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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
207.
На основу члана 38. став (2) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) , члана 39.став (2) тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, број: 9/17), Скупштина општине Шамац на VI редовној сједници
одржаној дана 28.04.2021.године, доноси
ОДЛУКУ
о доношењу Урбанистичког плана за шире урбано подручје
градског насеља Шамац
Члан 1.
Доноси се Урбанистички план за шире урбано подручје градског насеља Шамац (У даљем тексту
Урбанистички план).
Границе простора који је обухваћен Урбанистичким планом су детаљно одређене у текстуалном и
графичком дијелу овог Урбанистичког плана.
Члан 2.
Елаборат Урбанистичког плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Урбанистичког плана садржи:
А. ПРИПРЕМА
А.1. СТРУЧНА ПРИПРЕМА
А.1.а. Анализа Одлуке о приступању изради Плана
А.1.б. Подлоге за израду плана
А.1.в. Природна добра од великог и изузетног значаја
А.1.г. Непокретна културно-историјска добра од великог и изузетног значаја
А.1.д. Анализа претходног документа просторног уређења који је истекао
А.1.ђ. Наслијеђене планске обавезе
А.1.е. Информациони основ
А.2. ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИБАВЉЕНА У ФАЗИ СТРУЧНЕ ПРИПРЕМЕ
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА
Б.1. ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО
Б.1.а. ПРОСТОР
Б.1.а.1. Природни услови
Б.1.а.2. Остварени урбани развој

1

Страна 2 – Уторак, 4. мај 2021. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 7
Б.1.а.3. Правни и имовински статус земљишта
Б.1.а.4. Остварена организација простора
Б.1.а.5. Заштита животне средине и заштита од елементарних непогода,
технолошких опасности и ратних дејстава
Б.1.а.6. Земљишна политика
Б.1.а.7. Процеси конверзије намјене земљишта
Б.1.а.8. Контролисан и неконтролисан урбани развој
Б.1.а.9. Земљишта контактних зона
Б.1.а.10. Земљишта у функцији заштите
Б.1.а.11. Комунална опремљеност
Б.1.а.12. Идентификовање градских дијелова
Б.1.б. СТАНОВНИШТВО
Б.1.б.1. Демографски развој
Б.1.б.2. Структуре становништва
Б.1.б.3. Дистрибуција становништва, густине насељености
Б.2. РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ
Б.2.а. Становништво
Б.2.б. Природни ресурси
Б.2.в. Антропогени ресурси
Б.2.г. Простор
Б.3. ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОСТОРА
Б.3.а. Стамбени фонд
Б.3.б. Центри са распоредом и капацитетима јавних служби и садржаја
Б.3.в. Привреда
Б.3.г. Непривреда
Б.3.д. Инфраструктура
Б.3.ђ. Урбано зеленило
Б.4. ПОСЕБНА ПОДРУЧЈА
Б.4.а. Културно-историјско наслијеђе
Б.4.б. Наслијеђе природе
Б.4.в. Ресурси
Б.4.г. Угрожена подручја
Б.5. ОЦЈЕНА СТАЊА ИЗГРАЂЕНОСТИ И ФУНКЦИОНИСАЊА ПРОСТОРА
Б.5.а. Природни услови
Б.5.б. Природни ресурси
Б.5.в. Становништво
Б.5.г. Стамбени фонд
Б.5.д. Инфраструктура (комунална опремљеност)
Б.5.ђ. Привреда
Б.5.е. Непривреда
Б.5.ж.Заштита животне средине
Б.5.з. Културно-историјско наслијеђе
Б.5.и. Наслијеђе природе
Б.5.ј. Правни и имовински статус земљишта
Б.5.к. Земљишта контактних зона
Б.5.л. Земљишта у функцији заштите
Б.5.м.Процеси конверзије намјене земљишта
Б.5.н. Земљишна политика
Б.5.њ.Урбани стандард
Б.5.о.Урбани развој
Б.5.п.Организација простора
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В. ПРОБЛЕМИ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
В.1.а. Природни услови
В.1.б. Природни ресурси
В.1.в. Становништво
В.1.г. Стамбени фонд
В.1.д. Инфраструктура
В.1.ђ. Привреда
В.1.е. Непривреда
В.1.ж. Заштита животне средине
В.1.з. Културно-историјско наслијеђе
В.1.и. Наслијеђе природе
В.1.ј. Правни и имовински статус земљишта
В.1.к. Земљишта контактних зона
В.1.л. Земљишта у функцији заштите
В.1.м. Процеси конверзије намјене земљишта
В.1.н. Земљишна политика
В.1.њ. Урбани стандард
В.1.о. Урбани развој
В.1.п. Организација простора
Г. ЦИЉЕВИ
Г.1.а. Природни услови
Г.1.б. Природни ресурси
Г.1.в. Становништво
Г.1.г. Стамбени фонд
Г.1.д. Инфраструктура
Г.1.ђ. Привреда
Г.1.е. Непривреда
Г.1.ж.Заштита животне средине
Г.1.з. Културно-историјско наслијеђе
Г.1.и. Наслијеђе природе
Г.1.ј. Правни и имовински статус земљишта
Г.1.к. Земљишта контактних зона
Г.1.л. Земљишта у функцији заштите
Г.1.м. Процеси конверзије намјене земљишта
Г.1.н. Земљишна политика
Г.1.њ.Урбани стандард
Г.1.о. Урбани развој
Г.1.п. Организација простора
Д. ПРОГРАМ - КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА
Д.1.а. Природни услови и ресурси
Д.1.б. Становништво
Д.1.в. Стамбени фонд
Д.1.г. Инфраструктура
Д.1.д. Привреда
Д.1.ђ. Непривреда
Д.1.х. Заштита животне средине
Д.1.е. Културно-историјско наслијеђе
Д.1.ж. Наслијеђе природе
Д.1.з. Урбани стандард
Д.1.и. Урбани развој
Д.1.ј. Организација простора
Ђ. ПЛАН
Ђ.1.а. Концепција уређења простора
Ђ.1.б. Границе уже и шире урбане зоне
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Ђ.1.в. Границе осталих земљишта у обухвату плана и контактним зонама
Ђ.1.г. Критеријуми за формирање зона ( цјелина и подцјелина)
Ђ.1.д. Урбанистички и други услови за уређење градског грађевинског земљишта
и других земљишта по цјелинама
Ђ.1.ђ. Природни услови са мјерама за заштиту, очување и активирање природних
ресурса
Ђ.1.е. Пожељна земљишна политика
Ђ.1.ж. Распоред и концепција општих центара, стамбених зона, јавних функција,
радних зона, као и центара рекреације
Ђ.1.з. Мјере заштите културноисторијског наслијеђа, наслијеђа природе и
заштита животне средине
Ђ.1.и. Мјере заштите људи и добара за случај елементарних непогода,
ратних катастрофа и технолошких акцидената
Ђ.1.ј. Рјешења саобраћајне,водне, енергетске, комуналне и друге инфраструктуре
Ђ.1.к. Критеријуми и правила за уређење, коришћење и изградњу свих врста
планираних објеката и зона, односно намјена
Графички дио плана садржи:
КАРТЕ СТАЊА
А1. Границе обухвата плана са дефинисаним урбаним блоковима 1:5000
А2. Карта власништва над земљиштем 1:5000
А3. Синтезна карта постојеће намјене површина 1:5000
А.3а. Становање 1:10000
А.3б. Друштвене дјелатности , радне зоне у културно-историјско и природно насљеђе 1:10000
А.3в. Природни ресусри–шуме, пољопривредне површине и урбано зеленило 1:5000
А4. Геолошке тематске карте
А.4а. Геолошка карта 1:5000
А.4б. Инжењерско-геолошка карта 1:5000
А.4в. Хидрогеолошка карта 1:5000
А.4г. Сеизмолошка карта 1:5000
А.4д. Карта минералних сировина 1:5000
А.4е. Карта подземних вода и њихове заштите1:5000
А5. Комунална опремљеност
А.5а. Саобраћајна инфраструктура 1:5000
А.5б. Хидротехничка инфраструктура 1:5000
А.5в. Електроенергетска инфраструктура и телекомуникациона инфраструктура 1:5000
А6. Извод из просторно планске документације вишег реда
А.6а. Извод из измјена и допуна ПП РС до 2025.
А.6а. Извод из ПП Општине Шамац
А.6а. Извод из УП Шамац
КАРТЕ ПЛАНИРАНИХ РЈЕШЕЊА
Б1. СИНТЕЗНА КАРТА ПЛАНИРАНЕ НАМЈЕНЕ ПОВРШИНА 1:5000
Б2. ПЛАНИРАНЕ НАМЈЕНЕ ПОВРШИНА – ТЕМАТСКЕ КАРТЕ
Б.2а. становање 1:10000
Б.2б. друштвене дјелатности , спорт и рекреација 1:10000
Б.2в. радне зоне 1:10000
Б3. ИНФРАСРУКТУРА
Б.3а. План саобраћајне инфраструкуре 1:5000
Б.3б. План хидротехничке инфраструктуре 1:5000
Б.3в. План електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре 1:5000
Б.3г. План топлификације и гасификације 1:5000
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Члан 3.
Елаборат Урбанистичког плана , израђен од стране „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука, налази се
у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни дио.
Члан 4.
Урбанистички план се излаже на стални јавни увид код Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Члан 5.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 4. ове Одлуке.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“ .
Број: 07-022-123/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

208.
На основу члана 40. став (1) Закона о уређењу простора (Службени гласник Републике Српске, бр.
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39.став (2) тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број: 9/17), Скупштина општине Шамац на VI редовној сједници одржаној дана
28.04.2021.године, доноси
ОДЛУКУ
о приступању измјени Просторног плана општине Шамац 2013 - 2033
Члан 1.
Приступа се измјени Просторног плана општине Шамац 2013-2033 „Службени гласник Општине
Шамац“ 9/17 ( у даљем тексту : Просторни план).
Члан 2.
Граница подручја планирања одредиће се у графичком дијелу плана. Површина обухвата измјене
Просторног плана је 175 000 m2.
Члан 3.
Период за који се утврђују, процјењују или израчунавају плански параметри (плански период) је
12 година.
Члан 4.
Смјернице за израду Просторног Плана:
-Просторни план израдити у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу ,
Правилника о начину израде , садржају и форми докумената просторног уређења, те другим прописима из
посебних области релевантних за планирање и уређење простора.
-Приликом израде Просторног плана потребно је водити рачуна о јавном интересу и општим и
посебним циљевима просторног развоја.
-Просторним планом предвидјети све потребне елементе за обављање послова у слободној зони
-Обезбидјеити усаглашеност Просторног плана са документом просторног уређења вишег реда.
Члан 5.
Носилац припреме израде Просторног плана је Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове.
Носилац израде ће се одредити у складу са прописима о јавним набавкама.
Члан 6.
Преднацрт Просторног плана припремиће се у року од 90 дана од закључења уговора о изради
Просторног плана и испуњења услова који уговором буду одређени.
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Члан 7.
Носилац припреме Просторног плана ће утврдити Нацрт, те мјесто, вријеме и начин излагања
нацрта на јавни увид.
Члан 8.
Нацрт Просторног плана излаже се на јавни увид у складу са одредбама члана 47. Закона о
уређењу простора и грађењу у трајању од 30 дана.
Након јавног увида провешће се јавна расправа о нацрту предметног плана.
Члан 9.
Приједлог плана ће утврдити nосилац припреме најдуже у року од 60 дана од завршетка јавног
увида и јавне расправе, а на основу нацрта који је био на јавном увиду и става о примједбама,
приједлозима и мишљењима на тај нацрт и закључцима са јавне расправе.
Уз приједлог Просторног плана nосилац припреме ће поднијети Скупштини општине приједлог
одлуке о доношењу измјене Просторног плана са потребним образложењем.
У образложењу одлуке о доношењу измјене Просторног плана носилац припреме ће дати податке
о примједбама и приједлозима које су у току јавног увида и јавне расправе поднесени, те стручно
образложење примједби и приједлога који нису могли бити прихваћени.
Члан 10.
Садржај Просторног плана мора бити у складу са Законом о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 103/15, 3/16 и 84/19) и Правилника о начину израде,
садржају и форми докумената просторног уређења („Службени гласник Репшублиек Српске“, број: 69/19)
, а састојаће се од текстуалног и графичког дијела.
Члан 11.
Средства за израду Просторног плана обезбиједиће се из Буџета општине Шамац.
Члан 12.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о приступању измјени Просторног плана
општине Шамац 2013-2033 („Службени гласник Општине Шамац“ , број:17/20).
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 07-022-124/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

209.
На основу члана 2. став 1. и члана 7. Закона о комуналним таксама (''Службени гласник Републике
Српске'', број 4/12 и 123/20), члана 39. став 2. тачка 10) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број 97/16 и 36/19), а у складу са чланом 36. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац, на VI редовној сједници одржаној
дана 28.04.2021.године, донијела је:
О Д Л У К У
o комуналним таксама
Члан 1.
Овом одлуком утвђује се обвезник плаћања комуналне таксе (у даљем тексту: обвезник), врста, висина,
рокови, начин плаћања и ослобађања од плаћања комуналне таксе, као и друга питања у вези комуналних
такса на подручју општине Шамац.
Члан 2.
Комуналне таксе утврђују се за коришћење права, предмета и услуга утврђених Тарифом комуналних
такса (у даљем тексту: Тарифа) која је саставни дио ове одлуке, а у складу са одредбама Закона о
комуналним таксама. Новчана средства наплаћена од комуналних такса приход су Буџета општине
Шамац.
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a)
б)
в)
г)

Члан 3.
Комунална такса се утврђује за:
коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе, књига и других
публикација,
истицање реклама на јавним и другим површинама, осим рекламних паноа и билборда поредм
магистралних и регионалних путева,
коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и
обиљеженим мјестима, одређеним за то актом Скупштине јединице локалне самоуправе,
истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама.

