врхунским спортом, радничким спортом и
спортом на селу у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима
становништва посебно дјеце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих;
- Унапређена сарадња са савезима пензионера, невладиним организацијама и гранским
спортским савезима ради повећања обухвата и развоја нових облика и садржаја који су
намијењени старим особама у функцији одржавања здравља, виталности и дигнитета.
7.4.

РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Програмом желимо да се унапреди спортска инфраструктура у општини Шамац. Примјеном Програма
развоја спорта у области спортске инфраструктуре желимо да:
- Реконструишемо, обновимо и адаптирамо постојеће спортске објекте и терене на
територији општине Шамац;
- Изградимо фудбалски терен са вјештачком травом и „балон салу“,
- Учествујемо у изградњи спортске инфраструктуре која недостаје у школама,
- Створимо услове за развој атлетског спорта,
- Успоставимо базу података, односно евидентирамо постојеће стање спортске
инфраструктуре.
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Општи циљ: развијена спортска инфраструктура.
Посебни циљеви:
- Успостављена потпуна база података, односно евидентирање постојећег стања
спортске инфраструктуре;
- Системски планирана инфраструктура;
- Плански изграђени нови и реконструисани постојећи спортски објекти.
8. ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ
Поред наведених приоритета, Програм ће бити усмјерен и ка другим сегментима система спорта у
општини Шамац и инсистираће се на реализацији свих наведених циљева. Напомињемо да редослед
циљева не значи и приоритет, већ се сви циљеви налазе у корпусу једнаке важности.
8.1. ТУРИЗАМ, ЖИВОТНА СРЕДИНА
Општи циљ: унапређен однос спорта, туризма и животне средине.
Посебан циљ: подстакнуте и ојачане везе спорта, туризма и животне средине.
8.2. МЕДИЈИ У СПОРТУ
Општи циљ: унапређена улога и одговорност медија за развој спорта.
Посебни циљеви:
- Медијска промоција спорта као здравог начина живота и мотивација грађана за
бављење рекреативним активностима;
- Стручно усавршени новинари;
- Подигнута свијест грађана о позитивним вриједностима спорта.
8.3. НЕГАТИВНЕ ПОЈАВЕ У СПОРТУ
Општи циљ: унапређене мјере за спречавање свих негативних појава у спорту (насиље,
допинг, намјештање мечева, нелегално клађење).
Посебни циљеви:
1. Борба против манипулација на спортским такмичењима;
2. Антидопинг и борба против других негативних појава у спорту.
9. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм биће објављен у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-23/2020
Датум, 31.01.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

6.
На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број 97/16 и 36/19), чл. 4., 5. и 9.Закона о финансирању политичких странака из
буџета Републике, града и општине (''Службени гласник Републике Српске'', број 65/08) и члана 36.
Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац,
на XXXVIII сједници одржаној дана 31.01.2020. године, донијела је
О Д Л У К У
о финансирању дијела трошкова редовног рада политичких странака које имају
одборнике у Скупштини општине Шамац и покрићу дијела трошкова изборне кампање
за избор одборника из Буџета општине Шамац за 2020. годину

26

Страна 27 - Уторак, 4. фебруар 2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 2
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови, висина, начин обезбјеђивања и начин расподјелe финансијских
средстава из Буџета општине Шамац за 2020. годину за финансирање дијела трошкова редовног рада
политичиких странака које имају одборнике у Скупштини општине Шамац (у даљем тексту: Скупштина)
и покриће дијела трошкова изборне кампање политичких странака, коалиција, независних листа и
независних кандидата за избор одборника у Скупштини општине Шамац.
Члан 2.
(1) Право на финансијска средства, у складу са овом одлуком, остварују:
а) политичке странке које имају одборнике у Скупштини за финансирање дијела трошкова редовног рада
политичке странке,
б) политичке странаке, листе независних кандидата и независни кандидата са потврђеним изборним
листама за предстојеће локалне изборе и
в) регистроване коалиције са потрврђеном јединственом листом кандидата.
(2) Финансијска средства за финансирање трошкова из претходног става планирана су у Буџету
општине Шамац за 2020. годину у укупном износу од 40.000 КМ.
Члан 3.
Расподјела средстава за финансирање дијела трошкова редовног рада политичких странака које
имају одборнике у Скупштини у износу од 35.000 КМ врши се на сљедећи начин:
а) 20% распоређује се у једнаким износима политичким странкама и коалицијама које имају
одборнике у Скупштини и
б) 80% распоређује се сразмјерно броју освојених мандата, које политичка странка и коалиција
има у Скупштини.
Р/б

Политичка
странка/коалиција

1
1.
2.
3.
4.
5.

2
СНСД Милорад Додик
СДС
НДП
ДНС
Хрватска коалиција
ХДЗ БиХ-ХДЗ 1990
Социјалистичка
партија
Независна странка
др Михајло Товирац
УКУПНО

6.
7.

Број
одборни
ка
3
6
5
5
4
3

Фиксно
20% (КМ)
4
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

По бр.осв.
мандата
80% (КМ)
5
6.720
5.600
5.600
4.480
3.360

Укупно
4+5 (КМ)

Мјесечно
(КМ)

6
7.720
6.600
6.600
5.480
4.360

7
643
550
550
456
363

1

1.000

1.120

2.120

177

1

1.000

1.120

2.120

177

25

7.000

28.000

35.000

2.916

Члан 4.
Уколико одборник у току трајања мандата напусти политичку странку, финансијска средства
задржава политичка странка којој је одборник до тада припадао.
Члан 5.
(1) Средства за покриће дијела трошкова изборне кампање политичких странака, коалиција,
незавнисних листа и независних кандидата, са потврђеним изборним листама за одборнике у Скупштини
обезбјеђују се у износу од 5.000 КМ.
(2) Расподјела средстава из става (1) овог члана, извршиће се у складу са изборним прописима.
Члан 6.
Одјељење за финансије Општинске управе Општине Шамац дужно је двије трећине средстава из
члана 5. став (1) ове одлуке дозначити најкасније до дана одржавања избора.
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Члан 7.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије Општинске управе Општине
Шамац.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-18/2020
Датум, 31.1.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

7.
На основу члана 23. став (1) и члана 53. став (1) Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. став (2), тачка 13) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. став (2),
тачка 13) Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина
општине Шамац на XXXVIII сједници одржаној дана 31.01.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о стицању својине на непокретности
(парцела за проширење гробља у МЗ Црквина)
Члан 1.
Овом Одлуком Општина Шамац стиче својину на непокретности означеној као к.ч број 1160/1,
уписано у П.Л. број 863/1, К.о. Црквина, њива 2 класе површине 6.260 m2, а што се по старом
катастарском операту односи на земљиште означено као к.ч број 765 из ЗК улошка број 437 К.о. СП
Црквина, власника Маслић (Радиша) Станишe са дијелом 1/1 , ради проширења мјесног православног
гробља у Црквини.
Члан 2.
Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке реализоваће се Уговором о купопродаји уз
накнаду од 2,5 КМ/m2, односно укупну купопродајну цијену у износу од 15.650,00 КМ (словима:
петнаестхиљадашестстотинапедесетконвертибилнихмарака) за површину од 6.260 m2, према процјени
вјештака грађевинско-архитектонске струке, област грађевинарство, Лазић Бобана из Модриче, налаз
број: 01-01/2020 од 22.01.2020. године.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине Шамац, или лице које он овласти, да закључи Уговор о
купопродаји непокретности из члана 1. ове Одлуке са Маслић (Радиша) Станишом, а по прибављеном
мишљењу Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у Добоју.
Члан 4.
Трошкове обраде уговора сноси Општина Шамац.
Члан 5.
На непокретности из члана 1. ове Одлуке у јавним евиденцијама непокретности извршиће се упис
права својине у корист Општине Шамац са дијелом 1/1.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-19/2020
Датум, 31.1.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

8.
На основу члана 39. став (2) тачка 9) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број 97/16 и 36/19), чл. 112. став (2) и 114. Закона о здравственој заштити (''Службени
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гласник Републике Српске'', број 106/09 и 44/15), члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 9/17) и члана 5. Правилника о поступку утврђивања смрти лица(''Службени
гласник Републике Српске, број 65/10), Скупштина општине Шамац, на XXXVIII редовној сједници
одржаној дана 31.01.2020. године, донијела је
О Д Л У К У
о измјени Одлуке о именовању мртвозорника
I
У Одлуци о именовању мртвозорника број 07-022-23/18 од 30.01.2018. године (''Службени гласник
општине Шамац'', број 1/18), у тачки II, став (2) под реднм бројем 2. умјесто ''др Драган Илинчић'', треба
да стоји ''др Предраг Којић''.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-20/2020
Датум, 31.01.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