Члан 4.
(1) Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано
плаћање таксе.
(2) Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање комуналне таксе.
(3) Застарјелост таксене обавезе из члана 3. тачка г) ове одлуке, проводи се у складу са прописима –
којима се уређује порески поступак.
Члан 5.
(1) Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Oпштинске управе општине
Шамац појединачним рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне таксе из члана 3., тачке а) до
г) ове одлуке, у складу са законом и Тарифом, уз обавезу достављања рјешења о ослобађању од
плаћања комуналне таксе – из члана 3. тачка г), Пореској управи Републике Српске – Подручна
јединица Шамац.
(2) Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе из члана 3., тачка г), ове одлуке,
спроводи се у складу са прописима о пореском поступку.
(3) Обвезник комуналне таксе из става 2. овог члана дужан је пријавити утврђену обавезу најкасније
до 31. марта текуће године, Пореској управи Републике Српске, а уплату извршити најкасније до
30. јуна текуће године.
Члан 6.
(1) Од плаћања комуналних такса ослобођени су :
a) институције Босне и Херцеговине,
б) органи, организације и јавне установе Српске и јединица локалне самоуправе,
в) акредитоване међународне организације,
г) дипломатска и конзуларна представништва,
д) удружења од јавног интереса за Републику Српску, а којима је то својство
признато
у
складу са актом којим се уређује додијела и престанак статуса удружења од јавног интереса,
ђ) лицима којима је рјешењем надлежног органа признато својство члана породице погинулих,
умрлих, несталих и заробљених бораца, РВИ и цивилне жртве рата, особе са инвалидитетом које
имају 80% инвалидитета и особе са тјелесним оштећењем од 70-100%, родитељ или старатељ
који има статус лица које се стара о лицу са инвалидитетом, односно лице којем је рјешењем тај
статус утврђен,
е) предузетници који, у смислу закона којим се уређује порез на доходак, имају статус малог
предузетника,
з) обвезници комуналних такса за 12 мјесеци од регистрације.
(2) Од плаћања комуналне таксе ослобађа се и обвезник који:
а) обавља нискоакумулативне и дефицитарне дјелатности,
б) се бави старим традиционалним занатима,
в) први пут покреће привредну и услужну дјелатност (осим ноћних клубова,
барова, диско барова, диско клубова и дискотека, као и сви предузетници
који
самосталног занимања први пут покрећу остале дјелатности,
г) запосли нове раднике, уколико је обвезник предузетник и
д) је корисник права социјалне заштите.

ноћних
у
својству
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(3) Од плаћања комуналне таксе из члана 3. тачка г) ослобађају се и непрофитна
удружења
фондације, као и слични облици организовања који су регистровани у складу
са
Законом
удружењима и фондацијама Републике Српске, са сједиштем на подручју општине Шамац.

и
о

Члан 7.
Лице које је ослобођено плаћања комуналне таксе по овој Одлуци, дужно је уз захтјев доставити и
одговарајући документ, на основу кога остварује право на ослобађање од плаћања исте.
Члан 8.
(1) Наплату комуналне таксе за коришћење простора за паркирање моторних, и прикључних
возила,на простору терминала у функцији царинског прелаза Шамац врши Ј.П. ''Слободна зона''
д.о.о. Шамац, којем су ти послови повјерени Одлуком Скупштине општине Шамац.
(2) Дио средства у износу од 30% од укупно наплаћених средстава по основу пружања услуга
паркирања моторних и прикључних возила на простору терминала у функцији царинског прелаза
Шамац, ЈП ''Слободна зона'' Шамац дужно је уплаћивати до 5-тог у мјесецу за претходни мјесец
на јединствен рачун трезора општине Шамац.
(3) Као основица за обрачун дијела наплаћених средстава по основу услуга паркирања која се
усмјеравају у буџет општине Шамац утврђује се мјесечни нето износ наплаћених средстава
(укупан износ наплаћене накнаде запаркирање умањен за износ који се уплаћује Управи за
индиректно опорезивање БиХ).
(4) ЈП ''Слободна зона'' Шамац дужно је Одјељењу за финансије подносити мјесечни извјештај о
наплати накнаде за пружање паркинг услуга са табеларним приказом укупног износа наплаћене
накнаде, износа који је обрачунат и исплаћен УИО БиХ и износа обрачунатог и уплаћеног на
рачун трезора Општине Шамац.
Члан 9.
(1) Наплату комуналне таксе за коришћење простора за паркирање моторних возила у насељеном
мјесту Шамац, вршиће ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, а у складу са Споразумом који Начелник
општине закључи са ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац.
(2) ЈП ''Слободна зона'' Шамац дужно је Одјељењу за финансије подносити мјесечни извјештај о
наплати наплате комуналне таксе за коришћење простора за паркирање моторних возила у
насељеном мјесту Шамац.
Члан 10.
(1) Комунална такса из члана 3. тачке а) до в) ове одлуке - утврђује се сразмјерно времену
коришћења права, рјешењем Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове
општине Шамац.
(2) Комунална такса из члана 3. тачке г) ове одлуке утврђује се на годишњем нивоу, сразмјерно
броју мјесеци у току године у којима обвезник обавља дјелатност, у складу са прописима којима
се уређује порески поступак.
(3) Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе из члана 3. тачке г) ове одлуке –
проводи се у складу са прописима којима се уређује порески поступак.
Члан 11.
Надзор над провођењем члана 3. тачке а) до в) ове одлуке, врше комунална полиција и тржишна
инспекција Општинске управе општине Шамац, а надзор над провођењем члана 3. тачка г) ове
одлуке врши Пореска управа Републике Српске.
Члан 12.
Саставни дио ове одлуке је Тарифа комуналних такса - у прилогу.
Члан 13.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним таксама (''Службени
гласник Општине Шамац “ бр. 18/17,19/18, и 5/19)
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Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.

Број: 07-022- 125/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.
За коришћење простора на јавним површинама плаћа се комунална такса за одобрени период и то:
1. За коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе, књига и других
публикација:
•

коришћење јавне површине за постављање столова (башти) испред угоститељских објеката, у
периоду од 1.5. до 30.9., по 1m2:
a1.Улице Мајке Јевросиме и Краља Александра I Карађорђевића:
отвореног типа
3,00 КМ
затвореног типа
3,00 КМ
a2. Остале улице у насељеном мјесту Шамац:
отвореног типа
затвореног типа

2,00 КМ
2,00 КМ

НАПОМЕНА уз тачку а):
- Комунална такса за коришћење јавне површине за постављање столова (башти) отвореног типа, у
периоду од 1. октобра текуће године до 30. априла наредне године, плаћа се 50% од наведеног
износа
- Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена обавеза за два
мјесеца коришћења, а остали износ комуналне таксе унапријед, у једнаким мјесечним ратама до 5.
у мјесецу
б) заузимање јавне површине за продају сладоледа, сјеменки, кокица, кукуруза, лутрије, бижутерије,
цвијећа и слично,за једно продајно мјесто плаћа се:
мјесечно
дневно

30,00 КМ
5,00 КМ

НАПОМЕНА уз тачку б):
- Комунална такса се утврђује сразмјерно времену коришћења површине, а плаћа се унапријед
мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, до 5. у мјесецу
ц) за постављање изложбених мјеста испред пословног објекта и пословног простора – за једно
изложбено мјесто плаћа се:
мјесечно

10,00 КМ

НАПОМЕНА уз тачку ц):
- Комунална такса се утврђује сразмјерно времену коришћења површине, а плаћа се унапријед
мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, до 5. у мјесецу
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д) за постављање рекламних табли на јавној површини:
1м2

5,00 КМ

НАПОМЕНА уз тачку д):
- Комунална такса се утврђује сразмјерно времену коришћења површине, а плаћа се унапријед
мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, до 5. у мјесецу
ђ) за привремено постављање монтажних објеката:
киосци

2,00 КМ

НАПОМЕНА уз тачку ђ):
- Комунална такса се утврђује сразмјерно времену коришћења површине, а плаћа се унапријед
мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, до 5. у мјесецу
е) за коришћење јавне површине на Зеленој пијаци за излагање и продају пољопривредних
производа комунална такса се наплаћује:
е1) за јавну површину на којој су постављени столови- наткривени:
коришћење једног стола:
коришћење пола стола:
годишње
150,00КМ годишње
80,00 КМ
мјесечно
пазарни дани
субота)
остали дани

20,00 КМ мјесечно
(сриједа-

4,00 КМ пазарни
дани
(сриједа-субота)
3,00 КМ остали дани

15,00 КМ
2,50 КМ
2,00 КМ

е2) за јавну површину на којој су постављени столови- ненаткривени:
коришћење једног стола:
коришћење пола стола:
годишње
100,00 годишње
60,00
КМ
КМ
мјесечно
15,00 КМ мјесечно
10,00
КМ
пазарни дани (сриједа3,00 КМ пазарни дани (сриједа- 2,00 КМ
субота)
субота)
остали дани
2,00 КМ остали дани
1,50КМ

е3) за површину на којој нису постављени столови:
коришћење једног продајног мјеста – означено на јавној површини:
годишње
80,00 КМ
мјесечно
10,00 КМ
коришћење једног продајног мјеста – неозначено на јавној површини, плаћа се комунална такса по
m2, и то:
пазарни дани дани (сриједа и субота)
остали дани

1,50 КМ
1,00 КМ

НАПОМЕНА уз тачку е):
- Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена обавеза, у укупном
износу за одобрени период
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ж) за одлагање и држање грађевинског материјала и другог материјала, дневно се плаћа за
1м2

3,00 КМ

НАПОМЕНА уз тачку ж):
- Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена обавеза, у укупном
износу за одобрени период
з) за прекопавање јавне површине, по метру дужном:
асфалтне површине
зелене јавне површине

25,00 КМ
10,00 КМ

НАПОМЕНА уз тачку з):
- Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена обавеза, у укупном
износу за одобрени период.
- По истеку времена за које је дато одобрење за прекопавање јавне површине корисник је дужан
исту довести у првобитно стање.
Тарифни број 2.
За истицање реклама на јавним и другим површинама, плаћа се комунална такса:
a) за истицање рекламе на јавним и другим површинама
-реклама величине до 2m²
једнострано
двострано

-

100,00 КМ
200,00 КМ

-реклама величине од 2m2 до 4 m2
једнострано
двострано

300,00 КМ
400,00 КМ

реклама преко 4 m2
једнострано
двострано

600,00 КМ
800,00 КМ

стуб и јарбол

100,00 КМ

НАПОМЕНА уз тачку а):
- Комунална такса се наплаћује у пуном износу за постављање реклама чија је сврха рекламирање
за потребе трећих лица – комерцијално рекламирање, на јавној површини.
- Комунална такса се наплаћује у износу од 70% за постављање реклама на јавној површини у сврху
рекламирања сопствених производа, услуга и дјелатности.
- Комунална такса се наплаћује у износу од 50% за постављање реклама на другим површинама –
приватно власништво
- Комунална такса из ове тачке утврђује се рјешењем Одјељења за просторно уређење и стамбено
комуналне послове Општине Шамац, а плаћа се за период утврђен рјешењем, у року од 15 дана од
дана пријема рјешења, на годишњем нивоу.
б) за истицање свјетлеће и освјетљене рекламе на објектима
реклама величине до 2m²
реклама величине од 2m2 до 4 m2
реклама преко 4 m2

100,00 КМ
300,00 КМ
600,00 КМ
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НАПОМЕНА уз тачку б):
- Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена обавеза, у умањеном
износу од 30% за постављење свјетлећих реклама које су у функцији, за одобрени период, на
годишњем нивоу.
в) за истицање свјетлеће рекламе на стубу по комаду
свјетлеће и освјетљене
које нису освијетљене

50,00 КМ
30,00 КМ

НАПОМЕНА уз тачку в):
- Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена обавеза, у укупном
износу за одобрени период, на годишњем нивоу.
г) за постављање трнспарента:
дневно

10,00 КМ

НАПОМЕНА уз тачку г):
- Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена обавеза, у укупном
износу за одобрени период.
д) за постављање рекламе на билборду у власништву Општине Шамац, плаћа се комунална такса у
мјесечном износу:
једнострано
двострано

200,00 КМ
400,00 КМ

НАПОМЕНА уз тачку д):
- Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена обавеза, у укупном
износу за одобрени период.
Тарифни број 3.
За истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама, плаћа
се комунална такса у годишњем износу и то:
а)

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА:
1. из области индустрије и грађевинарства:
- мала привредна друштва (до 10запослених)
-средња привредна друштва (10 до 50 запослених)
-велика привредна друштва (преко 50 запослених)

200,00 КМ
300,00 КМ
400,00 КМ

2. из области производње, преноса, дистрибуције и
снабдијевања ел.енергије и гаса

1.500,00 КМ

3. из области експлоатације, камена, пијеска и шљунка
4. из области пољопривреде, лова и риболова
5. из области шумарства
6. из области занатства и задруге
7. из области превоза путника и робе
8. из области телекомуникација и ПТТ-а

1.500,00КМ
150,00 КМ
200,00 КМ
150,00 КМ
300,00 КМ
2.100,00 КМ

9. из области трговине:
- мала привредна друштва (до 10запослених)
- средња привредна друштва (10 до 50 запослених
- велика привредна друштва (преко 50 запослених)

500,00 КМ
600,00 КМ
700,00 КМ
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10. из области промета нафте и нафтних деривата
11. из области угоститељства
12. из области графичке и издавачке дјелатности
13. из области пројектовања
14. из области информисања
15. из области резане грађе – пилане
16. из области игара на срећу (кладионице, лутрије и слично)
17. из области шпедитерских услуга

1.800,00КМ
200,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
2.000,00 КМ
300,00 КМ

18. привредна друштва осталих непоменутих дјелатности:
- мала привредна друштва (до 10 запослених)
- средња привредна друштва (10 до 50 запослених)
- велика привредна друштва (преко 50 запослених)

200,00 КМ
300,00 КМ
500,00 КМ

б) Банке и осигуравајуће организације:
1. основне банке, главне филијале и осигуравајуће организације
2. пословне јединице банака и осигуравајућих организација и
микрокредитне организације
3. остале јединице банака и осигуравајуће организације
(шалтери, повјереништва)
в) Угоститељска дјелатност:
1. ноћни барови
2. барови, диско барови
3. дискотеке (дискоклубови)
4. хотели и мотели
5. ресторани
6. апартмани, преноћишта, пансиони и сл
7. кафе,кафебар, снекбарови и сл
8. покретни угоститељски објекти
9. ћевабџинице, бурегџинице
10. објекти брзе хране, сластичарне, и остали непоменути
угоститељски објекти
в) Трговинска дјелатност:
1. до 50 m2
2. од 51m2до 100m2
3. од 101m2до 250m2
4. од 251m2до 500m2
5. од 501m2до 1000m2
6. од 1001m2до 1500m2
7. преко 1501m2
8. киосци
г) Остале дјелатности:
1. занатска дјелатност у области грађевинарства (зидари, тесари,
лимари, бравари, паркетари, молери, водоинсталатери,
електроинсталатери и сл.)
2. аутомеханичари, аутолимари, електромеханичари
3. столари
4. каменоресци
5. израда бетонске галантерије, предмета од гуме и пластике
6. кројачи, производња трикотаже и текстилних предмета
7. златарска дјелатност
8. производња безалкохолних пића

2.000,00 КМ
1.600,00 КМ
1.200,00 КМ

400,00 KM
200,00 KM
100,00 KM
200,00 KM
100,00 KM
300,00 KM
70,00 KM
150,00 KM
70,00 КМ
100,00 КМ

70,00 КМ
100,00 КМ
200,00 КМ
300,00 КМ
500,00 КМ
700,00 КМ
1.000,00 КМ
50,00 КМ

70,00 КМ

100,00 КМ
50,00 КМ
200,00 КМ
50,00 КМ
50,00КМ
150,00 КМ
100,00 КМ
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9. пржионице кафе
10. фризерска дјелатност
11. козметичари
12. агенције за промет некретнина
13. посредничке, правне и књиговодствене услуге
14. адвокатске канцеларије
15. нотари
16. ауто-школе
17. штампарије
18. превозници лица и ствари (аутопревозници, такси, аутобуски
превоз)
19. аутопраоне
20. производња тјестенине
21. рибарнице
22. месарске радње
23. пекарске радње
24. обућари и сајџије
25. продаја робе на покретним штандовима (пијаца)
26. љекарске ординације
27. зубне ординације
28. здравствене апотеке
29. пољопривредне апотеке
30. ветеринарска апотека
31. биљна апотека
32. остале непоменуте дјелатности којима се порез утврђује
према вођењу књига
33. остале непоменуте дјелатности којима порез утврђује у
годишњем паушалном износу

100.00 КМ
70,00 КМ
100,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
400,00 КМ
150,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
70,00 КМ
70,00 КМ
70,00 КМ
100,00 КМ
70,00 КМ
30,00 КМ
30,00 КМ
500,00 КМ
300,00 КМ
400,00 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
250,00 КМ
100,00 КМ
70,00 КМ

НАПОМЕНА уз Тарифни број 3
- За сваку издвојену пословну јединицу, пословну просторију, продавницу или било који други
издвојени организациони дио привредног друштва, радње или других правних лица, плаћа се
такса за истицање пословног имена у висини од 70% од утврђеног износа за одређену дјелатност,
осим у случајевима који су овим Тарифним бројем на други начин регулисани.
- Ако се на једном објекту налази више истакнутих имена истог обвезника такса се плаћа само за
једно.
Број: 07-022- 125/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

210.
На основу члана 4. Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број
100/11, 103/11, 67/13 и 123/20), члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи („ Службени
гласник Републике Српске „ број 97/16, 36/19) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на VI редовној сједници одржаној
28.04.2021.године, доноси
ОДЛУКУ
о административним таксама
Члан 1.
Овом одлуком прописују се и утврђују административне таксе (у даљем тексту: таксе) за списе и радње у
управним и другим поступцима (у даљем тексту: списи и радње) пред Општинском управом Општине
Шамац.
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Члан 2.
Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина таксе утврђују се Тарифом административних такси у
Општинској управи, која је саставни дио ове одлуке.
Такса се може наплатити само ако је прописана претходно наведеном Тарифом.
Таксе које се плаћају по Тарифи административних такси у Општинској управи су приходи буџета
општине Шамац.
Члан 3.
Таксени обвезник (у даљем тексту: обвезник) је лице по чијем се захтјеву поступак покреће, односно
врше радње предвиђене таксеном тарифом.
Ако за исту таксу постоје два или више таксених обвезника, њихова обавеза је солидарна.
Члан 4.
Ако таксеном тарифом није другачије прописано, таксена обавеза настаје:
а) за писмене поднеске – у тренутку када се предају, а за усмено саопштење које се даје на записник – у
тренутку када се записник сачини,
б) за рјешења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтјева, односно поднеска за њихово
издавање и
в) за управне радње – у тренутку подношења захтјева за извршење тих радњи.
Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе.
Члан 5.
Ако је таксеном тарифом прописано да се такса плаћа према вриједности предмета, као основица за
обрачунавање таксе узима се вриједност означена у поднеску или исправи.
Члан 6.
Ако се исправа за коју се плаћа такса, по захтјеву странке издаје у два или више примјерака, за други и
сваки наредни примјерак плаћа се такса као за препис или овјеру преписа.
Члан 7.
Службено лице које прима таксирани поднесак дужно је поништити налијепљену таксу.
Ако је такса плаћена накнадно, поништава је службено лице органа које доноси рјешење или другу
исправу за коју се плаћа такса.
Такса се поништава штамбиљом „ поништено“, а у случају да то није могуће – такса се поништава
потписом службеног лица из става 1. и 2. овог члана.
У рјешењу или другој исправи за коју је такса плаћена, мора се означити да је такса плаћена, у којем
износу и по којем тарифном броју.
У исправама које се издају без таксе мора се означити у коју сврху се издаје и на основу којег прописа су
ослобођене од таксе.
Исправе из става 5. овог члана могу се употријебити за друге сврхе (од оних за које се издају) само кад на
њих буде плаћена одговарајућа такса.
Члан 8.
Ако таксени обвезник не плати таксу (непосредно или поштом) за поднесак који није таксиран, орган који
одлучује по захтјеву писменом опоменом упозориће обвезника који је дужан да плати таксу у року од
осам дана од дана пријема опомене и истовремено ће га упознати са посљедицама неплаћања таксе.
Члан 9.
Ако у остављеном року из члана 8. ове одлуке обвезник не плати таксу, орган који одлучује по захтјеву
затражиће од Пореске управе Републике Српске (у даљем тексту: Пореска управа) да у складу са
прописима којим се утврђује порески поступак наплати таксу принудним путем.
Члан 10.
Уколико лице, са пребивалиштем у иностранству, упућује захтјев за издавање исправа путем телефона
или електронском поштом, такса уз припадајући износ поштарине, плаћа се уплатом на рачун код
одређене пословне банке, односно поште – у корист буџета општине Шамац.
Ако обвезник има пребивалиште, односно сједиште у иностранству, а таксу није платио у тренутку
настанка обавезе, наплата таксе извршиће се прије уручења акта којим је поступак окончан или је
извршена управна радња.
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Члан 11.
Од плаћања таксе ослобођени су:
а) Република Српска и јединице локалне самоуправе,
б) фондови и установе у области образовања, науке, културе, физичке културе и социјалне
заштите за списе и радње у вези са обављањем своје дјелатности,
в) организације Црвеног крста,
г) правна лица основана ради борбе против алкохолизма, наркоманије и других облика
зависности, рака и дистрофије за списе и радње у вези са обављањем своје дјелатности,
д) правна лица основана за заштиту лица са физичким и психичким недостацима и поремећајима
за списе и радње у вези са обављањем своје дјелатности,
ђ) савези глувих и савези слијепих и њихове организације у пословима у вези са рехабилитацијом
глувих и слијепих,
е) инвалидске организације, осим у пословима у вези са вршењем привредне дјелатности,
ж) инвалиди рата, инвалиди рада и цивилне жртве рата за списе и радње у вези са школовањем у
свим школама,
з) инвалиди који су ослобођени плаћања годишњих накнада за употребу моторних возила, у
поступку стручног прегледа тих возила ради регистрације,
и) лица која нису у радном односу за пријаву на конкурс за заснивање радног односа,
ј) грађани за списе и радње у вези са остваривањем и заштитом права из радног односа,
к) ученици и студенти за списе и радње у вези са школовањем до навршених 26 година живота,
л) ватрогасна друштва и ватрогасне јединице,
љ) радио – аматери учлањени у Савез радио аматера Републике Српске,
м) страна дипломатска и конзуларна представништва у вези са обављањем дипломатских и
конзуларних послова, под условом реципроцитета и
н) грађани који поклањају своју имовину у корист Републике Српске или се одричу права
власништва, као и за пренос власништва.
Члан 12.
Такса се не плаћа за:
а) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности,
б) поднеске упућене органима за представке и притужбе,
в) молбе за помиловања и рјешења по тим молбама,
г) списе и радње у поступку за поврат неправилно наплаћених дажбина,
д) списе и радње у поступку за састављање и исправку бирачких спискова и спискова за
кандидовање,
ђ) списе и радње у поступку усвајања и у поступку за постављање стараоца,
е) за списе и радње у поступку за остваривање законом признатих пореских олакшица,
ж) списе и радње за додјелу социјалне помоћи и за остваривање других облика социјалне заштите,
з) списе и радње у поступку за остваривање права бораца,
и) списе и радње у поступку остваривања права породица погинулих бораца, а у сврху рјешавања
социјалних, здравствених, стамбених и потреба преквалификације, доквалификације и осталог
школовања,
ј) списе и радње у поступку за остваривање права инвалида,
к) списе и радње у поступку остваривања права на пензију и права из здравствене заштите,
л) списе и радње у поступку оснивања ватрогасних друштава и њихових јединица,
љ) списе и радње у поступку за остваривање права носилаца одликовања,
м) списе и радње у поступку за остваривање права на додатак на дјецу,
н) списе и радње у вези са пријемом поклон – пакета од добровољних организација из
иностранства, ако су упућени добротворним организацијама у Републици Српској,
њ) списе и радње у вези са војним евиденцијама,
о) списе и радње у вези са признавањем права на повлашћену вожњу грађанима којима то право
припада по важећим прописима,
п) списе и радње у поступку подржављења некретнина по основу национализације,
експропријације, арондације, комасације и других видова подржављења,
р) списе и радње у поступку оснивања установа социјалне заштите,
с) оргинале диплома, свједочанстава и других исправа о завршеном школовању или
класификацији, осим њихових дупликата и превода,
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т) списе и радње у вези са заштитом споменика културе,
ћ) списе и радње у поступку за сахрану умрлих,
у) списе и радње у поступку за исправљање грешака у правним и другим актима,
ф) све врсте пријава и увјерења о регистрацији и одјави регистрације пословних субјеката,
уколико законом није другачије прописано и
х) списе и радње у поступку усклађивања евиденције пореских обвезника код Пореске управе,
ц) захтјеве, молбе, приједлоге и пријаве и
ч) изводе, увјерења или потврде.
Члан 13.
Поред ослобађања утврђених чланом 11. ове Одлуке, утврђује се ослобађање од плаћања таксе у
Општинској управи за:
а) списе и радње за остваривање подстицаја у пољопривреди за регистроване пољопривредне
произвођаче,
б) списе и радње у поступку остваривања права и статуса цивилне жртве рата, односно члана
породице цивилне жртве рата, као и остваривања права из социјалне и здравствене заштите и
логораша,
в) пријаве уписа у матичне књиге,
г) списе и радње за остваривање права на алтернативни смјештај,
д) списе и радње за додјелу једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању ванредне
социјалне потребе,
ђ) списе и радње у поступку остваривања права на подстицај наталитета и
е) списе и радње у поступку по јавном позиву за додјелу помоћи из програма за одрживи повратак
и додјелу помоћи у обнови и реконструкцији стамбених јединица избјеглог и расељеног
становништва и повратника.
Члан 14.
Лице које је ослобођено плаћања таксе у Општинској управи по овој Одлуци, дужно је дати на увид
службенику који врши наплату таксе одговарајући документ, односно јавну исправу на основу које
остварује право на ослобађање од плаћања таксе, а у колико се поднесак шаље поштом грађанин је дужан
приложити овјерену копију тог документа или јавне исправе, осим у случајевима када орган или служба
воде евиденцију о чињеницама на основу којих је обвезник ослобођен плаћања таксе.
Члан 15.
Лице које је платило таксу коју по овој Одлуци није било дужно да плати или је таксу платило у износу
већем од прописаног има право на поврат таксе, односно вишка плаћене таксе.
Захтјев за поврат таксе, односно вишка плаћене таксе лице из става 1. овог члана подноси Пореској
управи.
Рјешење о поврату таксе, односно вишка плаћене таксе доноси Пореска управа.
Члан 16.
Право на наплату таксе застаријева за двије године од истека године у којој је таксу требало наплатити, а
право на поврат таксе, односно вишка таксе за двије године од дана када је такса наплаћена.
Члан 17.
Таксе се плаћају у административним таксеним маркама јединствене емисије (у даљем тексту: таксене
марке).
Таксене марке издају се у апоенима од: 1 КМ, 2 КМ, 5 КМ, 10 КМ и 50 КМ.
Таксе које се плаћају по Тарифи административних такси у Општинској управи плаћају се на начин
прописан ставом 1. овог члана или у готовом новцу налогом на рачун буџета Општине.
Члан 18.
За списе и радње у управним стварима по којима је таксена обавеза настала до дана ступања на снагу ове
Одлуке, а није наплаћена, биће наплаћена у складу са прописима који су били на снази у вријеме настанка
таксене обавезе.
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Члан 19.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о административним таксама („Службени
гласник општине Шамац“, број 18/17).
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-126/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

ТАРИФА АДМИНИСТРАТИВНИХ
ТАКСИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Плаћа се у КМ