9.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), 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 о раду Скупштине општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXVIII редовној
сједници одржаној дана 31.01.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Скупштине општине Шамац и радних тијела у Скупштини општине
у 2019. години
I
Усваја се Извјештај о раду Скупштине општине Шамац и радних тијела у Скупштини општине
у 2019. години.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-24/2020
Датум, 31.01.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

10.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 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 XXXVIII редовној сједници
одржаној дана 31.01.2020. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о раду Одбора за жалбе општине Шамац за 2019. годину
I
Усваја се Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Шамац за 2019. годину.
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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: 07-022-25/2020
Датум, 31.01.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

11.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 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 о раду Скупштине општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXVIII редовној
сједници одржаној дана 31.01.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду Комуналне полиције за период 01.01. до 31.12.2019. године
I
Прихвата се Информација о раду Комуналне полиције за период 01.01. до 31.12.2019. године.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-26/2020
Датум, 31.01.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

12.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), 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 XXXVIII редовнoj сједници одржаноj 31.01.2020.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XXXVII редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са XXXVII редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 26.12.2019.
године, без примједби.
II
Извод из Записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 07-022-17/2020
Датум, 31.01.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
13.
На основу члана 17. став 4. Закона о студенском стандарду ( „Службени гласник Републике Српске“, број
34/08), члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број 9/17), начелник
општине Шамац, доноси
ПРАВИЛНИК
о додјели студентских стипендија општине Шамац
Члан 1
Овим правилником прописују се општи услови, начин, критеријуми, поступак за додјелу стипендија,
закључивање уговора, исплата, као и друга питања од значаја за додјелу стипендија.
Члан 2
Студенти у смислу става 1. овог члана су студенти који су се уписали или студирају на високошколским
установама које се финансирају из буџета Републике Српске, Босне и Херцеговине или републике бивше
Југославије.
Члан 3
Средства за стипендије обезбјеђују се у буџету општине Шамац.
Члан 4
Стипендије се додјељују почев од јануара слиједеће године од године када је донесена одлука о додјели
стипендија, па до мјесеца октобра.
Студентима којима је додјељена стипендија настављају добијати стипендију под условом да до мјесеца
новембра доставе потврду о упису у слиједећу годину.
Исплате стипендија врше се путем текућег рачуна, на име студента.
Стипендија се неће исплаћивати за мјесец јули и август.
Члан 5
Стипендије се додјељују на основу спроведеног јавног конкурса.
Конкурс расписује Начелник Општине Шамац (у даљем тексту Начелник) сваке годинеу новембру
мјесецу.
Конкурс се објављује на огласној табли Општине као и на Интернет страници општине Шамац.
Рок за подношење пријава са документацијом је 15 дан од дана објављивања конкурса.
Члан 6
За додјелу стипендија могу конкурисати кандидати који испуњавају следеће опште услове:
- да је држављанин РС/БиХ,
- да имају пребивалиште на подручју општине Шамац,
- да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања,
- да су редовно уписани на основни циклус студијског школовања у јавну високошколску
установу и
- да нису старији од 26 година.
(Стипендија се не може додијелити: Студенту апсолвенту, студенту мастер студија, студенту који је
обновио годину и студенту старијем од 26 година.)
Члан 7
Уз пријаву на конкурс је потребно приложити :
-

Увјерење да су редовни студенти на високошколској установи првог студијског циклуса,
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-

-

-

Увјерење о личном и/или статусу породице (за дјецу цивилне жртве рата, дјецу погинулих или
несталих бораца или ратних војних инвалида од I –IV категорије),
Студенти са оствареном већом просјечном оцјеном у претходном циклусу школовања,
односно годинама студија, односно Увјерење о просјеку оцјена из претходног циклуса
школовања односно година студија,
Овјерену копију личне карте или овјерену копију потврде о пребивалишту,
Увјерење да су брaт или сестра, подносиоца пријаве, редовни студенти (уколико су двоје или
више дјеце из исте породице студенти) и да се школују на јавним високошколским установама
у Републикама бившеЈугославије.
Кућна листа,
фотокопија картице текућег рачуна,
овјерена изјава да студент није корисник стипендије из других јавних извора стипендирања,
потврда од средње школе или овјерена копија дипломе о остваренимм резултатима на
међународним, државним и републичким такмичењима из области науке и културе,
увјерење да су студент и/или чланови његовог домаћинства корисници социјалне помоћ,
извод и матичне књиге умрлих (за дјецу без једног или оба родитеља).

Члан 7
Kандидати се рангирају према следећим критеријумима:
-

студенти са оствареном већом просјечном оцјеном у претходном циклусу школовања односно
претходним годинама студија,
студенти који су награђивани,
студенти који студирају на високошколским установама чија занимања су дефицитарна за ову
општину,
студенти из чијих породица на јавним факултетима студирају два или више студента, а
ниједан није корисник студентске стипендије,
студенти виших година студија који до сада нису били корисници студентске стипендије,
студенти слабијег социјалног статуса

Предност у додјели стипендија имају кандидати:
-

дјеца погинулих или несталих бораца,
дјеца ратних војних инвалида од I – IV категорије,
дјеца цивилне жртве рата
студенти без једног или оба родитеља

Члан 8
Пријаве на конкурс разматра и приједлог за додјелу стипендија утврђује Комисија за додјелу стипендија
(у даљем тексту Комисија), коју именује Начелник.
Комисија за додјелу студентских стипендија састоји се од 3 члана, а чине је службеници општинске
управе.
Комисија одлучује већином гласова свих чланова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Комисија је дужна да у року од пет дана од дана затварања конкурса утврди тачан број пристиглих
пријава на конкурс.
Комисија је дужна да размотри пријаве у року од 30 дана о дана затварања конкурса за додјелу стипендија
и у наредних седам дана утврди ранг листу.
Члан 9
Начелник ће за сваку школску годину донијети Одлуку о стипендирању студената, а која Одлука ће бити
објављена на огласној табли и званичној интернет страници.
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Одлуком о стипендирању студената утврђује се број стипендија, број дефицитарних занимања на
подручју Општине и висина стипендије.
Начелник доноси Одлуку о стипендирању након што му Комисија достави ранг листу.
Члан 10
На Одлуку о стипендирању подносилац пријаве може изјавити приговор у року од 8 дана од дана пријема
одлуке.
Начелник испитује разлоге приговора у погледу њихове основаности и у року од 15 дана од дана истека
рока за подношење приговора доноси одлуку.
Члан 11
На основу Одлуке о додјели стипендије Начелник општине и корисник стипендије закључују уговор о
стипендирању.
Члан 12
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 01-022-15/2020
Датум, 30.01.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

14.
На основу члана 3 Закона о слободи вјере и правном положају цркава и вјерских заједница у Босни и
Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 5/04), члана 9 Упутства о спровођењу
Закона о слободи вјере и правном положају цркава и вјерских заједница („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број 28/19), члан 59 став (1) тачка 18) Закона о локалној самоуправи Републике Српске
("Сл. гласник РС", бр. 97/2016 и 36/2019) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“ број 9/17), начелник општине Шамац, доноси
ПРАВИЛНИК
о финансирању цркава и вјерских заједница општине Шамац
Члан 1
Овим Правилником се уређују услови и поступак додјељивања и намјенске помоћи, нарочито за обнову и
очување те изградњу храмова. богомоља, џамија и других објеката вјерским заједница, као и друге
помоћи из буџета општине Шамац.
Члан 2
Финансијска средства и буџета општине Шамац могу се додјелити свим црквама и вјерским заједницама
које имају статус правног лица у складу са одредбама Закона о слободи вјере и правном положају цркава
и вјерских заједница у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 5/04).
Члан 3
Цркве и вјерске заједнице које се за помоћ обраћају општини Шамац дужне су поднијети захтјев с
образложењем и елементима плана расподјеле утрошка одобрених средстава за наведене намјене.
Члан 4
Захтјев из члана 3 овог Правилника се подноси Служби за друштвене дјелатности и послове цивилне
заштите општинске управе Шамац.
Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите ће у року од 30 дана од дана пријема
захтјева донијети рјешење.
Члан 5
На донесено рјешење подносилац захтјева може изјавити жалбу начелнику општине у року од 15 дана од
дана пријема рјешења.
У року од 30 дана од дана пријема жалбе начелник општине испитује разлоге жалбе и доноси одлуку.
Одлука начелника општине је коначна.
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Члан 6
Сви подносиоци захтјева су дужни да у року од годину дана од дана када су средства дозначена Служби
за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите доставе извјештај о утрошку средстава.
Члан 7
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 01-022-14/20
Датум, 30.01.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

15.
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) Начелник Општине Шамац, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА 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 Прилог 1 - Преглед коефицијената сложености послова по систематизованим радним мјестима
Општинске управе општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 15/17, 16/17, 21/17, 4/18,
17/18, 11/19, 14/19 и 16/19) мијења се:
−

У Одјељењу за општу управу радно мјесто под редним бројем 14. Спремачица досадашњи
коефицијент „4,80“ мијења се у „5,20“ .