I – ПОДНЕСЦИ
Тарифни број 1.
За жалбе на рјешења које доноси орган из члана 1. ове Одлуке................................10,00
II – РЈЕШЕЊА
Тарифни број 2.
За сва рјешења за која није прописана посебна такса..................................................10,00
НАПОМЕНА:
Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више странака (лица), такса се по овом тарифном броју плаћа
онолико пута колико има лица којима се рјешење доставља.
За рјешења донесена по жалбама не плаћа се такса.
Уколико се доноси рјешење у више примјерака такса се наплаћује сразмјено броју примјерака који се
доносе.
Тарифни број 3.
а) за оснивање предузетника ..........................................................................................30,00
б) за промјене података код предузетника ....................................................................20,00
в) за трајни престанак обављања предузетничке
дјелатности ...................................................................................................................10,00
г) за припремне радње код предузетника ......................................................................10,00
д) за резервацију пословног имена која обухвата регистрацију и брисање...............15,00
ђ) за категоризацију угоститељских објеката за смјештај (собе, апартмани).............10,00
е) за превоз за властите потребе......................................................................................30,00
ж) за упис чамаца у регистар, издавање пловидбене дозволе......................................50,00
з) за продужено радно вријеме (до 6 мјесеци)................................................................40,00
и) за пригодно радно вријеме (дневно)...........................................................................20,00
ј) за постављање музичких уређаја (љетни период)......................................................10,00
к) за регистрацију и брисање реда вожње.......................................................................10,00
л) за исправку грешке у рјешењу грешком подносиоца..................................................5,00
Ако се захтјев у вези са регистрацијом (тачка „а“ до тачке „д“) подноси електронским путем, износ таксе
умањује се за 50%.
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III – ЛИЦЕНЦЕ
Тарифни број 4.
а) за издавање легитимације за возача моторног возила.............................................20,00
б) за издавање лиценци за такси возило........................................................................10,00
в) издавање лиценце за превозника - такси превоз, лиценца Д .................................60,00
IV- ГРАЂЕВИНСКЕ ТАКСЕ
Тарифни број 5.
a) за издавање локацијских услова.........................................................................20,00
б) за продужавање локацијских услова ................................................................10,00
Тарифни број 6.
За грађевинску дозволу, према предрачунској вриједности објекта, и то
а) до 50.000 ......................................................................................................................80,00
б) од 50.000 до 100.000..................................................................................................150,00
в) преко 100.000 – 0,5% од предрачунске вриједности објекта, али не више од..5.000,00
г) за продужавање грађевинске дозволе ......................................................................50,00
Тарифни број 7.
За исколчење објекта.......................................................................................................30,00
Тарифни број 8.
За рјешење о употреби објекта:
а) за индивидуалне стамбене и помоћне објекте .........................................................20,00
б) за индивидуалне стамбено-пословне објекте, пословне и економске објекте до 400
m2.......................................................................................................................................60,00
в) за индивидуалне стамбено-пословне објекте, пословне и економске објекте
преко 400 m2 .............................................................................................................100,00
г) за одобрење за употребу приликом реконструкције, доградње и надоградње
грађевине ........................................................................................................................30,00
Тарифни број 9.
За издавање рјешења о утврђивању легалности објекта..............................................30,00
Тарифни број 10.
За технички преглед машинских, електричних, електромашинских, плинских, радио и ПТТ уређаја и
других постројења, која по постојећим прописима подлијежу обавезном прегледу ради добијања
одобрења за употребу, плаћа се такса по радном
часу....................................................................................................................................20,00
Такса по овом тарифном броју рачуна се за сваки цијели или започети радни час сваког радника, који у
техничком погледу учествује, тако што збир радних часова чини укупну таксу.
Тарифни број 11.
Еколошка област:
а) за издавање еколошке сагласности............................................................................50,00
б) за обнављање еколошке дозволе....................................................................................40,00
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в) за издавање рјешења о одобравању плана активности са мјерама и роковима за постепено смањење
емисија, односно загађења и за усаглашавање са најбољом расположивом
техником...............................................................................................100,00
V – ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТУПКУ УПИСА У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Тарифни број 12.
а) за рјешење о упису оснивања заједница етажних власника у регистар................30,00
б) за рјешење о упису статусне промјене......................................................................20,00
в) за рјешење о упису промјене лица овлаштених за заступање..................................5,00
VI – ОБЛАСТ ГРАЂАНСКИХ СТАЊА
Тарифни број 13.
а) рјешење за накнадни упис у МКР, МКВ...................................................................10,00
б) рјешење за исправку података у МК........................................................................10,00
в) рјешење за закључење брака изван службених просторија....................................10,00
г) рјешење за промјену личног имена...........................................................................15,00
д) рјешење о поништењу дуплог уписa у МК, по захтјеву странке............................15,00
ђ) рјешење о склапању брака преко пуномоћника.......................................................30,00
е)вјенчање ако је један или оба брачна друга страни држављанин
...........................................................................................................................................50,00
ж) за смртовнице које се накнадно покрећу, тј. после 30 дана...................................10,00
з) за упис националности и вјероисповијести у МК ...................................................10,00
и) за упис у МК (рођења, вјенчања и смрти која су се десила изван БиХ) ...............10,00
ј) за упиc прибиљешке о држављанству у МКР ..........................................................10,00
к) рјешење за накнадни упис у МКУ ............................................................................20,00
VII – ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ
Тарифни број 14.
За овјеру потписа, рукописа и преписа:
а) за овјеру потписа...........................................................................................................5,00
б) за овјеру рукописа, преписа службених аката и других аката од полутабака
оргинала.............................................................................................................................2,00
в) за овјеру пуномоћи за управљање, регистровање или располагање моторним возилом ...
........................................................................................................................10,00
г) за остале пуномоћи .......................................................................................................5,00
д) за овјеру уговора по потпису ..................................................................................... 5,00
ђ) за овјеру редова вожње по једној линији..................................................................20,00
е) за овјеру цјеновника услуга за превозника...............................................................20,00
ж)за овјеру изјаве о издржавању....................................................................................22,00
НАПОМЕНА:
Под полутабаком подразумијева се лист хартије од двије странице А4 формата или мањег.
Започети полутабак рачуна се као цијели лист.
Сматра се да је извршена овјера уговора када се овјеравају само потписи уговорених страна.
Свака измјена садржаја уговора сматра се као нови уговор.
Тарифни број 15.
За овјеравање службених аката или других исправа, за преписивање истих или кориштење из архиве:
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а) за увид и копирање акта из списа који се налази у архиви Општинске
управе................................................................................................................................10,00
б) за овјеру плана, цртежа, пројекта и сл......................................................................10,00
в) за преписивање од полутабака оригинала ...............................................................10,00
VIII – ВОДНЕ ТАКСЕ
Тарифни број 16.
а) за израду и издавање водопривредне сагласности ..................................................30,00
б) за израду и издавање водопривредне дозволе .........................................................40,00
IX- САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА
Тарифни број 17.
а) за присуство санитарног инспектора уништењу робе са истеклим роком
трајања..............................................................................................................................25,00
б) за ископ и пренос посмртних остатака са једне на другу локацију у
БиХ....................................................................................................................................20,00
X- ОСТАЛО
Тарифни број 18.
Пољопривредна сагласност............................................................................................20,00

Број: 07-022-126 /21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

211.
На основу члана 14.став 6. Закона o буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, 97/16 и 36/19) и члана 36.Статута општине Шамац („ Службени гласник општине
Шамац, број: 9/17), Скупштина општине Шамац на VI редовној сједници одржаној дана 28.04.2021.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о распоређивању суфицита буџета општине Шамац по Годишњем финансијском извјештају о
извршењу буџета општине Шамац за 2020. годину
Члан 1.
Нераспоређени буџетски суфицит по Годишњем финансијског извјештају о извршењу буџета општине
Шамац за 2020. годину износи 60.256 КМ.
Члан 2.
Нераспоређени буџетски суфицит у износу од 60.256 КМ се распоређује на покривање дијела
непокривеног дефицита из ранијих година.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-129/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.
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212.
На основу члана члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 348. 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 5. став 1. тачка б) Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на VI редовној сједници одржаној дана
28.04.2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје непокретности
у својини Општине Шамац
(локалитет Лугови)
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом продаја
непокретности у својини Општине Шамац, и то:
- к.ч. број 1690/2, уписано у ПЛ број 103 К.о. Горњи Хасић, а што се по старом катастарском
операту односи на к.ч. број 728/2 из ЗК улошка број 126 К.О. СП Хасић у површини од 625
, културе
њива 6 класе;
Члан 2.
Почетна продајна цијена земљишта из члана 1. ове Одлуке утврђена је од стране вјештака
грађевинско- архитектонске струке, област грађевинарство, Бијелић Комљена, процјена број: 03-04
КБ/2021 од 23.04.2021. године и износи:
- за парцелу к.ч. број 1690/2, површине 625
, културе њива 6 класе 875,00 КМ (словима:
осамстоседамдесетпетконвертибилнихмарака), односно 1,40 КМ/m2 (словима: једнаконвертибилнамарка и
40/100);
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију за парцелу у износу од
1.000,00 KM, која се уплаћује на јединствени рачун трезора општине Шамац отворен код НЛБ Развојне
банке на број рачуна 5620118067541754- рачун за донације, са назнаком: кауција за непокретности у К.О.
Шамац, о чему ће Комисији поднијети доказ о извршеној уплати.
Члан 4.
Поступак лицитације ће провести Комисија за продају непокретности, коју ће именовати
Начелник општине.
Објава Огласа за продају непокретности извршиће се у дневним новинама „ЕУРО БЛИЦ“,
Огласној плочи Општинске управе Шамац и интернет страници Општине Шамац.
Члан 5.
Уколико непокретност из члана 1. ове Одлуке не буде продата на најмање двије лицитације,
продаја се може извршити непосредном погодбом, у складу са одредбама Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 4. ове Одлуке.
Члан 6.
Овлашћује се Начелник општине Шамац, или лице које он овласти, да по окончању лицитационог
поступка са најповољнијим понуђачем закључи Уговор о купопродаји непокретности из члана 1. ове
Одлуке, а по прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у
Добоју.
Члан 7.
Трошкове израде нотарске исправе и трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама
непокретности сноси купац.
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Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022- 141/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић,дипл.инж.пољ.

213.
На основу члана 39. став (2) тачка 13) и члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. став (2) тачка 4) и члана 88. став (2) тачка 2)
Статута општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац", број 9/17) и члана 5. Одлуке о условима
и процедурама у поступку прибављања и располагања имовином општине Шамац („Службени гласник
Општине Шамац“, број: 16/10 и 12/13), Скупштина општине Шамац, на VI редовној сједници одржаној
дана 28.04.2021. године, доноси:
ОДЛУКУ
о додјели тениских терена у закуп
Члан 1.
Марковић Властимиру из Шамца, дају се у закуп тениски терени у површини од 1419,42 m2,
изграђени на дијелу земљишта означеног као к.ч. број 1105/1, уписано у П.Л. број 245/251 КО Шамац
(које се налази у IV зони градског грађевинског земљишта), а што се по старом катастарском операту
односи на земљиште означено као к.ч. број 260/1 из ЗК изватка 58, KО СП Шамац у својини Општине
Шамац са дијелом 1/1.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке даје се у закуп на париод од 5 (пет) година уз могућност продужења
коришћења непокретности, уз мјесечну закупнину у износу од 100,00 КМ.
Члан 3.
Закупац се обавезује да изврши одговарајућа улагања у санацију тениских терена (стављање у функцију
оба тениска терена, постављање мрежа, замјена комплетне жичане ограде око терена, исправљање и
фарбање стубова ограде, фарбање стубова расвјете која освјетљава терене, стављање у функцију расвјете,
кошење траве у ширини 5 m око терена), као и да општинској комисији достави предрачун о уложеним
средствима.
Вриједност улагања закупца верификована од стране општинске комисије биће урачуната у мјесечну
закупнину, сразмјерно уложеним средствима.
Закупац се такође обавезује да тениским теренима и припадајућом инфраструктуром управља као добар
домаћин, врши текуће одржавање те плаћа трошкове проистекле као посљедица коришћења
непокретности.
Члан 4.
Закупац тениских терена обавезује се да по престанку периода закупа исте преда закуподавцу у посјед
ослобођене од лица и ствари.
Закупац тениских терена нема право на отуђење уложених средстава у санацију тениских терена, нити
давање истих у подзакуп.
Члан 5.
Овлашћује се Начелник општине Шамац да са Властимиром Марковићем из Шамца закључи уговор
којим ће се детаљно регулисати права и обавезе уговорних страна.
Члан 6.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове Општинске управе
Шамац.
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 07-022-139 /21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић,дипл.инж.пољ.

214.
На основу члана 39. став (2) тачка 13) и члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 97/16 и 36/19), члана 36. став (2) тачка 4) и члана 88. став
(2) тачка 2) Статута општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац", број 9/17) и члана 5. Одлуке
о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања имовином општине Шамац („Службени
гласник Општине Шамац“, број: 16/10 и 12/13), Скупштина општине Шамац, на VI редовној сједници
одржаној дана 28.04. 2021. године, доноси:
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп
Члан 1.
Сави (Стево) Мићићу из Горње Слатине, даје се у закуп пословни простор у Доњој Слатини
(зграда Мјесног уреда), а који се односи на једну пословну просторију, два мокра чвора са претпростором
и засебним простором за хидрофорско постројење, укупне површине 48 m2, а све се то налази у саставу
објекта изграђеног на к.ч. број 180/1 уписан у П.Л. број 43 К.О. Доња Слатина, која се води под називом
кућа и зграда звана „Пушкари“, на којем је као посједник уписана Општина Шамац са дијелом 1/1, под
сљедећим условима:
- сврха: обављање угоститељске дјелатности,
- период трајања коришћења пет (5) година, са могућношћу продужења периода коришћења,
- мјесечна закупнина износи 120,00 КМ, а вриједност улагања закупца верификована од стране
општинске комисије биће призната као плаћена закупнина
Члан 2.
Закупац пословног простора се обавезује да изврши одговарајућа улагања у санацију пословног простора,
који је предмет ове одлуке и привођење истог крајњој намјени, као и да достави општинској комисији
предрачун о уложеним средствима у санацију наведеног пословног простора.
Закупац се такође обавезује да пословним простором и припадајућом инфраструктуром управља као
добар домаћин, врши текуће одржавање додијељеним простором, плаћа трошкове електричне енергије,
смећа, као и друге трошкове проистекле као посљедица коришћења пословног простора.
Уколико закупац пословног простора поступи супротно ставу 1 и 2 овог члана, а што ће бити утврђено од
стране општинске Комисије, закуподавац има право на једнострани раскид уговора.
Члан 3.
Закупац пословног простора се обавезује да ће по престанку уговорног односа исти предати закуподавцу
у посјед ослобођен од лица и ствари.
Закупац пословног простора нема право на отуђење уложених средстава у санацију простора, нити
давање истог у подзакуп.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Шамац, да са Савом Мићићем из Горње Слатине, закључи уговор којим
ће се детаљно регулисати права и обавезе уговорних страна, као и услове и начин коришћења пословног
простора из члана 1., 2. и 3. ове одлуке.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове Општинске управе
Шамац.
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Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-140/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић,дипл.инж.пољ.

215.
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 VI редовнoj сједници
одржаноj дана 28.04.2021.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са V редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са V редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане дана
31.03.2021. 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: 07-022-120/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

216.
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 VI редовнoj сједници одржаној дана
28.04.2021.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на VI редовној сједници
Скупштине општине Шамац, одржаној дана 28.04.2021. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-121/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.
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217.
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16 и 36/19), члана 36. став (2) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 9/17) и чл. 128. став (1) и 135. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 12/17), у оквиру разматрања Информације о активностима Начелника
општине у периоду између двије редвоне сједнице, Скупштина општине Шамац, на VI редовној сједници
одржаној дана 28.04.2021. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
I
Скупштина општине Шамац, у вези са поднесеном Информацијом Начелника општине о захтјеву
Министарства финансија Републике Српске за измирење обавеза у износу од 1.264.633,27 КМ по основу
Одлуке Влада Републике Српске о преносу имовине на општину Шамац број 04/1-012-2-1800/12 од
18.07.2012. године и обустави средстава у износу од 105.386,11 КМ из средстава јавних прихода ради
намирења потраживања дана 13. и 14.04.2021. године, изражава мишљење да је потребно предузети све
правне радње у циљу заштите интереса Општине Шамац и рјешавања спорног односа са Владом
Републике Српске и Министарством финансија и у том смислу даје пуну подршку Начелнику општине
Шамац.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''
Број: 07-022-122/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

218.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), а у вези са чл. 34. став 3. Закона о правобранилаштву Републике Српске (Службени
гласник Републике Српске“, бр. 7/18) 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 VI редовној сједници
одржаној дана 28.04.2021.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва РС Сједиште замјеника правобраниоца Добој за
период 01.01.2020. до 31.12.2020. године Општина Шамац
I
Усваја се Извјештај о раду Правобранилаштва РС Сједиште замјеника правобраниоца Добој за
период 01.01.2020. до 31.12.2020. године Општина Шамац.
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: 07-022-127/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

219.
На основу чл. 39. став (2) тачка 4) и 82. став (2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чл. 36. и 88. став (2) Статута општине Шамац („Службени
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гласник општине Шамац“, број: 9/17) и члана 128. став (1) Пословника о раду Скупштине општине
Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 12/17), Скупштина општине Шамац, на VI редовној
сједници одржаној дана 28.04.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Шамац
за период 01.01. - 31.12.2020. године
I
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01-31.12.2020. године.
II
Извјештај из тачке I, саставни је дио овог Закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 07-022-128/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

220.
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 VI редовној сједници одржаној дана
28.04.2021.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Центар за културу“ Шамац са годишњим финансијским
обрачуном за 2020. годину
I
Усваја се Извјештај о раду ЈУ „ Центар за културу“ Шамац са годишњим финансијским обрачуном
за 2020. годину.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-130/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

221.
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 VI редовнoj сједници
одржаноj дана 28.04.2021.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ „Центар за културу“ Шамац за 2021.
годину

27

Страна 28 – Уторак, 4. мај 2021. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 7
I
Скупштина општине даје сагласност на Програм рада и финансијски план ЈУ „ Центар за културу“
Шамац за 2021. годину.
II
Програм рада и Финансијски план из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-131/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

222.
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 VI редовној сједници одржаној дана
28.04.2021.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈЗУ„Апотека Шамац“ за 2020. годину
I
Усваја се Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Апотека Шамац“ за 2020. годину.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-132/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

223.
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 VI редовнoj сједници
одржаноj дана 28.04.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈЗУ „Апотека Шамац“ за 2021. годину
I
Скупштина општине даје сагласност на Програм рада и финансијски план ЈЗУ „Апотека Шамац“
за 2021. годину.
II
Програм рада и Финансијски план из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
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III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-133/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

224.
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 VI редовној сједници одржаној дана
28.04.2021.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на финансијски план ЈПУ ''Радост'' Шамац за 2021. годину
I
Скупштина општине Шамац даје сагласност на финансијски план ЈПУ ''Радост'' Шамац за 2021.
годину
II
Финансијски план из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-135/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

225.
На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 19. став (1) тачка 3) Закона о систему јавних служби (''Службени
гласник Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и 44/16), чл. 36.став (2) тачка 39) 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 VI редовној сједници одржаној дана 28.04.2021.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
o неусвајању Извјештаја о раду Народне библиотеке Шамац од 1. јануара до
31. децембра 2020. године
I
Скупштина општине Шамац не усваја Извјештај о раду Народне библиотеке Шамац од 1. јануара
до 31. децембра 2020. године.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-134/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.
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226.
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 VI редовнoj сједници одржаноj дана
28.04.2021.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду Општинске борачке организације Шамац за 2020. годину
са Програмом рада за 2021. годину
I
Прихвата се Информација о раду Општинске борачке организације Шамац за 2020.годину са Програмом
рада за 2021. годину
II
Информација о раду и Програм рада из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-136/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

227.
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 VI редовној сједници одржаној дана
28.04.2021.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације o наплати комуналних такси и накнада у периоду од 01.01.2020. 31.12.2020. године
I
Прихвата се Информација о наплати комуналних такси и накнада у периоду од 01.01.2020. до
31.12.2020.године
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoгзакључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-137/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

228.
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 VI редовној сједници одржаној дана
28.04.2021.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације o раду и функционисању система заштите и спасавања на подручју
општине Шамац за 2020. годину
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I
Прихвата се Информација о раду и функционисању система заштите и спасавања на подручју
општине Шамац за 2020. годину.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoгзакључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-138/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

229.
На основу члана 134. став (2) тачка 4) Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), члана 36. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) и члана 5. Правилника о раду и поступку избора и
разрјешења чланова школског одбора (''Службени гласник Републике Српске'', број 28/18), Скупштина
општине Шамац, на VI редовној сједници одржаној дана 28.04.2021.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора Јавне установе
Основна школа ''Шамац'' Шамац у
име јединице локалне самоуправе
1. Драгана Симендић, са завршеном средњом школом - гимназија из Шамца, изабрана је за члана
Школског одбора Јавне установе Основна школа ''Шамац'' Шамац у име јединице локалне самоуправе, на
период трајања мандата Школског одбора.
2. Ово Рјешење доставити Министарству просвјете и културе Републике Српске на даљи поступак
именовања за члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Шамац'' Шамац.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Министарство просвјете и културе Републике Српске, рјешењем број 07.041/610-269-124/17 од
25.07.2019, године именовало је чланове Школског одбора ЈУ Основна школа ''Шамац'' Шамац. Тачком 2.
наведеног рјешења одређено је да ће члан школског одбора у име јединице локалне самоуправе бити
именован након што скупштина јединице локалне самоуправе изврши избор.
Чланом 134. став 2. тачка 4) Закона о основном образовању и васпитању прописано је да школски одбор
има седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује Министарство за просвјету и културу
Републике Српске, од којих једног члана школског одбора именује на приједлог јединице локалне
самоуправе.
Чланом 5. Правилника о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског одбора прописано је да
избор једног члана школског одбора у име јединице локалне самоуправе, врши скупштина јединице
локалне самоуправе.
У складу са напријед наведеним, Комисија за избор и именовање Скупштине општине Шамац је на
сједници одржаној дана 22.04.2021.године, након разматрања достављеног приједлога кандидата,
утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на шестој редовној сједници одржаној дана 28.04.2021. године донијела
је Рјешење као у диспозитиву.
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ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-99/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

230.
На основу члана 134. став (15) Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20),члана 39. став (2) тачка 37) Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске, број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац, на VI редовној
сједници одржаној дана 28.04.2021.донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата члана Школског одбора Јавне установе Основна школа
''Обудовац'' Обудовац
1. Велимиру Андрић из Обудовца, члану Школског одбора Јавне установе Основне школе ''Обудовац''
Обудовац изабраном у име јединице локалне самоуправе, престаје мандат са даном 12.06.2021. године,
када престаје мандат свим члановима Школског одбора ове јавне установе именованим од стране
Министарства просвјете и културе.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».
О б р а з л о ж е њ е:
Министарства просвјете и културе у Влади Републике Српске, рјешењем број 07.041/610-269-127/17 од
12.06.2017. године, за члана Школског одбора Јавнe установe Основна школа ''Обудовац'' Обудовац
именовало је Велимира Андрић у име јединице локалне самоуправе на период трајања мандата Школског
одбора, а по основу рјешења Скупштине општине Шамац број 07-111-57/17 од 28.03.2017. године.
Чланом 134. ст. (4) и (5) Закона о основном образовању и васпитању прописано је да мандат школског
одбора траје четири године, те да свим члановим школског одбора престаје мандат истеком рока од
четири године од дана конституисања школског одбора.
Како мандат свим члановима престаје истеком рока од четири године, тако престаје и мандат именованог,
због чега је Комисија за избор и именовање Скупштине општине на сједници одржаној дана 22.04.2021.
године, утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине доношење
истог.
Скупштина општине Шамац на VI редовној сједници одржаној 28.04.2021. године донијела је рјешење
као у дипсозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-100/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

231.
На основу члана 134. став (2) тачка 4) Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), члана 36. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) и члана 5. Правилника о раду и поступку избора и
разрјешења чланова школског одбора (''Службени гласник Републике Српске'', број 28/18), Скупштина
општине Шамац, на VI редовној сједници одржаној дана 28.04.2021. године донијела је
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РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора Јавне установе
Основна школа ''Обудовац'' Обудовац у
име јединице локалне самоуправе
1. Драган Митровић, ратарски техничар из Обудовца, изабран је за члана Школског одбора Јавне
установе Основна школа ''Обудовац'' Обудовац у име јединице локалне самоуправе, на период трајања
мандата Школског одбора.
2. Ово Рјешење доставити Министарству просвјете и културе Републике Српске на даљи поступак
именовања чланова Школског одбора ЈУ Основна школа ''Обудовац'' Обудовац.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Министарства просвјете и културе у Влади Републике Српске, рјешењем број 07.041/610-269-127/17 од
12.06.2017. године, именовало је чланове Школског одбора Јавне установе Основна школа ''Обудовац''
Обудовац на период од четири године. Будући да мандат чланова Школског одбора ове јавне установе,
истиче у јуну мјесецу ове године, те будући да Министарство једног члана овог органа именује на
приједлог јединице локалне самоуправе, било је потребно покренути процедуру за избор новог члана.
Чланом 134. став 2. тачка 4) Закона о основном образовању и васпитању прописано је да школски одбор
има седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује Министарство за просвјету и културу
Републике Српске, од којих једног члана школског одбора именује на приједлог јединице локалне
самоуправе.
Чланом 5. Правилника о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског одбора прописано је да
избор једног члана школског одбора у име јединице локалне самоуправе, врши скупштина јединице
локалне самоуправе.
У складу са напријед наведеним, Комисија за избор и именовање Скупштине општине Шамац је на
сједници одржаној 22.04.2021.године, након разматрања достављеног приједлога кандидата, утврдила
Приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на шестој редовној сједници одржаној дана 28.04.2021. године донијела
је Рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења
Број: 07-111-101/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

232.
На основу члана 134. став (15) Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20),члана 39. став (2) тачка 37) Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске, број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац, на VI редовној
сједници одржаној дана 28.04.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата члана Школског одбора Јавне установе Основна школа
''Србија'' Црквина
1. Станиславу Ђурић из Горње Црквине, члану Школског одбора Јавне установе Основне школе
''Србија'' Црквина изабраном у име јединице локалне самоуправе, престаје мандат са даном 22.06.2021.
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године, када престаје мандат свим члановима Школског одбора ове јавне установе именованим од стране
Министарства просвјете и културе.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».
О б р а з л о ж е њ е:
Јавна установа Основна школа ''Србија'' Црквина, дана 22.02.2021. године, упутила је захтјев број 153/21
којим тражи да се испред јединице локалне самоуправе предложи један члан за Школски одбор ове јавне
установе, будући да садашњим члановима Школског одбора мандат истиче 22.06.20201. године.
Министарствo просвјете и културе у Влади Републике Српске, за члана Школског одбора Јавна установа
Основна школа ''Србија'' Црквина именовало је Станислава Ђурић у име јединице локалне самоуправе на
период трајања мандата Школског одбора, а по основу рјешења Скупштине општине Шамац број 07111-175/17 од 22.12.2017. године.
Чланом 134. ст. (4) и (5) Закона о основном образовању и васпитању прописано је да мандат школског
одбора траје четири године, те да свим члановим школског одбора престаје мандат истеком рока од
четири године од дана конституисања школског одбора
Како мандат свим члановима престаје истеком рока од четири године, тако престаје и мандат именованог,
због чега је Комисија за избор и именовање Скупштине општине на сједници одржаној дана
22.04.2021.године, утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Шамац на VI редовној сједници одржаној дана 28.04.2021. године, донијела је
рјешење као у дипсозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-102/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

233.
На основу члана 134. став (2) тачка 4) Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), члана 36. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) и члана 5. Правилника о раду и поступку избора и
разрјешења чланова школског одбора (''Службени гласник Републике Српске'', број 28/18), Скупштина
општине Шамац, на VI редовној сједници одржаној дана 28.04.2021.донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора Јавне установе
Основна школа ''Србија'' Црквина у
име јединице локалне самоуправе
1. Станислав Ђурић из Горње Црквине, са завршеном средњом трговачком школом, изабран је за члана
Школског одбора Јавне установе Основна школа ''Србија'' Црквина у име јединице локалне самоуправе,
на период трајања мандата Школског одбора.
2. Ово Рјешење доставити Министарству просвјете и културе Републике Српске на даљи поступак
именовања чланова Школског одбора ЈУ Основна школа ''Србија'' Црквина.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
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О б р а з л о ж е њ е
Јавна установа Основна школа ''Србија'' Црквина, дана 22.02.2021. године, упутила је захтјев број 153/21
којим тражи да се испред јединице локалне самоуправе предложи један члан за Школски одбор ове јавне
установе, будући да садашњим члановима Школског одбора мандат истиче 22.06.20201. године.
Чланом 134. став 2. тачка 4) Закона о основном образовању и васпитању прописано је да школски одбор
има седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује Министарство за просвјету и културу
Републике Српске, од којих једног члана школског одбора именује на приједлог јединице локалне
самоуправе.
Чланом 5. Правилника о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског одбора прописано је да
избор једног члана школског одбора у име јединице локалне самоуправе, врши скупштина јединице
локалне
самоуправе.
У складу са напријед наведеним, Комисија за избор и именовање Скупштине општине Шамац је на
сједници одржаној 22.04.2021.године, након разматрања захтјева Основне школе ''Србија'' Црквина и
достављеног приједлога кандидата,
утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и
предложила Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на шестој редовној сједници одржаној дана 28.04.2021. године донијела
је Рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-103/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

234.
На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16 и 36/19), члана 16. ст. 1. и 6. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник
Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 9/17) Скупштина општине Шамац, на VI редовној сједници одржаној дана
28.04.2021.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одобра Јавне
предшколске установе ''Радост'' Шамац
1. Тања Гајић из Горње Слатине разрјешава се дужности члана Управног одбора Јавне предшколске
установе ''Радост’’ Шамац, као представник Стручног вијећа, са 28.04.2021. године, на лични захтјев.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац“.
О б р а з л о ж е њ е:
Рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-109/18 од 27.09.2018. године, Тања Гајић именована је
за члана Управног одбора Јавне предшколске установе ''Радост'' Шамац, као представник Стручног вијећа
предшколске установе.
Дана 09.04.2021. године, именована је Скупштини општине Шамац упутила писани захтјев за разрјешење
са ове дужности из разлога, како је у захтјеву наведено, што је дана 02.04.2021. године изабрана за
предсједника Синдикалне организације ЈПУ ''Радост'' Шамац, те је исто неспојиво са дужношћу члана
Управног одбора ове установе.
Начелник општине је, сходно поднесеном захтјеву,а на основ члана 16. став. 6. Закона о систему јавних
служби, утврдио Приједлог рјешења о разрјешењу Тање Гајић дужности члана Управног одбора ЈПУ
''Радост'' Шамац и предложио Скупштини доношење истог.
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Скупштина општине Шамац, на VI сједници одржаној дана 28.04.2021. године донијела је рјешење
као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-104/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