−

У Одјељењу за општу управу радно мјесто под редним бројем 15. Кафе куварица досадашњи
коефицијент „4,80“ мијења се у „5,20“ .

−

У Одјељењу за финансије радно мјесто под редним бројем 8. Стручни сарадник за унос фактура
добављача, досадашњи коефицијент „6,30“ мијења се у „6,80“ .

Члан 2.
У преосталом дијелу прилог 1 - Преглед коефицијената сложености послова по систематизованим радним
мјестима Општинске управе општине Шамац Правилника о платама и накнадама запослених у
општинској управи Општине Шамац остаје непромијењен.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се на обрачун плате почев од плате за
мјесец јануар 2020. године и биће објављен у „Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 01-022-11/2020
Датум, 27.01.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

16.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16
и36/19) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ бр. 9/17), начелник
општине Шамац, донио је
ОДЛУКУ
о новчаној накнади породицама са четворо и више дјеце
на подручју општине Шамац у 2020. години
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Члан 1.
Овом одлуком утврђује се право на новчану накнаду породицама са четворо и више дјеце на подручју
општине Шамац у 2020. години, услови и поступак за остваривање права прописаног овом одлуком.
Члан 2.
У циљу побољшања материјалног положаја породица са четворо и више дјеце, које имају пребивалиште
на подручју општине Шамац, из Буџета општине Шамац за 2020. годину исплаћиваће се мјесечна новчана
накнада у износу од 100,00 КМ.
Члан 3.
О праву на накнаду у првом степену одлучиваће Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне
заштите општине Шамац. О жалби против рјешења првостепеног органа рјешаваће Начелник општине
Шамац.
Члан 4.
Право по овој одлуци могу да остваре супружници или самохрани родитељ уколико испуњавају сљедеће
услове:
- да имају пријављено мјесто пребивалишта на подручју општине Шамац, најмање
годину дана прије подношења захтјева;
- да имају најмање четворо дјеце,
- да су дјеца малољетна, малољетна и на редовном школовању, пунољетна и на
редовном школовању најдуже до 26 године живота или да су дјеца пунољетна а
због болести, физичких или психичких недостатака нису способна за рад и немају
довољно средстава за живот.
Члан 5.
За утврђивање чињеница, ради остваривања права из ове одлуке, уз захтјев потребно је доставити:
- Извод из матичне књиге рођених, за свако дијете;
- Доказ да је дијете на редовном школовању;
- Други доказ да за дијете постоји законска обавеза издржавања;
- Копију личне карте подносилаца захтјева;
- Увјерење о пребивалишту за подносиоце захтјева;
- Кућна листа;
- Број текућег рачуна једног од подносиоца захтјева.
Члан 6.
У поступку за остваривање права, по овој одлуци, примјењују се одредбе Закона о општем управном
поступку, уколико овом одлуком није другачије одређено.
Члан 7.
Средства за реализацију ове одлуке обезбиједиће се у Буџету општине Шамац за 2020. годину.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-6/20
Шамац, 13.01.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић дипл. екон.

17.
На основу члана 22. и 23. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС“ бр:121/12) и члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите
и спасавања општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ бр: 4/13), Начелник општине Шамац,
доноси
ОДЛУКУ
о одређивању привредних друштава и правних лица, носилаца послова и задатака у провођењу
мјера заштите и спасавања на територији општине
Члан 1.
Овом одлуком одређују се привредна друштва и правна лица од интереса за заштиту и спасавање
општине, која својим производним, услужним, материјалним, људским и другим ресурсима, обављају
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дјелатности које су од значаја за заштиту и спасавање на територији општине усљед појаве природних и
других несрећа.
Члан 2.
Носиоцима послова за провођење мјера и задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, на
територији општине, одређују се слиједећа привредна друштва и правна лица у области:
1. Индустрија:
1. „Нова Форма“ д.о.о. – Мала Буковица, ПЈ „Униглас“ Шамац
2. „Ушће Босне“ д.о.о. - Шамац
3. „Бадер“ д.о.о. – Шамац
4. „ММB-INEXKOP“ д.о.о. – Шамац
5. "METAL HOLLAND" d.o.o. - Шамац
2. Грађевинарство:
1. ГП „ПЕ-Комерц“ а.д. – Горња Слатина
3. Комуналне услуге:
1. ЈП „Слободна зона“ д.о.о. - Шамац
2. КП „Водовод и канализација“ а.д. - Шамац
4. Саобраћај (путни, жељезнички, ПТТ и телекомуникације):
а) путни:
1. „Стајић-турс“ а.д. - Шамац
б) поштански и телекомуникација:
1. „Предузеће за ПТТ саобраћај“ РЈ за поштански саобраћај Брчко – Пошта Шамац
2. АД „Телекомуникације РС„ Бања Лука – ПЈ „Шамац“ Шамац
5. Енергетика:
1. „МX “ЕРС“ Требиње – ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој – PJ Шамац
6. Нафтна, хемијска и фармацеутска индустрија:
а) нафтна:
1. „Драгстес“ – Д. Црњелово – безинска станица Шамац
2 .„Нестро Петрол“ а.д. – Бања Лука – ПЈ Брод – бензинска станица Шамац
3. „Rox d.o.o. za promet i usluge“ Орашје, подружница Шамац
б) фармацетска:
1. JЗУ„Апотека Шамац“ – Шамац
Привредна друштва и правна лица из става 1. овог члана дужна су да проводе мјере и задатке из члана 23.
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и члана 9. Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Шамац.
Члан 3.
Поред привредних друштава и правних лица из члана 2. ове одлуке, одређују се организације које проводе
образовне, друштвене, медицинске и друге активности које подразумiјевају заштиту или бригу о већем
броју људи:

1.
2.
3.
4.
5.

а) Образовање, спорт, наука, култура и информисање:
Средњошколски центар „Никола Тесла“ - Шамац
Основна школа „Шамац“ – Шамац
Основна школа „Црквина“ – Горња Црквина
Основна школа „Горња Слатина“ – Горња Слатина
Основна школа „Обудовац“ - Обудовац
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б) Здравство, социјална заштита и ветеринарство:
1. ЈЗУ „Дом здравља“ Шамац
2. ЈУ “Центар за социјални рад“ – Шамац
3. OO „Црвени крст“ - Шамац
4. „Ветеринарска станица“ a.д. - Шамац
в) Трговина, угоститељство и туризам:
1. „Кодекс-пром“ а.д. - Шамац
2. „Угоститељ“ а.д. – хотел „Плажа“ - Шамац
г) Удружења грађана:
1. ЛУ „Фазан“ - Шамац
2. СРД „Шамац“ – Шамац
Организације и органи из става један овог члана обавезни су да израде процјену угрожености од
елементарне непогоде и друге несреће, план заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге
несреће и проводити мјере и задатке заштите и спасавања.
Члан 4.
Субјекти из члана 2. и 3. ове одлуке, који се заштитом и спасавањем баве као својом редовном
дјелатношћу, дјелују сходно својим оперативним плановима и Плану заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама општине Шамац.
Члан 5.
Правна лица из члана 2. и 3. ове одлуке дужна су Цивилној заштити Општине Шамац доставити Одлуку о
доношењу плана и ажуриран преглед властитих материјално-техничких средстава и опреме, која се по
потреби може ставити у функцију заштите и спасавања становништва и материјалних добара на подручју
општине.
Члан 6.
У циљу ефикаснијег провођења мјера заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Начелник општине
Шамац може са удружењима грађана из члана 3. став 1. под г) ове одлуке, то јест непрофитним
организацијама од заначаја за заштиту и спасавање, закључити споразум или уговор о међусобној
сарадњи, којим ће се дефинисати потребни људски ресурси и материјално-техничка средства и опрема, те
у којим роковима се укључују у систем заштите и спасавања на подручју општине.
У буџету Службе за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите планира ће се средства за
наведена удружења у циљу пружања помоћи истим за набавку опреме и средставa, као и за обуку
припадника удружења ради оспособљавања за спровођења мјера заштите и спасавања.
Члан 7.
Цивилна заштита Општине Шамац, врши ће координацију дјеловања субјеката носиоца послова на
провођењу задатака из члана 23. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама.
Члан 8.
За провођење ове одлуке као и мјера и задатака заштите и спасавања одговорни су руководиоци субјеката
наведених у члану 2. и 3. одлуке.
Члан 9.
Са даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању предузећа, организација и
служби од значаја за заштиту и спасавање, бр. 01-022-183/13 од 11.10.2013. године.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 01-810-05/20
Датум, 20.01.2020. год.

НАЧЕЛНИК
Ђорђе Милићевић, дипл. економиста

18.
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: 01-022-335/2019 од
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27.12.2019. године, у поступку јавне набавке робе „ Извођење радова и набавка опреме за друштвене
објекте у повратничким МЗ на подручју општине Шамац“ путем конкурентског захтјева, Начелник
општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку робе „ Извођење радова и набавка опреме за друштвене објекте у повратничким МЗ на
подручју општине Шамац“ за ЛОТ1, ЛОТ2, ЛОТ3 и ЛОТ4
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-335/2019 од 27.12.2019. године и
уговор за јавну набавку робе „ Извођење радова и набавка опреме за друштвене објекте у повратничким
МЗ на подручју општине Шамац“ за ЛОТ1, ЛОТ2 , ЛОТ3 и ЛОТ4 додјељује се понуђачу „Elektron
Group“д.о.о. Дервента за понуђене сљедеће цијене :
а) за ЛОТ 1 у износу од 3.196,20 КМ без ПДВ-а, односно 3.739,55 КМ са ПДВ-ом,
б) за ЛОТ 2 у износу од 3.196,20 КМ без ПДВ-а, односно 3.739,55 КМ са ПДВ-ом,
в) за ЛОТ 3 у износу од 3.196,20 КМ без ПДВ-а, односно 3.739,55 КМ са ПДВ-ом и
г) за ЛОТ 4 у износу од 3.196,20 КМ без ПДВ-а, односно 3.739,55 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Нацрт уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Elektron Group“д.о.о.
Дервента, по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору
најповољније понуде.
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.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-335/2019 од 27.12.2019. 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 01-022335/2019 од дана 20.12.2019. год. Предметна јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за
доставу понуда објављивањем обавјештења број : 144-7-1-32-3-40/19 од дана 20.12.2019. г. на порталу
Агенције за јавне набавке БиХ. Укупна процијењена вриједност јавне набавке износи до 22.435,91 КМ
без ПДВ-а, односно до 26.250 КМ са урачунатим ПДВ-оми утврђена је финансијским средствима на
основу Уговора о суфинансирању пројекта инфраструктуре и набавка опреме за друштвене објекте на
подручју општине Шамац, број 01-122-320/2019 од 12.12.2019. године закљученог између Републичког
секретаријата за расељена лица и миграције и Општине Шамац, а којим је општини Шамац одобрено
26.250,00 КМ за предметну набавку.
Предметна набавка је подијељена на седам лот-ова (ЛОТ1, ЛОТ2 , ЛОТ3, ЛОТ4,ЛОТ5, ЛОТ6 и ЛОТ7).
- ЛОТ1 обухвата набавку намјештаја за потребе мјесне заједнице Корница,
- ЛОТ2 обухвата набавку намјештаја за потребе мјесне заједнице Засавица,
- ЛОТ3 обухвата набавку намјештаја за потребе мјесне заједнице Гребнице
- ЛОТ4 обухвата набавку намјештаја за потребе мјесне заједнице Ново Село,
- ЛОТ5 обухвата извођење радова на санацији хидрофорског постројења у МЗ Горњи Хасић
- ЛОТ6 обухвата извођење радова на уређењу електро и водо инсталација у Дому у МЗ Доњи Хасић и
- ЛОТ7 обухвата извођење радова на уређењу дома и артешке кућице у МЗ Хрватска Тишина.
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Комисија за јавну набавку именована Рјешењем број: 01-111-115/2019 од 26.12.2019. године доставила је
Записник о оцјени понуда са препоруком број 01-022-335/2019 од 27.12.2019. 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 ( два )
1. „Еlektron Group“ д.о.о. Дервента
ЛОТ1, ЛОТ 2, ЛОТ3 и ЛОТ4
- да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда
- да је 1 (једна) понуда понуђача прихватљиве
Комисија је утврдила да је горе наведени понуђач доставио комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама и утврдила је ранг листу оцијењених и
прихватљивих понуда за ЛОТ1, ЛОТ2, ЛОТ3 и ЛОТ4.
Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ1:
Цијена понуде у
Назив / име понуђача
КМ
(без ПДВ-а)
„ ELEKTRON GROUP“д.о.о. Дервента
3.196,20
1

Цијена понуде
у КМ (са ПДВом)
3.739,55

Преф.
третман
домаћи
Не

Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ2:
Цијена понуде у
Назив / име понуђача
КМ
(без ПДВ-а)
„ ELEKTRON GROUP“д.о.о. Дервента
3.196,20
1

Цијена понуде
у КМ (са ПДВом)
3.739,55

Преф.
третман
домаћи
Не

Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ3:
Цијена понуде у
Назив / име понуђача
КМ
(без ПДВ-а)
„ ELEKTRON GROUP“д.о.о. Дервента
3.196,20
1

Цијена понуде
у КМ (са ПДВом)
3.739,55

Преф.
третман
домаћи
Не

Цијена понуде у
КМ (са ПДВ-ом)

Преф.
третман
домаћи
Не

Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ4:
Цијена понуде у
Назив / име понуђача
КМ
(без ПДВ-а)
„ ELEKTRON GROUP“д.о.о. Дервента
3.196,20
1

3.739,55

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, 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,
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: 01-022-335/2019
Датум: 31.12.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

19.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 69. став (2) тачка а) и члана 70. став (4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), Начелник општине Шамац д о н о с и:
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ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
за набавку робе
„ Извођење радова и набавка опреме за друштвене објекте у повратничким МЗ
на подручју општине Шамац“
за ЛОТ5, ЛОТ6 и ЛОТ7
Члан 1.
Поништава се дјелимично поступак јавне набавке за набавку робе „ Извођење радова и набавка
опреме за друштвене објекте у повратничким МЗ на подручју општине Шамац“ за ЛОТ5,ЛОТ6 и ЛОТ7
покренут на основу одлуке о покретању поступка број 01-022-335/2019 од 20.12.2019. године путем
конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке
БиХ број 144-7-1-32-3-40/19 од дана 20.12.2019. године, јер није достављена ниједна понуда у одређеном
крајњем року за наведене лотове.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на веб сајту општине Шамац и у
„Службеном гласнику општине Шамац“
Образложење
Поступак јавне набавке за набавку робе „ Извођење радова и набавка опреме за друштвене објекте у
повратничким МЗ на подручју општине Шамац“ покренут је на основу одлуке о покретању поступка број
01-022-335/2019 од 20.12.2019. године путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом
обавјештења на порталу АЈН БиХ број 144-7-1-32-3-40/19 од дана 20.12.2019. године заједно са
предметном тендерском документацијом. Процијењена вриједност предметне набавке износи до
22.435,91 КМ без ПДВ-а, односно до 26.250,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је финансијским
средствима на основу Уговора о суфинансирању пројекта инфраструктуре и набавка опреме за
друштвене објекте на подручју општине Шамац, број 01-122-320/2019 од 12.12.2019. године закљученог
између Републичког секретаријата за расељена лица и миграције и Општине Шамац, а којим је општини
Шамац одобрено 26.250,00 КМ за предметну набавку. Предметна набавка је подијељена на седам лот-ова
(ЛОТ1, ЛОТ2 , ЛОТ3, ЛОТ4,ЛОТ5, ЛОТ6 и ЛОТ7).
- ЛОТ1 обухвата набавку намјештаја за потребе мјесне заједнице Корница,
- ЛОТ2 обухвата набавку намјештаја за потребе мјесне заједнице Засавица,
- ЛОТ3 обухвата набавку намјештаја за потребе мјесне заједнице Гребнице
- ЛОТ4 обухвата набавку намјештаја за потребе мјесне заједнице Ново Село,
- ЛОТ5 обухвата извођење радова на санацији хидрофорског постројења у МЗ Горњи Хасић
- ЛОТ6 обухвата извођење радова на уређењу електро и водо инсталација у Дому у МЗ Доњи Хасић и
- ЛОТ7 обухвата извођење радова на уређењу дома и артешке кућице у МЗ Хрватска Тишина.
Како до крајњег рока предвиђеног за пријем понуда није достављена ниједна понуда за ЛОТ5, ЛОТ6 и
ЛОТ7, а обзиром да је Закон о јавним набавкама прецизно дефинисао у члану 69. став 2. тачка а) обавезу
уговорног органа да поништи поступак јавне набавке у случају да није достављена ниједна понуда у
одређеном крајњем року, одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
Слиједом претходно наведеног уговорни орган доноси Одлуку о поништењу поступка јавне набавке у
складу са чланом 69. става (2), тачка (а) Закона о јавним набавкама БиХ .
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање жалби БиХ посредством
уговорног органа, у року од 5 (пет) дана од дана јавног објављивања одлуке.
Број: 01-022-335/2019
Датум, 31.12.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

20.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно
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одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“,
Начелник општине Шамац д о н о с и:
ОДЛУКУ
о доношењу Плана јавних набавки у 2020. години

број 9/17),

Члан 1.
Доноси се План јавних набавки у 2020. години.
Члан 2.
Табеларни приказ Плана јавних набавки у 2020. години сматра се саставним дијелом ове одлуке.