235.
На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број 97/16 и 36/19) , члана 79. став (2) Закона о предшколском васпитању и
образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број 79/15 и 63/20) и члана 36. Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) Скупштина општине Шамац, на VI редовној
сједници одржаној дана 28.04.2021.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Управног одобра Јавне
предшколске установе ''Радост'' Шамац
1. Мирјана Боројевић из Шамца именује се за члана Управног одбора Јавне предшколске установе
''Радост'' Шамац, као представник Стручног вијећа предшколске установе, почев од 29.04.2021. године.
2. Именована, из тачке 1. овог рјешења, именују се на период трајања мандата Управног одбора ЈПУ
''Радост'' Шамац, односно до 28.09.2022. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
О б р а з л о ж е њ е
Јавна предшколска установа ''Радост'' Шамац , дана 19.04.2021. године, обратила се захтјевом број 01120/21, којим тражи именовање новог чалана Управног одбора ове јавне установе као представника
Стручног вијећа предшколске установе, будући да је досадашњи члан Тања Гајић поднијела захтјев за
разрјешење дужности члана овог органа и уједно доставили приједлог кандидата као представника
Стручног вијећа предшколске установе и то Мирјана Боројевић, дипл. васпитач из Шамца.
Управни одбор ове јавне установе именован је рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-109/18
од 27.09.2018. године.
Сходно наведеном захтјеву, као и чињеници да је досадашњи члан Управног одбора ове јавне
установе разрјешен дужности, те да је мјесто члана испред Стручног вијећа предшколске установе у овом
органу остало упражњено, те чињеници да предложени кандидат испуњава законом и Статутом ЈПУ
''Радост'' Шамац прописане услове за именовање, Начелник општине Шамац је, на основу члана 16. став
6. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'' број: 68/07, 109/12 и 44/16),
Скупштини општине Шамац као кандидата за члана Управног одбора ове установе предложио лица из
тачке 1. диспозитива овог рјешења.
Чланом 79. Закона о предшколском васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'',
број 79/15 и 63/20) прописано је да управни одбор предшколске установе чине по један члан испред
оснивача, стучног вијећа предшколске установе и савјета родитеља.
Чланом 47. Статута ЈПУ ''Радост'' Шамац прописано је да Управни одбор има три члана и то представника
оснивача, представниак Савјета родитеља и представника Стручног вијећа предшколске установе и да
мандат Управног одбора траје четири године.
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На основу напријед наведеног, Скупштина општине Шамац је на VI редовној сједници одржаној дана
28.04.2021. године донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-105/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

236.
На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16 и 36/19), члана 16. ст. 1. и 6. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник
Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 9/17) Скупштина општине Шамац, на VI сједници одржаној дана 28.04.2021.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одобра Јавне
предшколске установе ''Радост'' Шамац
1. Славица Варадиновић разрјешава се дужности члана Управног одбора Јавне предшколске установе
''Радост'' Шамац, као представник Савјета родитеља, са 28.04.2021. године, на лични захтјев.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац“.
О б р а з л о ж е њ е:
Рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-109/18 од 27.09.2018. године, Славица Варадиновић
именована је за члана Управног одбора Јавне предшколске установе ''Радост'' Шамац, као представник
Савјета родитеља.
Дана 12.04.2021. године, именована је Скупштини општине Шамац упутила писани захтјев за разрјешење
од ове дужности из разлога, како је у захтјеву наведено, што је њено дијете престало боравити у
Установи, а као члан је именована испред Савјета родитеља.
Начелник општине је, сходно поднесеном захтјеву,а на основ члана 16. став. 6. Закона о систему јавних
служби, утврдио Приједлог рјешења о разрјешењу Славице Варадиновић дужности члана Управног
одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац и предложио Скупштини доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на VI редовној сједници одржаној дана 28.04.2021.године донијела је
рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се
може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111- 106/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

237.
На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број 97/16 и 36/19) , члана 79. став (2) Закона о предшколском васпитању и
образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број 79/15 и 63/20) и члана 36. Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) Скупштина општине Шамац, на VI редовној
сједници одржаној дана 28.04.2021. године, донијела је
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Управног одобра Јавне
предшколске установе ''Радост'' Шамац
1. Тања Крстановић-Марковић именује се за члана Управног одбора Јавне предшколске установе
''Радост'' Шамац, као представник Савјета родитеља, почев од 29.04.2021. године.
2. Именована, из тачке 1. овог рјешења, именују се на период трајања мандата Управног одбора ЈПУ
''Радост'' Шамац, односно до 28.09.2022. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
О б р а з л о ж е њ е
Јавна предшколска установа ''Радост'' Шамац , дана 19.04.2021. године, обратила се захтјевом број 01120/21, којим тражи именовање новог чалана Управног одбора ове јавне установе као представника
Савјета родитеља, будући да је досадашњи члан Славица Варадиновић поднијела захтјев за разрјешење
дужности члана овог органа и уједно доставили приједлог кандидата као представника Савјета родитеља
и то Тању Крстановић, дипл.инг.маш. из Шамца.
Управни одбор ове јавне установе именован је рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-109/18
од 27.09.2018. године.
Сходно наведеном захтјеву, као и чињеници да је досадашњи члан Управног одбора ове јавне
установе разрјешен дужности, те да је мјесто члана испред Савјета родитеља у овом органу остало
упражњено, те чињеници да предложени кандидат испуњава законом и Статутом ЈПУ ''Радост'' Шамац
прописане услове за именовање, Начелник општине Шамац је, на основу члана 16. став 6. Закона о
систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'' број: 68/07, 109/12 и 44/16), Скупштини
општине Шамац као кандидата за члана Управног одбора ове установе предложио лица из тачке 1.
диспозитива овог рјешења.
Чланом 79. Закона о предшколском васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'',
број 79/15 и 63/20) прописано је да управни одбор предшколске установе чине по један члан испред
оснивача, стучног вијећа предшколске установе и савјета родитеља.
Чланом 47. Статута ЈПУ ''Радост'' Шамац прописано је да Управни одбор има три члана и то представника
оснивача, представниак Савјета родитеља и представника Стручног вијећа предшколске установе и да
мандат Управног одбора траје четири године.
На основу напријед наведеног, Скупштина општине Шамац је на VI редовној сједници одржаној дана
28.04.2021. године донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-107/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

238.
На основу члана 39. став (2) тачка 37) и члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 97/16 и 36/19), члана 12. став (4) Закона о пољопривредном
земљишту ("Службени гласник Републике Српске", број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19) и члана 36. став
(2) тачка 41) и члана 88. став (2) Статута општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац", број
9/17), Скупштина општине Шамац, на VI редовној сједници одржаној дана 28.04.2021. године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о формирању Комисије за стручну контролу усклађености Основе заштите уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Шамац
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I
Овим рјешењем формира се Комисија за стручну контролу усклађености Основе заштите уређења и
коришћења пољопривредног земљишта општине Шамац у сљедећем саставу:
1. проф. др Михајло Марковић- предсједник,
2. мр Предраг Недић- члан,
3. Велибор Ђокић- члан,
4. Дајана Цвјетковић- члан,
5. Срђан Смиљанић- члан.
II
Задатак Комисије је да изврши провјеру усклађености Основе заштите уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Шамац са Одлуком и Програмом за израду Основе заштите уређења
и коришћења пољопривредног земљишта општине Шамац и провјеру усклађености Основе са законом,
стандардима и осталим прописима нонесеним на основу закона.
III
О извршеној стручној контроли Комисија је дужна да састави извјештај који садржи податке о извршеној
контроли са свим примједбама и ставовима о свакој примједби.
IV
Извјештај из члана 3. овог рјешења доставља се носиоцу израде Основе, који је дужан да у року од 30
дана од дана достављања извјештаја поступи према датим примједбама
V
Ова рјешење ступа наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-111-108/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

239.
На основу члана 39. став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 36. став (2) тачка 23) Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 9/17) и члана 71. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 12/17) Скупштина општине Шамац, на VI редовној сједници, одржаној
дана 28.04.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о измјени рјешења о избору предсједника и чланова
Одбора за здравље
I
У тачки I подтачка 3. Рјешења о избору предсједника и чланова Одбор за здравље Скупштине општине
Шамац број 07-111-30/21 од 05.01.2021. године (''Службени гласник општине Шамац'', број 1/21) ријечи:
''Михајло Ђурђевић'', замјењују се ријечима: ''Славица Којић''II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-111-109/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

240.
На основу члана 22. Породичног закона (''Службени гласник Републике Српске'', број 54/02, 41/08 и
63/14, ), члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) и члана 16.
став (2) тачка 9) Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',
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број 12/17), Скупштина општине Шамац, на VI редовној сједници Скупштине општине одржаној дана
28.04.2021.године, донијела је
О Д Л У К У
о измјени Одлуке о делегирању одборника Скупштине општине Шамац
који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака
I
У тачки I подтачка 5. Одлуке о делегирању одборника Скупштине општине Шамац који ће у својству
службеног лица присуствовати закључењу брака број 07-022-32/21 од 29.01-2021. године (''Службени
гласник општине Шамац'', број 2/21) ријечи: ''Михајло Ђурђевић'', замјењују се ријечима: ''Славица
Којић''.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-142/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

241.
На основу члана 155. Закона о статусу службеника и намјештеника у органима јединице локалне
самоуправе (''Службени гласник републике Српске'', број 97/16) и члана 36. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) Скупштина општине Шамац, на VI редовној сједници
одржаној дана 28.04.2021.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности члана
Одбора за жалбе општине Шамац
1. Слободан Стојић из Шамца разрјешава се дужности вршиоца дужности члана Одбора за жалбе
општине Шамац са 29.04.2021. године, због истека времена на које је именован.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Одјељење за општу управу Општинске управе Шамац, дана 21.04.2021. године, упутило је предсједнику
Скупштине општине Шамац и Комисији за избор и именовање захтјев којим тражи да се на предстојећој
6. редовној сједници размата приједлог рјешења о разрјешењу досадашњег вршиоца дужности члана
Одбора за жалбе Општине Шамац, због истека периода на који је именовани и приједлог рјешења о
именовању вршиоца дужности члана Одбора за жалбе Општине Шамац, из разлога што Слободану
Стојић из Шамца досадашњем вршиоцу дужности именованом рјешењем Скупштине општине Шамац
број 07-111-48/21 од 29.01.2021. на период до окончања законом прописаног поступка именовања, а
најдуже на период до 90 дана, истиче период именовања са 29.04.2021. године, до ког датума конкурсна
процедура неће бити окончана.
Комисија за избор и именовање, на сједници одржаној дана 22.04.2021. године, разматрала је поднесени
захтјев, те на основу напријед поменутог рјешења утврдила да је Слободан Стојић именован за вршиоца
дужности члана Одбора за жалбе на период до окончања законом прописаног поступка именовања, а
најдуже на период до 90 дана и да период на који је именован истиче 30.04.202021. године, због чега је
утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине доношење истог.
Чланом 155. став (7) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе, прописано је да у случају да једном од чланова Одбора за жалбе престане мандат прије
истека времена на који је именован, скупштина до окончања поступка именовања Одбора за жалбе или
члана Одбора, у складу са законом именује вршиоце дужности, а најдуже за период до 90 дана.
Скупштина општине Шамац на VI сједници одржаној дана28.04.2021. године донијела је рјешење као у
диспозитиву.
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ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може у року од 30 дана од
дана достављања, тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број: 07-111-110/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

242.
На основу члана 155. став (7) Закона о статусу службеника и намјештеника у органима јединице локалне
самоуправе (''Службени гласник републике Српске'', број 97/16) и члана 56. став (2) Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) Скупштина општине Шамац, на VI редовној
сједници одржаној дана 28.04.2021.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности члана
Одбора за жалбе општине Шамац
1. Слободан Стојић, дипл.правник из Шамца, именује се за вршиоца дужности члана Одбора за жалбе
Општине Шамац, почевши од 30.04.2021. године, на период до окончања законом прописаног поступка
именовања, а најдуже на период до 90 дана.
2 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Шамац, на трећој редовној сједници одржаној дана 23.02.2021. године,
донијела је Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Одбора за жалбе
Општине Шамац број 07-022-59/21.
Будући да поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање једног члана Одбора за жалбе Општине
Шамац није окончан и да се нису стекли услови за коначно именовање члана Одбора за жалбе, а да би се
обезбједио несметан рад Одбора, Комисија за избор и именовање Скупштине општине је на сједници
одржаној дана 22.04.2021. године разматрала приједлог кандидата за вршиоца дужности члана Одбора и
констатовала да досадашњи вршилац дужности Слободана Стојић дипл.правника из Шамца испуњава
законом пропсане услове за именовање, те у складу са тим утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву
и доставила Скупштини на разматрање и усвајање.
Чланом 155. Став (7) Закона о статусу службеника и намјештеника у органима јединице локалне
самоуправе, прописано је да након престанка мандата Одбора за жалбе или у случају да једном од
чланова Одбора престане мандат прије истека времена на који је именован, скупштина до окончања
поступка именовања Одбора за жалбе или члана Одбора, у складу са овим законом именује вршиоца
дужности Одбора за жалбе или вршиоца дужности члана Одбора, а најдуже на период до 90 дана.
Скупштина општине Шамац на VI сједници одржаној дана 28.04.2021.године, донијела је рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може у року од 30 дана од
дана достављања, тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број: 07-111-111/21
Датум, 28.04.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

41

Страна 42 – Уторак, 4. мај 2021. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 7

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
243.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске,
број 97/16 и 36/19), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ " , број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник
Општине Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац,
број 9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке услуге
„Вршење мониторинга животне средине за депонију
неопасног отпада у Горњем Хасићу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Вршење мониторинга животне средине за депонију
неопасног отпада у Горњем Хасићу“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.418,80 КМ без ПДВ-а, односно до 4.000 КМ са ПДВом и утврђена је Планом јавних набавки за 2021. годину у оквиру позиције број: 160-Одјељење за
просторно уређење стамбено комуналне послове, на конту бр. 412700 – Расходи за остале стручне услуге
(едукативне услуге, научноистраживачке, израда елабората и студија, пројектна документација,
савјетодавне услуге).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-109/2021
Датум: 05.04.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

244.
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14), члана
66. Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17) а у складу са буџетским
планираним средствима Општине Шамац за 2021. годину, Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2021. годину
Члан 1.
Овом одлуком на основу указаних потреба Општине Шамац врше се измјене и допуне Одлуке о
доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2021. годину, број:01-022-9/2021 од 13.01.2021.
године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за
2021. годину број:01-022-18/2021 од 27.01.2021. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о
доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01-022-64/2021 од 26.02.2021 и
Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2021.
годину број:01-022-68/2021 од 02.03.2021 и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана
јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01-022-68/2021 од 02.03.2021 и Одлуке о измјенама
и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01-02271/2021 од 10.03.2021.г и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки
општине Шамац за 2021. годину број:01-022-83/2021 од 15.03.2021.г. и Одлуке о измјенама и допунама
одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01-022-86/2021 од
17.03.2021.г и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац
за 2021. годину број:01-022-93/2021 од 29.03.2021.г.
План јавних набавки може бити измијењен или/и допуњен, доношењем Одлуке о измјенама или/и
допунама Плана набавки.
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Члан 2.
Сви подаци који су обухваћени измјенама и допунама Плана јавних набавки садржани су у таблици
која чини саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

РОБЕ
Набавка
парковских клупа,
канти за смеће,
урбаног
мобилијара и
опреме

4.000,00
(3.418,80)

Д

01.04.