4.

5.

Набавка хране и
пића за потребе
репрезентације
Општинске
управе Шамац
Набавка пелета
за огрев за
потребе
Општинске
управе Шамац
Набавка
канцеларијског
материјала за
потребе
Општинске
управе Шамац

40.000,00

K

15.01.

01.03.

7.000,00

Д

01.04.

15.04.

11.700,00

К

01.05

15.06.

16.000,00

К

01.09.

15.10.

13.000,00

К

15.10.

15.11.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни
датум
закључења
уговора

Оквирни
датум
покретања
поступка

Врста
поступка

Шифра
ЈРЈН
Процијењена
вриједност у
КМ са
ПДВ-ом
09100000-0
33191000-5
39830000-9
15000000-8

3.

Набавка
материјала за
одржавање
чистоће

03413000-8

2.

РОБЕ
Набавка горива
за потребе
Општинске
управе Шамац

30190000-7

1.

Предмет
набавке

Р.бр.

Члан 3.
План јавних набавки може бити измијењен или/и допуњен, доношењем Одлуке о измјенама/допунама
Плана јавних набавки.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“ и на веб сајту Општине Шамац.

Буџет Општине,
позиција 125 и 140
конто бр.412600Расходи по основу
утрошка
горива
Буџет Општине
позиција 125 и 140
, конта бр.412300Расходи за
режијски
материјал
Буџет Општине
позиција 140,
конто бр.412900Расходи по основу
репрезентације
Буџет Општине,
позиц. 140
на конту
бр.412200Расходи по основу
утрошка енергије
Буџет Општине,
позиц. 140 и
125,конта бр.
бр.412300Расходи за режиј.
материјал

УКУПНО у КМ: 87.700 ,00
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4.

5.

6.

Одржавање
јавне расвјете
на подручју
општине
Шамац

15.03.

10.000,00

К

01.04.

15.05.

15.01.

01.03.

47.000,00

К

15.01.

01.03.

80.000,00

O

15.01.

15.03.

15.000,00

К

15.01.

01.03.

45233141-9

К

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КМ са ПДВ-oм

Шифра
ЈРЈН
92220000-9

01.02.

65000000-3

К

35.000,00

45233141-9

3.

Вршење услуга
хватања и
збрињавања
напуштених
паса на
подручју
општине
Шамац
Одржавање и
реконструкција
(санација
ударних рупа)
асфалтних
улица и путева
на подручју
општине
Шамац
Редовно
одржавање
некатегорисани
х макадамских
путева на
подручју
општине
Шамац
Превоз ученика
СШЦ „Никола
Тесла“ у
Шамцу

55.000,00

60112000-6

2.

УСЛУГЕ
Услуге
информисања

50232100-1

1.

Предмет
набавке

Р. бр.
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Буџет Општине
позиција 151
конто бр. 412700Расходи за услуге
информисања и
медија
Буџет Општине
позиц. 150,
конто бр. 412200Расходи за ком.
услуге(дератиз. и
дезинсекција)

Буџет Општине
позиција 160
конто бр. 412500 –
Издаци за
инвестиционо
одржавање
реконструкцију и
адаптацију зграда и
објеката
Буџет Општине
позиција 160
конто бр. 412500 –
Расх. за тек. одрж.
осталих
грађевинских
објеката-одржавање
путева
Буџет Општине
позиција 151
конто бр. 412700Расходи за услуге
информисања и
медија
Буџет Општине,
позиција 0160,
конто бр.412500;
Расходи за текуће
одржавање осталих
грађ. објеката – јавна
расвјета

42

10.

11.

Одржавање и
кошење десног
насипа на
ријеци Сави и
Босни

Услуге
одржавања
копир
апарата и
пуњење тонера
Вршење јесење
дератизације на
подручју
Општине
Шамац

90670000-4
45246410-0

9.

50313200-4 и
30125110-5

8.

90923000-3

7.

Вршење
прољећне
дератизације на
подручју
Општине
Шамац
Вршење
дезинсекције
на подручју
Општине
Шамац

90923000-3

Страна 43 - Уторак, 4. фебруар 2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 2

7.000,00

Д

15.03.

01.04.

32.000,00

К

01.03.

15.04.

7.000,00

Д

01.05.

15.05.

7.000,00

Д

15.01.

01.02.

7.000,00

Д

01.10.

15.10

Буџет Општине
позиц. 150,
конто бр. 412200Расходи за ком.
услуге(дератиз. и
дезинсекција)
Буџет општине,
позиц. 150,
конто бр.412200
Расходи за ком.
услуге(дератиз. и
дезинсекција)
Буџет општине,
позиц. 150,
конто
бр.412500
Расходи за текуће
одржавање (одрж.
водопр. објеката и
водотокова)
Буџет Општине,
позиција 140,конто
бр.412500- Расходи
за текуће
одржавање
Буџет Општине
позиц. 150,
конто бр. 412200Расходи за ком.
услуге(дератиз. и
дезинсекција)

РАДОВИ
Изградња
пјешачке стазе
у МЗ Тишина

180.000,00

О

01.02.

01.04.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН
45233141-9

1.

Предмет
набавке

Р. бр.

УКУПНО у КМ: 302.000,00

Буџет Општине
позиција 160
конто бр. 511100 –
Издаци за изградњу
и прибављање
зграда и објеката
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6.

7.

8.

Асфалтирање
локалног пута,
Стевановића
сокак у МЗ
Обудовац
Реконструкција
сеоског дома у
МЗ Крушково
Поље

Асфалтирање
платоа и
уређење око
Дома културе у
МЗ Црквина
Набавка и
уградња
електро –
инсталација за
проширење
јавне расвјете
на подручју
општине
Шамац

О

15.02.

15.04.

90.000,00

К

01.03.

15.04.

27.000,00

К

01.03.

15.04.

45.000,00

К

01.03.

15.04.

45.000,00

К

01.03.

15.04.

К

01.03.

15.04.

К

15.01.

01.03.

45233141-9
45233141-9
45233141-9
45233141-9

5.

Асфалтирање
улице у насељу
Браће Југовића,
МЗ Шамац

170.000,00

45000000-7

4.

Асфалтирање
улица у насељу
Дуга, МЗ
Шамац

45233141-9

3.

Пресвлачење и
санација
локалног пута
Л-5 (Горња
Слатина –
Доња Слатина)

55.000,00

15.000,00

50232100-1

2.