15.04.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН
43325000-7

10.

Предмет набавке

Р. бр.

Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2021. годину

Буџет општине
позиција 160 , конто
број 412500 - Расходи
за текуће одржавање
осталих грађевинских
објеката-комунална
инфраструктура.

УСЛУГЕ
Вршење
мониторинга
животне средине
за депонију
неопасног отпада у
Горњем Хасићу

Д

01.04.

15.04.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН

4.000,00
(3.418,80)

71313450-4

24.

Предмет набавке

Р. бр.

УКУПНО у КМ са ПДВ-ом: 116.400,00
УКУПНО у КМ без ПДВ-а: 99.487,18

Буџет Општине
позиција 160Одјељење за
просторно уређење
стамбено комуналне
послове, на конту бр.
412700 – Расходи за
остале стручне услуге
(едукативне услуге,
научноистраживачке,
израда елабората и
студија, пројектна
документација,
савјетодавне услуге).

УКУПНО у КМ са ПДВ-ом: 451.404,00
УКУПНО у КМ без ПДВ-а: 385.815,38

43

РАДОВИ
Санација крова на
Дому културе у
МЗ-и Корница

К

01.04.

15.05.

Изградња
пјешачке стазе у
38.000,00
01.04.
ул. Краља
(32.478,63)
К
Александра I
Карађорђевића (од
улице Цара
Душана до
одбрамбеног
насипа ријеке
Босне)
УКУПНО у КМ са ПДВ-ом: 200.488,88
УКУПНО у КМ без ПДВ-а:171.358,02
УКУПНО (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ) у КМ са ПДВ-ом: 768.292,88
УКУПНО (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ) у КМ без ПДВ-а: 656.660,58

45233222-1

5.

Врста поступка : О-отворени поступак,
споразум;

15.05.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВ-ом
27.000,00
(23.076,92)

45000000-7

4.

Шифра ЈРЈН

Р. бр.

Предмет набавке
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Министарство за
људска права и
избјеглице БиХ
20.000,00 КМ, а
разлику средстава ће
обезбиједити
Општина Шамац са
позиције бр. 160 на
конту бр. 511200Издаци за инвест.
одржавање, рек. и
адаптацију зграда и
објеката.
Буџет општине
позиција-160 , конто
број 511100 – Издаци
за изградњу и
прибављање зграда и
објеката.

К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни

Позиције: 110-Скупштина општине, 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 уређење и стамбено комуналне послове.
Број: 01-022-108/2021
Датум: 05.04.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

245.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”,
број:97/16 и 36/19), члана 17. стaва 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ " , број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени
гласник Општине Шамац, број 9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке робе
„Набавка парковских клупа, канти за смеће, урбаног мобилијара и опреме“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „Набавка парковских клупа, канти за смеће, урбаног мобилијара
и опреме“ путем директног споразума.
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Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.418,80 КМ без ПДВ-а, односно до 4.000 КМ са ПДВом и утврђена је Планом јавних набавки за 2021. годину у оквиру позиције број: 160-Одјељењe за
просторно уређење стамбено комуналне послове , потребна средства су планирана на конту бр. 412500Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката-комунална инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-111/2021
Датум: 06.04.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

246.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске,
број 97/16 и 36/19), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ " , број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник
Општине Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац,
број 9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке услуге
„Пројектовање идејног рјешења прилаза Основне школе у Шамцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Пројектовање идејног рјешења прилаза Основне школе у
Шамцу“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.054,70КМ без ПДВ-а, односно до 2.404,00 КМ са
ПДВ-ом ом и утврђена су финансијским средствима на основу Уговора о додјели средстава за
суфинансирање пројекта под називом „ Пројектовање идејног рјешења прилаза Основне школе у Шамцу“
, број:01-122-321/2020 од 16.10.2020. године закљученог између Агенције за безбједност саобраћаја
Републике Српске и Општине Шамац, а којим је општини Шамац одобрено 1.202,00 КМ за предметну
набавку.
Члан 3.
Општина Шамац је сагласна да ће обезбиједити разлику средстава потребних за реализацију
предметне набавке из Буџета општине са позиције бр. 160 Одјељења за просторно уређење стамбено
комуналне послове , потребна средства су планирана на конту бр. конто бр. 412700 – Расходи за остале
стручне услуге – безбједност саобраћаја.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-110/2021
Датум: 06.04.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

247.
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 и
36/19), 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 „Изградња пјешачке стазе у улици Краља Александра I Карађорђевића (од
улице Цара Душана до одбрамбеног насипа ријеке Босне)“
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Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Изградња пјешачке стазе у улици Краља
Александра I Карађорђевића (од улице Цара Душана до одбрамбеног насипа ријеке Босне)“ путем
конкурентског захтјева са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 32.478,63 KM без ПДВ-а, односно до 38.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2021. год. у оквиру позиције број
160-Одјељење за просторно уређење стамбено комуналне послове. Потребна средства су планирана
Буџетом општине Шамац на конту број: 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
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: 01-022-112/2021
Датум, 07.04.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

248.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“ ,
број:97/16 и 36/19 ), члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7.
Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“, број 12/15) ,
Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку робе „Набавка парковских клупа, канти за смеће,
урбаног мобилијара и опреме“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача Производно услужни обрт „Грађевинар-Сејдић“ из Оџака за набавку
робе „ Набавка парковских клупа, канти за смеће, урбаног мобилијара и опреме“ и именованом понуђачу
додјељује се Уговор у износу од 3.784,70 КМ без ПДВ-а (понуђач није у систем 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
06.04.2021. године упутила захтјев за достављање понуде горе наведеном понуђачу.
У року остављеном за достављање понуде, истог дана достављена је понуда понуђача Производно
услужни обрт „ Грађевинар-Сејдић“ из Оџака“ са укупним износом понуде од 3.784,70 КМ без ПДВ-а
(понуђач није у систем ПДВ-а).
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-111/2021
Датум: 09.04.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

249.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске'',
број:97/16 и 36/19), 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 „Вршење мониторинга животне средине за депонију
неопасног отпада у Горњем Хасићу“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „HEMO-pral“ д.о.о. Модрича за набавку услуге „ Вршење
мониторинга животне средине за депонију неопасног отпада у Горњем Хасићу“ и именованом понуђачу
додјељује се Уговор о набавци услуге у износу од 3.060,00 КМ без ПДВ-а, односно 3.580,20 КМ са ПДВом.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно условима
наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке услуге „ Вршење мониторинга животне средине за депонију неопасног
отпада у Горњем Хасићу“ путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
05.04.2021. год. упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „ HEMO-pral“ д.о.о. Модрича.
У року остављеном за достављање понуде, дана 08.04.2021. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са укупном цијеном понуде у износу од 3.060,00 КМ без ПДВ-а, односно 3.580,20 КМ
са ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 (пет) дана од
дана обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-109/2021
Датум: 09.04.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

250.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“, 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, д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку услугa „Санација асфалтираних локалних путева
на подручју општине Шамац“
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Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-91/2021 од 06.04.20201. године и
уговор за набавку услугa „ Санација асфалтираних локалних путева на подручју општине Шамац“
додјељује се понуђачу „Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко у износу од 29.905,00 КМ без ПДВ-а, односно
34.988,85 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Записник о оцјени понуда са препоруком Комисије број: 01-022-91/2021 од 06.04.2021.године је
саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Изабрани понуђач у својој понуди доставио је све потребне доказе којима је потврдио вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ .
Члан 4.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Galax-Niskogradnja“д.д.
Брчко по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору
најповољније понуде.
Члан 5.
Ова одлука објавиће се у Службеном гласнику Општине Шамац и на веб-страници
www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Образложење
Поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева за набавку услугa„ Санација асфалтираних
локалних путева на подручју општине Шамац“ покренут је дана 26.03.2021. год. објављивањем
обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци
144-7-2-14-3-10/21 од 26.03.2021. год. процијењена вриједност износи 29.914,53 КМ без ПДВ-а, односно
35.000,00 КМ са ПДВ-ом. Предмет јавне набавке је набавка услугa „ Одржавање и реконструкција
(крпажа ударних рупа) асфалтних улица и путева на подручју општине Шамац“. Уговорни орган је
предвидио и провођење е-аукције за предметну набавку.
У року остављеном за достављање понуда, достављена је 1 (једна) понуда сљедећег понуђача:
„Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко

1

Комисија је утврдила да је понуђач доставио комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ.
Како је чланом 3. Правилника о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“,
број 66/16) одређено да у случају пријема једне прихватљиве понуде е-аукција се неће заказивати, него ће
се поступак окончати у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама БиХ. Извршена је коначна ранг
листа оцијењених и прихватљивих понуда.
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА
Цијена понуде Укупна цијена
Назив / име понуђача
у КМ
без понуде са ПДВПДВ-а
ом
1

„Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко

29.905,00

34.988,85

Преф.
трет.
домаћи
Да

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко чија је понуда најнижа цијена
са износом од 29.905,00 КМ без ПДВ-а, односно 34.988,85 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана од
дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом
поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла
бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022-91/2021
Датум: 09.04.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

251.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16 и 36/19),
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 „Пројектовање идејног рјешења прилаза
Основне школе у Шамцу“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ Планинвест“ д.о.о. Брчко за набавку услуге „Пројектовање идејног
рјешења прилаза Основне школе у Шамцу“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од
2.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.340,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
06.04.2021. год. упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „Планинвест“ д.о.о. Брчко.
У року остављеном за достављање понудa, дана 09.04.2021. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са укупним износом понуде од 2.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.340,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 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: 01-022-110/2021
Датум:13.04.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

252.
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: 01-022-90/2021 од 12.04.2021.
године, у поступку јавне набавке услуга „ Редовно одржавање некатегорисаних макадамских путева на
подручју општине Шамац “, Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку услуге
„Редовно одржавање некатегорисаних макадамских путева
на подручју општине Шамац“ за ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3

49

Страна 50 – Уторак, 4. мај 2021. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 7
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-90/2021 од 12.04.2021. године и уговор
за јавну набавку услуга „ Редовно одржавање некатегорисаних макадамских путева на подручју општине
Шамац “путем конкурентског захтјева додјељује се:
a) за ЛОТ1 понуђачу „Бетон-Коп“ д.о.о.Оџак за понуђену цијену у износу од 11.328,00 КМ без
ПДВ-а, односно 13.253,76 КМ са ПДВ-ом,
б) за ЛОТ 2 понуђачу „Сигма Комерц“д.о.о. Шамац за понуђену цијену у износу од 13.290,00 КМ без
ПДВ-а, односно 15.549,30 КМ са ПДВ-ом и
в) за ЛОТ3 понуђачу „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко“ за понуђену цијену у износу од 13.745,00 КМ
без ПДВ-а, односно 16.081,50 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраним понуђачима , по протеку жалбеног
рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније понуде.
Члан 3.
1) Изабрани понуђачи из члана 1. тач. а) и б) у обавези су да у року од 5 (пет) дана, од дана пријема ове
одлуке доставе све потребне доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45.
Закона о јавним набавкама БиХ,
2) Изабрани понуђач из члана 1. тач. в) у својој понуди доставио је све потребне доказе којима је
потврдио вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ .
Члан 4.
Изабрани понуђачи у обавези су да у року од 5 (пет) дана доставе своје коначне понуде и то:
а) Понуђач из члана 1. тачке а) да умањи цијену свих понуђених ставки за 19,66 % од укупне
цијене почетне понуде у износу од 14.100,00 KM без ПДВ-а и
б) Понуђач из члана 1. тачке б) да умањи цијену свих понуђених ставки за 2,64% од укупне цијене
почетне понуде у износу од 13.650,00 KM без ПДВ-а.
Члан 5.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-90/2021 од 12.04.2021. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 6.
Ова одлука доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану
71. став (2) Закона о јавним набавкама.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“
и на веб сајту Општине Шамац www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су
учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 01-02290/2021 од 26.03.2021. год. са објавом обавјештења број: 144-7-2-13-3-9/21 на порталу Агенције за јавне
набавке БиХ. Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. Укупна
процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи до 38.461,54 КМ без ПДВ-а, односно до
45.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом. Набавка је подијељена на три лот-а (ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3).
ЛОТ 1 обухвата набавку предметних услуга за подручје мјесних заједница: Гребнице, Турсиновац,

Српска Тишина, Хрватска Тишина, Ново Село, Шамац, Засавица, Горња Црквина, Писари и
Шкарић. Процијена вриједност износи до 11.367,52 КМ без ПДВ-а.
ЛОТ 2 обухвата набавку предметних услуга за подручје мјесних заједница: Доња Слатина, Средња
Слатина, Гајеви, Горња Слатина, Лугови, Корница, Крушково Поље, Доњи Хасић и Горњи
Хасић. Процијена вриједност износи до 13.333,33 КМ без ПДВ-а.
ЛОТ 3 обухвата набавку предметних услуга за подручје мјесних заједница: Обудовац, Обудовац 2,
Баткуша, Брвник и Ново Село 2. Процијена вриједност износи до 13.760,69 КМ без ПДВ-а.
Комисија за јавну набавку именована Рјешењем број: 01-111-88/2021 од 05.04.2021. године доставила је
Записник о коначној оцјени понуда број 01-022-90/2021 од 12.04.2021. 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 4 ( четири )
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- да су благовремено запримљене 4 (четири) понуде
- да су 4 (четири) понуде понуђача прихватљиве
1. „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко
2. „Бетон-Коп“д.о.о. Оџак
3. В.Д. „Ушће Босне“ а.д. Шамац
4. .„Сигма Комерц“ д.о.о. Шамац

ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3
ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3
ЛОТ1 и ЛОТ2
ЛОТ2

Комисија је утврдила да су сви понуђачи доставили комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама као и Изјаве о испуњавању преференцијалног
третмана домаћег.
Уговорни орган је за дан 12.04.2021. године заказао е-аукцију за ЛОТ 1 са почетком од 12:00 часова, за
ЛОТ2 са почетком од 12:20 часова и за ЛОТ3 са почетком од 13:00 часова и провео поступке е-аукције,
на којима je било умањења почетних понуда за ЛОТ1 и ЛОТ2.
1. ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ
за ЛОТ1
ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ1
Р.бр. Назив понуђача
ИДБ/ЈИБ
1
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
4600086390002
2
4400478240000
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE BOSNE"
A.D. ŠAMAC
3
BETON-KOP
4254155660003

Почетна цијена у КМ без ПДВ-а
11340,00 *
13650,00 *

Ранг
1
2

14100,00 *

3

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман

Умањење почетних понуда за ЛОТ1:
Р.бр. Назив понуђача
1

у КМ
Датум и вријеме подношења нове цијене Цијена
без ПДВ-а
12.4.2021. 12:00:57
11328,00 *

ИДБ/ЈИБ
BETON-KOP

4254155660003

1.1 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ1
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ1
Р.бр. Назив понуђача
1
2
3

BETON-KOP
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE BOSNE"
A.D. ŠAMAC

ИДБ/ЈИБ
4254155660003
4600086390002
4400478240000

Коначна цијена у КМ без
ПДВ-а
11328,00 *
11340,00 *
13650,00 *

Умањење цијене

Ранг

19,66% **
0%
0%

1
2
3

Комисија за предметну јавну набавку за ЛОТ 1, након провођења е-аукције , констатује да је
најповољнија понуда понуђача „Бетон-Коп“д.о.о. Оџак у износу од 11.328,00 КМ без ПДВ-а, односно
13.253,76 КМ са ПДВ-ом и једногласно предлаже његов избор.
2. ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ
за ЛОТ2
ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ2
Р.бр. Назив понуђача
ИДБ/ЈИБ
1
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
4600086390002
2
SIGMA KOMERC D.O.O.
4400479640001
3
BETON-KOP
4254155660003
4
4400478240000
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE BOSNE"
A.D. ŠAMAC

Почетна цијена у КМ без ПДВ-а
13310,00 *
13650,00 *
14100,00 *
15400,00 *

Ранг
1
2
3
4

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман

Умањење почетних понуда за ЛОТ2:
Р.бр. Назив понуђача
1

SIGMA KOMERC D.O.O.