Буџет Општине
позиција 160
конто бр. 511200 –
Издаци за за
инвестиционо
одржавање,
реконструкцију и
адаптацију зграда и
објеката
Буџет Општине,
позиција 0160,
конто бр.511100;
Издаци за изградњу
и прибављање
зграда и објеката
Буџет Општине,
позиција 0160,
конто бр.511100;
Издаци за изградњу
и прибављање
зграда и објеката
Буџет Општине,
позиција 0160,
конто бр.511100;
Издаци за изградњу
и прибављање
зграда и објеката
Буџет Општине,
позиција 0160,
конто бр.511200;
Издаци за
инвестиционо
одржавање,
реконструкцију и
адаптацију зграда и
објеката
Буџет Општине,
позиција 0160,
конто бр.511100;
Издаци за изградњу
и прибављање
зграда и објеката
Буџет Општине,
позиција 0160,
конто бр.511100;
Издаци за изградњу
и прибављање
зграда и објеката

УКУПНО у КМ: 627.000,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ): 1.016.700,00
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Врста поступка : О-отворени поступак,
споразум;

К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни

Позиције: 125-Tериторијална 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: 01-022-2/2020
Датум: 08.01.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

21.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " ,
број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац, („Службени гласник Општине Шамац“, број
9/17), Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за извођење радова „ Извођење радова и набавка опреме за друштвене објекте у повратничким
МЗ на подручју општине Шамац“ за ЛОТ5, ЛОТ6 и ЛОТ7
(поновљени поступак)
Члан 1.
Пoкреће се поступак јавне набавке за извођење радова „ Извођење радова и набавка опреме за
друштвене објекте у повратничким МЗ на подручју општине Шамац“ за ЛОТ5, ЛОТ6 и ЛОТ7
(поновљени поступак) путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на
порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 9.615,39 КМ без ПДВ-а, односно до 11.250,00
КМ са ПДВ-ом и утврђена су финансијским средствима на основу Уговора о суфинансирању пројекта
инфраструктуре и набавка опреме за друштвене објекте на подручју општине Шамац, број 01-122320/2019 од 12.12.2019. године закљученог између Републичког секретаријата за расељена лица и
миграције и Општине Шамац, а којим је општини Шамац одобрено 26.250,00 КМ за предметну набавку.
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: 01-022-3/2020
Датум, 10.01.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

22.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске”, број
97/16), чланa 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број
39/14), и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17) , Начелник
општине д о н о с и :
ОДЛУК У
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге
„ Превоз ученика СШЦ Никола Тесла у Шамцу “
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Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „ Превоз ученика СШЦ Никола Тесла у Шамцу “ путем
отвореног поступка са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине и
у „Службеном гласнику БиХ“
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 68.376,09 КМ без урачунатог ПДВ-а односно до
80.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. годину у оквиру
позиције 151-Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите на конту бр.416300-Текуће
дознаке грађанима-Превоз ученика.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган. Уговорни
орган ће након пријема, отварања и прегледа понуда провести е-аукцију у складу са Правилником о
условима и начину кориштења е-аукције.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац"
Број: 01-022-7/2020
Датум:16.01.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

23.
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 „ Koктел поводом обиљежавања Дана Републике Српске“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Угоститељ“а.д. Шамац за набавку услуге „Koктел поводом
обиљежавања Дана Републике Српске“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 2.393,16
КМ без ПДВ-а, односно 2.800,00 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
03.01.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу Угоститељ“ а.д. Шамац.
У року остављеном за достављање понудa, дана 08.01.2020. године достављена је понуда понуђача
„Угоститељ“ а.д. Шамац са укупним износом понуде од 2.393,16 КМ без ПДВ-а, односно 2.800,00 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: 01-022-1/2020
Датум: 08.01.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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24.
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 услуга „ Koктел поводом обиљежавања Дана Републике Српске“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Koктел поводом обиљежавања Дана Републике Српске“
путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.500,00 КМ без ПДВ-а, односно до 2.925,00 КМ и
утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 140 Одјељења за финансије, потребна средства
су планирана на конту број 412900 –Остали некласификовани расходи.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-1/2020
Датум: 03.01.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

25.
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 услуга „ Штампање рекламног материјала за потребе
Општинске управе Општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Штампање рекламног материјала за потребе Општинске
управе општине Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 4.500,00 КМ без ПДВ-а, oдносно до 5.265,00 КМ и
утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 140 Одјељења за финансије, потребна средства
су планирана на конту бр. 412900–Остали некласификовани расходи.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-9/2020
Датум: 22.01.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

26.
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
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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
„ Набавка услуге одржавања копир апарата и пуњење тонера“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Набавка услуге одржавања копир апарата и пуњење тонера“
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 је Планом јавних набавки за 2020. годину у оквиру позиције број 0140 Одјељења за
финансије, потребна средства су планирана на конту бр. 412500 –Расходи за текуће одржавање.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „ Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-10/2020
Датум: 24.01.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

27.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 69. став (2) тачка а) и члана 70. став (4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), Начелник општине Шамац д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
за набавку радова
„ Извођење радова и набавка опреме за друштвене објекте у повратничким МЗ
на подручју општине Шамац“
за ЛОТ5, ЛОТ6 и ЛОТ7 (поновљени поступак)
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке за набавку радова „ Извођење радова и набавка опреме за
друштвене објекте у повратничким МЗ на подручју општине Шамац“ за ЛОТ5,ЛОТ6 и ЛОТ7 (поновљени
поступак) покренут на основу одлуке о покретању поступка број 01-022-3/2020 од 10.01.2020. године
путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне
набавке БиХ број 144-7-3-1-3-1/20 од дана 10.01.2020. године, јер није достављена ниједна понуда у
одређеном крајњем року за наведене лотове.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на веб сајту општине Шамац и у
„Службеном гласнику општине Шамац“
Образложење
Поступак јавне набавке за набавку радова „ Извођење радова и набавка опреме за друштвене објекте
у повратничким МЗ на подручју општине Шамац“ покренут је на основу одлуке о покретању поступка
број 01-022-3/2020 од 10.01.2020. године путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом
обавјештења на порталу АЈН БиХ број 144-7-3-1-3-1/20 од дана 10.01.2020. године заједно са предметном
тендерском документацијом.
Процијењена вриједност предметне набавке износи до 9.615,39, односно до 11.250,00 КМ са урачунатим
ПДВ-ом и утврђена је финансијским средствима на основу Уговора о суфинансирању пројекта
инфраструктуре и набавка опреме за друштвене објекте на подручју општине Шамац, број 01-122320/2019 од 12.12.2019. године закљученог између Републичког секретаријата за расељена лица и
миграције и Општине Шамац.
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Предметна набавка је подијељена на три лот-а (ЛОТ5, ЛОТ6 и ЛОТ7).
- ЛОТ5 обухвата извођење радова на санацији хидрофорског постројења у МЗ Горњи Хасић
- ЛОТ6 обухвата извођење радова на уређењу електро и водо инсталација у Дому у МЗ Доњи Хасић и
- ЛОТ7 обухвата извођење радова на уређењу дома и артешке кућице у МЗ Хрватска Тишина.
Како до крајњег рока предвиђеног за пријем понуда није достављена ниједна понуда за ЛОТ5, ЛОТ6 и
ЛОТ7, а обзиром да је Закон о јавним набавкама прецизно дефинисао у члану 69. став 2. тачка а) обавезу
уговорног органа да поништи поступак јавне набавке у случају да није достављена ниједна понуда у
одређеном крајњем року, одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
Слиједом претходно наведеног уговорни орган доноси Одлуку о поништењу поступка јавне набавке у
складу са чланом 69. става (2), тачка (а) Закона о јавним набавкама БиХ .
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање жалби БиХ посредством
уговорног органа, у року од 5 (пет) дана од дана јавног објављивања одлуке.
Број: 01-022-3/2020
Датум, 23.01.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

28.
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
„Хитни радови на локалном некатегорисаном путу у
МЗ Засавица и МЗ Средња Слатина“
Члан 1.
Пoкреће се поступак јавне набавке за
извођење радова „Хитни радови на локалном
некатегорисаном путу у МЗ Засавица и МЗ Средња Слатина“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 4.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 4.680,00 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-одржавање путева.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-13/2020
Датум: 29.01.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

29.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), члана 70.
става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно одредбама члана 66.
Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 9/17) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку финансијских услуга
„ Дугорочно кредитно задужење Општине Шамац“
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Члан 1.
(1) Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-331/2019 од 28.01.2020. године и
уговор за јавну набавку услуга „ Дугорочно кредитно задужење Општине Шамац“ за ЛОТ 1 додјељује се
понуђачу НОВА БАНКА а.д. Бања Лука за понуђену цијену у износу од 374.735,34 КМ без ПДВ-а, као
најбоље оцијењеном понуђачу.
(2) Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-331/2019 од 28.01.2020. године и
уговор за јавну набавку услуга „ Дугорочно кредитно задужење Општине Шамац“ за ЛОТ 2 додјељује се
понуђачу КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д. Бања Лука за понуђену цијену у износу од 343.964,25 КМ без
ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраним понуђачима из тач. 1 и 2. из
претходног члана по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 3.
(1)Изабрани понуђач (ЛОТ1) НОВА БАНКА а.д. Бања Лука у обавези је да у року од 10 (десет)
дана достави све потребне доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45.
Закона о јавним набавкама БиХ.
(2) Изабрани понуђач (ЛОТ2) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д. Бања Лука 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 оцјени понуда са препоруком комисије број: 01-022-331/2019 од 28.01.2020. 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 за набавку услуга „ Дугорочно кредитно задужење Општине Шамац“
покренут је путем отвореног поступка објављивањем обавјештења број: 144-1-2-30-3-37/19 од дана
17.12.2019.год. на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине и 144-1-2-30-8-2/20 oд
13.12.2020. год. као и објављивањем у „Службеном гласнику БиХ “ број 83/19 од 20.12.2019. год. и
03/20 од 17.01.2020. год. Предмет јавне набавке је набавка финансијских услуга „ Дугорочно кредитно
задужење Општине Шамац“ у укупном износу од 2.900.000,00 КМ. Укупна процијењена вриједност за
предметну набавку износи до 715.788,57 КМ без ПДВ-а (процијењену вриједност чине укупни трошкови
камате и обраде кредита ). Предметна набавка је подијељена на два ЛОТ-а.
ЛОТ1 обухвата набавку услуге „ Дугорочно кредитно задужење Општине Шамац у износу од
1.500.000,00 КМ“ . Процијењена вриједност јавне набавке износи до 370.277,42 KM и
ЛОТ2 обухвата набавку услуге „ Дугорочно кредитно задужење Општине Шамац у износу од
1.400.000,00 КМ“. Процијењена вриједност јавне набавке износи до 345.511,15 KM.
За предметну јавну набавку , у року остављеном за достављање понуда, пристигле су двије (2) понуде
сљедећих понуђача:
1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д. Бања Лука (понуда за ЛОТ2)
2) НОВА БАНКА а.д. Бања Лука (понуда за ЛОТ 1)
Комисија је утврдила да су оба понуђача доставили комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама, иако је понуда за ЛОТ1 већа за 4.457,92 КМ без
ПДВ-а (1,20%) од процијењене вриједности, комисија сматра да вриједност достављене понуде за ЛОТ1
није знатно већа од обезбијеђених средстава за предметну набавку. Комисија је утврдила ранг листу
пристиглих и прихватљивих понуда за ЛОТ1 и ЛОТ2.
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РАНГ ЛИСТА ПРИСТИГЛИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА за ЛОТ 1
Р.бр.
Номинална
Износ НКС Трошкови
Назив понуђача
каматна
у КМ
обраде
стопа(НКС)
кредитау
КМ
НОВА БАНКА а.д.
1
3,80 %
370.235,34
4.500,00
Бања Лука
Оцијењено је да је најповољнији понуђач НОВА БАНКА а.д. Бања Лука
цијена са укупним износом понуде 374.735,34 КМ за ЛОТ1.

Укупна цијена
понуде у КМ
без ПДВ-а

374.735,34
чија је понуда најнижа

РАНГ ЛИСТА ПРИСТИГЛИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА за ЛОТ 2
Р.бр.
Номинална
Износ НКС Трошкови
Укупна
цијена
Назив понуђача
каматна
у КМ
обраде
понуде у КМ без
стопа(НКС)
кредита
у ПДВ-а
КМ
КОМЕРЦИЈАЛНА
1
3,80 %
339.064,25
4.900,00
БАНКА а.д. Бања Лука
343.964,25
Оцијењено је да је најповољнији понуђач КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д. Бања Лука чија је понуда
најнижа цијена са укупним износом понуде од 343.964,25 КМ за ЛОТ2.
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
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- 331/2019
Датум: 30.01.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

30.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16),
члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („ Службени гласник БиХ “, број 39/14),
члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“, број 12/15) и члана 66.
Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Снимање ситуациног плана улица и парцела“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за набавку услуге „Снимање ситуациног плана улица и парцела“ путем
директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 4.273,50 КМ без ПДВ-а, односно до 5.000,00 КМ са ПДВ-ом и
утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне
послове , потребна средства су планирана на конту бр. 412700–Расходи за остале стручне услуге (изводи РГУ, скице
снимања).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-29/2020
Датум: 03.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

31.
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
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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 извођење радова
„ Санација дијела просторија Дома културе МЗ Писари “
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Санација дијела просторија Дома културе
МЗ Писари “ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 4.273,50 КМ без ПДВ-а, односно до 5.000,00 КМ са
ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење
стамбено комуналне послове , потребна средства су планирана на конту бр. 511100–Издаци за изградњу и
прибављање зграда и објеката.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „ Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-28/2020
Датум: 03.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

32.
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 извођење радова „ Хитни радови на локалном некатегорисаном путу у
МЗ Засавица и МЗ Средња Слатина“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Мика“ д.о.о. Шкарић за извођење радова „ Хитни радови на локалном
некатегорисаном путу у МЗ Засавица и МЗ Средња Слатина“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу
од 4.000,00 КМ без ПДВ-а (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 29.01.2020.
године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „Мика“ д.о.о. Шкарић.
У року остављеном за достављање понуде, дана 30.01.2020. године достављена је понуда горе наведеног
понуђача са укупним износом понуде од 4.000,00 КМ без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а).
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 (пет) дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-13/2020
Датум: 03.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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33.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске,
број 97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ ", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку радова
„ Увођење електроинсталација у Дому културе МЗ Писари и прикључење капеле на
електроенергетску мрежу на новом гробљу у Шамцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „Увођење електроинсталација у Дому културе МЗ Писари
и прикључење капеле на електроенергетску мрежу на новом гробљу у Шамцу“ путем
директног
споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 3.510,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 160 Одјељења за
просторно уређење стамбено комуналне послове, потребна средства су планирана на конту бр. 511100–
Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-30/2020
Датум: 04.02.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

34.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 64. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 66. Статута Општине Шамац („Службени
гласник Општине Шамац, број 9/17), Начелник Општине Шамац доноси:
ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ШАМАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Овим Планом запошљавања у Општинској управи oпштине Шамац за 2020. годину (у даљем тексту:
План), утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста, број непопуњених радних мјеста у складу
са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Шамац („Службени
гласник Општине Шамац“, број 17/18, 7/19 и 11/19), те потребан број службеника, техничких и помоћних
радника на неодређено вријеме и приправника и волонтера са потребном стручном спремом.
План се доноси на основу прикупљених приједлога руководилаца организационих јединица водећи
рачуна о потребама за недостајућим кадровима у организационим јединицама и расположивим
финансијским средствима у складу са Одлуком о усвајању буџета Општине Шамац за 2020. годину
(„Службени гласник Општине Шамац“, број 17/19).
II
Утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста у складу са Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста у Општинској управи Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
17/18, 7/19 и 11/19) на дан 30.01.2019. године, те планира потребан број службеника, помоћних и
техничких радника и лица на стручном оспособљавању за самосталан рад (приправници и волонтери) за
пријем у радни однос у 2020. години како слиједи:
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Р. Бр

Организациона јединица

Назив
систематизованог
радног мјеста за
попуњавање

1.

Кабинет Начелника

Шеф кабинета

2.

Стручна служба Начелника
општине

Самостални стручни
сарадник за
нормативно-правне и
друге стручне послове

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

Одјељење за
привреду и инспекцијске
послове
Одјељење за
просторно уређење и
стамбено-комуналне
послове
Одјељење за
финансије
Одјељење за
општу управу

Служба за
друштвене дјелатности и
послове цивилне заштите
Служба за локални економски
развој

Одсјек Територијална
ватрогасна јединица
Укупно за запослити од 1 до 9

Број
потребних
извршилаца

Службеник
(С)
Намјештеник
(Н)

Радно правни статус
извршиоца планираног за
запошљавање у 2020. години
Радни однос
на
неодређено
вријеме

Радни однос
на одређено
вријеме

Статус
приправника/
волонтера

ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Укупан број
службеника/намјеш
теника које треба
запослити /
ангажовати у 2020.
години

1

-

-

ДА

-

1

1

С

-

ДА

ДА
1 приправник

2

-

-

-

-

-

ДА
2 приправника

2

Самостални стручни
сарадник за обнову и
развој

1

С

ДА

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Н

ДА

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Административнотехнички радник за
послове Савјета
мјесних заједница
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III
У погледу пријема приправника у 2020. години планирано је да се прими у радни однос на одређено
вријеме 3 (три) приправника са високом стручном спремом ради оспособљавања за самосталан рад у
струци, односно самостално обављање посла.
IV
Општинска управа Шамац у текућој 2020. години планира запошљавање једног службеника на одређено
вријеме на радно мјесто Самостални стручни сарадник за нормативно-правне и друге стручне послове у
Стручној служби Начелника општине, обзиром да је службеник распоређен на наведено радно мјесто
именован за Секретара Скупштине општине.
У Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Шамац планирано
је запошљавање једног службеника на неодређено вријеме на радно мјесто Самостални стручни сарадник
за обнову и развој, обзиром да ће службеник распоређен на наведено радно мјесто остварити право на
пензију.
У Одјељењу за општу управу планирано је у 2020. години запошљавање једног намјештеника на радно
мјесто Административно-технички радник за послове Савјета мјесних заједница на неодређено вријеме,
обзиром да је до сада наведено радно мјесто попуњавано на одређено вријеме.
Приправници представљају саставни дио овог Плана будући да је за њихово запошљавање, односно
стручно оспособљавање потребно обезбиједити средства у буџету Oпштине Шамац.
У случају измијењених околности и указане потребе за пријем у радни однос нових службеника,
помоћних, техничких радника и лица на стручном оспособљавању за самосталан рад (приправници и
волонтери), а на основу Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе
Шамац и Одлуке о усвајању буџета Општине Шамац за 2020. годину, донијеће се измјене и допуне овог
Плана.
V
Овај План ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику oпштине Шамац“.
Број: 01-120- 3 /2020
Датум, 22.01.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

35.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник Општине
Шамац“, број 9/17), те члана 3. Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње аутобуских
линија на подручју општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 1/20), Начелник
Општине Шамац доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за усклађивање редова вожње аутобуских линија на подручју општине
Шамац
Члан 1.
Именује се Комисија за усклађивање редова вожње, у саставу:
1. Велибор Ђокић – предсједник Комисије,
2. Ана Ђурђевић – члан Комисије,
3. Душан Јовановић – члан Комисије.
Члан 2.
Задатак Комисија из члана 1. овог Рјешења је да прикупи приједлоге редова вожње аутобуских линија од
заинтересованих превозника, да усклади редове вожње аутобуских линија на подручју општине Шамац,
те усклађене редове вожње достави надлежном општинском органу на регистрацију.
Члан 3.
Комисија је дужна да задатак из члана 2. овог рјешења уради до 31.05.2020. године.
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Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-111- 2/2020
Датум, 20.01.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

36.
На основу члана 59. став 1 тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 19. 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 Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Шамац
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Шамац број 01-59/20 од
17.01.2020. године, који је донио Управни одбор Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Шамац на
сједници одржаној дана 17.01.2020. године.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-023-2/2020
Датум, 22.01.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

37.
На основу члана 59. став 1 тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 19. 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 Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Јавне установе „Центар за културу“ Шамац
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Јавне установе „Центар за културу“ Шамац број 02/20, који је донио
директор Јавне установе „Центар за културу“ Шамац дана 13.01.2020. године.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-023-1/2020
Датум, 16.01.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
38.
У складу са чланом 15. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2020. годину („Службени гласник
општине Шамац“, број 17/19 ), Одјељење за финансије утврђује:
ТЕРМИНСКИ МЈЕСЕЧНИ ПЛАН ПОТРОШЊЕ
У 2020. ГОДИНИ
Мјесечни календар плаћања:
1) Обавезе по основу отплата кредита и репрограма се извршавају у терминима и износима који су
доспјели за плаћање.
2) Обавезе по основу осталих расхода Буџета измирују се по следећим приоритетима:
а) бруто плате (Општинска управа, ЈУ Центар за социјални рад, ЈПУ“Радост“) ,
б) бруто накнаде трошкова запослених (накнаде за превоз на посао и са посла, накнаде за топли
оброк, расходи за отпремнине, расходи за јубиларне награде и др.),
в) бруто накнаде за рад ван радног односа (накнаде скупштинским одборницима, накнаде
волонтерима, накнаде члановима комисија и радних група, накнаде по уговору о дјелу, накнаде за
привремене и повремене послове и др.),
г) дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине (стипендије, наталитет,
дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите, превоз ученика и др.),
д) средства за обавезе према добављачима за робу, материјал и услуге,
ђ) средства за обавезе према добављачима за инвестиције и инвестиционо одржавање,
е) грантови ( политичке партије, спортске и омладинске организације, хуманитарне организације,
вјерске организације, здравствене организације, организације и удружења у области образовања и
културе и др.),
ж) средства за остале обавезе.
3) Одјељење за финансије ће, у складу са Терминским мјесечним планом потрошње у 2020. години, за
сваки мјесец текуће године израдити оперативни план потрошње из буџета Општине Шамац.
Број: 05-400-1/20
Датум: 17.01.2020. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Сјенчић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
3. Програм обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње на подручју
општине Шамац за 2020 . годину
4. Програм Одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица на
територији општине Шамац за 2020. годину
5. Програм развоја спорта општине Шамац 2020. – 2023.
6. Одлука о финансирању дијела трошкова редовног рада политичких странака које
имају одборнике у Скупштини општине Шамац и покрићу дијела трошкова изборне
кампање за избор одборника из Буџета општине Шамац за 2020. годину
7. Одлука о стицању својине на непокретности (парцела за проширење гробља у МЗ
Црквина)
8. Одлука о измјени Одлуке о именовању мртвозорника
9. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Скупштине општине Шамац и радних тијела у
Скупштини општине у 2019. години
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10. Закључак o усвајању Извјештаја о раду Одбора за жалбе општине Шамац за 2019.
годину
11. Закључак о прихватању Информације о раду Комуналне полиције за период 01.01.
до 31.12.2019. године
12. Закључак о усвајању Извода из Записника са XXXVII редовне сједнице Скупштине
општине Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
13. Правилник о додјели студентских стипендија општине Шамац
14. Правилник о финансирању цркава и вјерских заједница општине Шамац
15. Правилник о измјенама Правилника о платама и накнадама запослених у Општинској
управи општине Шамац
16. Одлука о новчаној накнади породицама са четворо и више дјеце на подручју
општине Шамац у 2020. години
17. Одлука о одређивању привредних друштава и правних лица, носилаца послова и
задатака у провођењу мјера заштите и спасавања на територији општине
18. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе „Извођење радова и
набавка опреме за друштвене објекте у повратничким МЗ на подручју општине Шамац“
за ЛОТ1, ЛОТ2, ЛОТ3 и ЛОТ4
19. Одлука о поништењу поступка за набавку робе „Извођење радова и набавка опреме
за друштвене објекте у повратничким МЗ на подручју општине Шамац“ за ЛОТ5, ЛОТ6 и
ЛОТ7
20. Одлука о доношењу Плана јавних набавки у 2020. години
21. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Извођење радова
и набавка опреме за друштвене објекте у повратничким МЗ на подручју општине
Шамац“ за ЛОТ5, ЛОТ6 и ЛОТ7 (поновљени поступак)
22. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Превоз ученика СШЦ
Никола Тесла у Шамцу“
23. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Koктел поводом обиљежавања Дана
Републике Српске“
24. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Koктел
поводом обиљежавања Дана Републике Српске“
25. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Штампање
рекламног материјала за потребе Општинске управе Општине Шамац“
26. Одлука о покретању поступка јавне набавке „Набавка услуге одржавања копир
апарата и пуњење тонера“
27. Одлука о поништењу поступка за набавку радова „Извођење радова и набавка
опреме за друштвене објекте у повратничким МЗ на подручју општине Шамац“ за ЛОТ5,
ЛОТ6 и ЛОТ7 (поновљени поступак)
28. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Хитни
радови на локалном некатегорисаном путу у МЗ Засавица и МЗ Средња Слатина“
29. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку финансијских услуга „Дугорочно
кредитно задужење Општине Шамац“
30. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Снимање
ситуациног плана улица и парцела“
31. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Санација
дијела просторија Дома културе МЗ Писари“
32. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Хитни радови на локалном
некатегорисаном путу у МЗ Засавица и МЗ Средња Слатина“
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33. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Увођење
електроинсталација у Дому културе МЗ Писари и прикључење капеле на
електроенергетску мрежу на новом гробљу у Шамцу“
34. План запошљавања у Општинској управи Шамац за 2020. годину
35. Рјешење о именовању Комисије за усклађивање редова вожње аутобуских линија на
подручју општине Шамац
36. Закључак о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Јавне здравствене установе
„Дом здравља“ Шамац
37. Закључак о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Јавне установе „Центар за
културу“ Шамац

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
38. Термински мјесечни план потрошње у 2020. години

Уторак, 4. фебруар 2020. године - Службени гласник општине Шамац - Број 2/20
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића
број 4. Уређује и штампа Секретар Скупштине општине Шамац. Телефон: 054/611-229,
611-237; централа: 054/611-800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник општине Шамац"
излази по потреби. Жиро рачун: Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.
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