ИДБ/ЈИБ
4400479640001

Цијена у КМ
Датум и вријеме подношења нове цијене без ПДВ-а
12.4.2021. 12:20:56
13290,00 *
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2.1 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ2
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ2
Р.бр. Назив понуђача
1
2
3
4

SIGMA KOMERC D.O.O.
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
BETON-KOP
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE BOSNE"
A.D. ŠAMAC

ИДБ/ЈИБ
4400479640001
4600086390002
4254155660003
4400478240000

Коначна цијена у КМ без
ПДВ-а
13290,00 *
13310,00 *
14100,00 *
15400,00 *

Умањење цијене

Ранг

2,64% **
0%
0%
0%

1
2
3
4

Комисија за предметну јавну набавку за ЛОТ 2, након провођења е-аукције , констатује да је
најповољнија понуда понуђача „Сигма Комерц“ д.о.о. Шамац у износу од 13.290,00 КМ без ПДВ-а,
односно 15.549,30 КМ са ПДВ-ом и једногласно предлаже његов избор.
3. ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ
за ЛОТ3
ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ3
Р.бр. Назив понуђача
ИДБ/ЈИБ
1
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
4600086390002
2
BETON-KOP
4254155660003

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман

Почетна цијена у КМ без ПДВ-а
13745,00 *
16000,00 *

Ранг
1
2

Умањење почетних понуда за ЛОТ3:
Р.бр. Назив понуђача

ИДБ/ЈИБ

Није било подношења понуда.

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

3.1 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ3
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ3
Р.бр. Назив понуђача
1
2

GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
BETON-KOP

ИДБ/ЈИБ
4600086390002
4254155660003

Коначна цијена у КМ без
ПДВ-а
13745,00 *
16000,00 *

Умањење цијене

Ранг

0%
0%

1
2

Комисија за предметну јавну набавку за ЛОТ 3, након провођења е-аукције , констатује да је
најповољнија понуда понуђача „Galax-Niskogradnja“ д.о.о. Брчко у износу од 13.745,00 КМ без ПДВ-а,
односно 16.081,65 КМ са ПДВ-ом и једногласно предлаже његов избор.
Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана,
рачунајући од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом поштанском
пошиљком. Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би
могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022-90/2021
Датум: 13.04.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

253.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске,
број 97/16 и 36/19), 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
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ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку робе „Набавка материјала за одржавање чистоће за
потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Набавка материјала за одржавање чистоће за потребе
Општинске управе Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.982,91 КМ без ПДВ-а, односно до 7.000 КМ са ПДВом и утврђена Планoм јавних набавки за 2021. годину у оквиру позиције 125- Територијална ватрогасна
јединица Шамац и 140-Одјељење за финансије, потребна средства су планирана на конту бр. 412300 –
Расходи за режијски материјал.
.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „ Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-114/2021
Датум: 20.04.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

254.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”,
број:97/16 и 36/19), члана 17. стaва 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ " , број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени
гласник Општине Шамац, број 9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ОДЛУКУ
о покретању поступка за извођење радова
„Уређење платоа око спортског терена у МЗ-и Гајеви“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Уређење платоа око спортског терена у МЗ-и
Гајеви“путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 4.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 4.680 КМ са ПДВом и утврђена је Планом јавних набавки за 2021. годину у оквиру позиције број: 160-Одјељењe за
просторно уређење стамбено комуналне послове , потребна средства су планирана на конту бр. 412500Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката-комунална инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-118/2021
Датум: 21.04.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

255.
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14), члана
66. Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17) а у складу са буџетским
планираним средствима Општине Шамац за 2021. годину, Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2021. годину
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Члан 1.
Овом одлуком на основу указаних потреба Општине Шамац врше се измјене и допуне Одлуке о
доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2021. годину, број:01-022-9/2021 од 13.01.2021.
године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за
2021. годину број:01-022-18/2021 од 27.01.2021. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о
доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01-022-64/2021 од 26.02.2021 и
Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2021.
годину број:01-022-68/2021 од 02.03.2021 и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана
јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01-022-68/2021 од 02.03.2021 и Одлуке о измјенама
и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01-02271/2021 од 10.03.2021.г и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки
општине Шамац за 2021. годину број:01-022-83/2021 од 15.03.2021.г. и Одлуке о измјенама и допунама
одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01-022-86/2021 од
17.03.2021.г и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац
за 2021. годину број:01-022-93/2021 од 29.03.2021.г и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу
плана јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01-022-108/2021 од 05.04.2021.г.
План јавних набавки може бити измијењен или/и допуњен, доношењем Одлуке о измјенама или/и
допунама Плана набавки.
Члан 2.
Сви подаци који су обухваћени измјенама и допунама Плана јавних набавки садржани су у таблици
која чини саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

7.020,00
(6.000,00)

Д

01.05.

15.05.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН

УСЛУГЕ
Одржавање
изљевне грађевине
колектора

50000000-5

25.

Предмет набавке

Р. бр.

Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2021. годину

Споразум у оквиру
пројекта„CESTA1закљ
ученог између
Општине Шамац и
Општине ДомаљевацШамац.
Суфинасирање
Општине Шамац 50%
у оквиру позиције број
160- конто бр.412500–
Расходи за тек. одрж.
осталих грађ. објекатаком.инфраструктура
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Израда табли са
ознакама
добродошлице на
улазима у град

5.850,00
(5.000,00)

39294100-0

26.

Д

01.05.

15.05.

Буџет општине
позиција-160 , конто
број 511100 – Издаци
за изградњу и
прибављање зграда и
објеката -вертикална
сигнализација

7.

8.

Санација терена и
одвоз шута у МЗ-и
Црквина

Поплочавање и
регулисање улаза
на трг и приступа
стамбеној згради

4.680,00
(4.000,00)

2.925,00
(2.500,00)

4.680,00
(4.000,00)

Д

15.04.

01.05.

01.05.

15.05.

01.05.

15.05.

Д

Д

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН
45112700-2
45200000-9

6.

РАДОВИ
Уређење платоа
око спортског
терена у МЗ-и
Гајеви

45233262-3

Р. бр.

Предмет набавке

УКУПНО у КМ са ПДВ-ом: 464.274,00
УКУПНО у КМ без ПДВ-а: 396.815,38

Буџет општине
позиција-160 , конто
бр:412500–Расходи за
тек. одрж. осталих
грађ. објекатаком.инфраструктура
Буџет општине
позиција-160 , конто
бр:412500–Расходи за
тек. одрж. осталих
грађ. објекатаком.инфраструктура
Буџет општине
позиција-160 , конто
бр:412500–Расходи за
тек. одрж. осталих
грађ. објекатаком.инфраструктура

УКУПНО у КМ са ПДВ-ом: 212.773,88
УКУПНО у КМ без ПДВ-а:181.858,02
УКУПНО (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ) у КМ са ПДВ-ом: 793.447,88
УКУПНО (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ) у КМ без ПДВ-а: 678.160,58

Врста поступка : О-отворени поступак,
споразум;

К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни

Позиције: 110-Скупштина општине, 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 уређење и стамбено комуналне послове.
Број: 01-022-117/2021
Датум: 21.04.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

256.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске'', број
97/16 и 36/19), члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7.
Правилника о поступку директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) ,
Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „Уређење платоа око спортског терена у МЗ-и Гајеви“
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Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац за извођење радова „ Уређење платоа
око спортског терена у МЗ-и Гајеви“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 4.000,00
КМ без ПДВ-а, односно 4.680,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
21.04.2021. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац.
У року остављеном за достављање понуде, дана 23.04.2021. године достављена је понуда понуђача
ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац са укупним износом понуде од 4.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 4.680,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-118/2021
Датум: 27.04.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

257.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске,
број 97/16 и 36/19), члана 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ ", број 39/14), члана 1. Споразума о заједничком одржавању објеката реализованих у оквиру
пројекта „CESTA1“, број 01-122-74/2021 од дана 29.04.2021. год. Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге
„Одржавање изљевне грађевине колектора“
Члан 1.
Пoкреће се поступак јавне набавке за набавку услуге „ Одржавање изљевне грађевине колектора“ путем
директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 7.020,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2021. годину, финансијским средствима на
основу Споразума о заједничком одржавању објеката реализованих у оквиру пројекта „CESTA1“, број
01-122-74/2021 од дана 29.04.2021. год. закљученог између Општине Шамац и Општине ДомаљевацШамац.
Члан 3.
Општина Шамац ће обезбиједити 50% средстава потребних за реализацију предметне услуге у оквиру
позиције број 160-Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове , са контабр.412500–
Расходи за текуће одржавање осталих грађ. објеката-ком.инфраструктура.
Преосталих 50% средстава за набавку предметне услуге обезбиједиће Општина Домаљевац-Шамац
уплатом на транс. рачун Општине Шамац.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-144/2021
Датум: 29.04.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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258.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске,
број 97/16 и 36/19), члана 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („ Службени гласник
БиХ ", број:39/14), Споразума о сарадњи на реализацији пројеката обнове и изградње комуналне и
социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и повратници за 2019 и 2020. годину,
број 01-122-416/2020 од 16.12.2020. године, Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка за извођење радова
„Санација крова на Дому културе у МЗ-и Корница“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Санација крова на Дому културе у МЗ-и
Корница“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке
БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 23.076,92 КМ без ПДВ-а, односно до 27.000,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом и утврђена су финансијским средствима по Одлуци Комисије за избјегла и
расељена лица БиХ о избору пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре на
просторима гдје живе расељена лица и повратници за 2019 и 2020. годину, број:01-41-1-2164/3/20 од
24.12.2020. године („ Службене гласник БиХ, број:82/20) и Споразума о сарадњи на реализацији
пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе расељена
лица и повратници за 2019 и 2020. годину, број 01-122-416/2020 од 24.12.2020. године, а којим је
општини Шамац одобрено суфинансирање предметне набавке у износу од 20.000,00 КМ путем Фонда за
повратак БиХ задуженим за финансијску реализацију .
Члан 3.
Општина Шамац је сагласна да ће обезбиједити разлику средстава потребних за реализацију
предметних радова из Буџета општине Шамац са позиције бр. 160 на конту бр. 511200- Издаци за инвест.
одржавање, рек. и адаптацију зграда и објеката.
Члан 4.
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 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-143/2021
Датум: 29.04.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

259.
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: 01-022-94/2021 од 09.04.2021.
године, у поступку јавне набавке услуга „ Медијско праћење активности (услуге информисања) Општине
Шамац“, Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
за набавку услуге „Медијско праћење активности (услуге информисања)
Општине Шамац“
Члан 1.
(1) Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-94/2021 од 09.04.2021. године и
уговор за јавну набавку услуга „Медијско праћење активности (услуге информисања) Општине Шамац“
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за ЛОТ 1 додјељује се понуђачу РТВ БН д.о.о. Бијељина за понуђену цијену у износу од 25.641,03 КМ
без ПДВ-а, односно 30.000,00 КМ са ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном понуђачу.
(2) Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-94/2021 од 09.04.2021. године и
уговор за јавну набавку услуга „ Медијско праћење активности (услуге информисања) Општине Шамац“
за ЛОТ 2 додјељује се понуђачу ХИТ д.о.о. Брчко за понуђену цијену у износу од 12.820,51 КМ без ПДВа, односно 15.000,00 КМ са ПДВ-ом 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 РТВ БН д.о.о. Бијељина у својој понуди доставио је све потребне доказе којима
је потврдио вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
(2) Изабрани понуђач ХИТ д.о.о. Брчко 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: 01-022-94/2021 од 09.04.2021. године је
саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Ова одлука доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану
71. став (2) Закона о јавним набавкама.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“
и на веб сајту Општине Шамац www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су
учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01-022-94/2021
од 29.03.2021. године. Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда,
процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи до 38.461,54 КМ, односно до 45.000,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.Набавка је подијељена на два лот-а.(ЛОТ1 и ЛОТ2).
ЛОТ 1 обухвата медијско праћење и оглашавање, путем електронских медија, активности Општинске
управе општине Шамац, Начелника општине и Предсједника Скупштине општине Шамац уз емитовање
обавјештења, огласа и честитки. Процијена вриједност износи до 25.641,03 КМ без ПДВ-а, односно до
30.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом. ЛОТ 2 обухвата медијску презентацију и промоцију
инвестиционих, туристичких, културних и других потенцијала општине Шамац. Процијењена вриједност
предметне набавке износи до 12.820,51 КМ без ПДВ-а, односно до 15.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Обавјештење о набавци број: 144-7-2-17-3-11/21 од 29.03.2021. г. je обајвљено на Порталу јавних
набавки . Комисија за јавну набавку именована Рјешењем број: 01-111-89/2021 од 07.04.2021. године
доставила је Записник о оцјени понуда број 01-022-94/2021 од 09.04.2021. 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 одговарајући записник, у којима је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда два (2)
- да су благовремено запримљене двије (2) понуде
- да су двије (2) понуде понуђача прихватљиве
Комисија је утврдила да су оба понуђача доставили комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама. Утврђена је коначна ранг листа оцијењених и
прихватљивих понуда:
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Коначна ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ1:
Цијена
Понуђени
Укупна цијена
понуде у
попуст у
у КМ са укљ.
Назив / име понуђача
КМ
КМ
попустом без
(без ПДВ-а)
ПДВ-а
1

РТВ БН д.о.о. Бијељина

86.400,00

60.758,97

25.641,03

Коначна ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ2:
Цијена
Понуђени
Укупна цијена
понуде у
попуст у
у КМ са укљ.
Назив / име понуђача
КМ
КМ
попустом без
(без ПДВ-а)
ПДВ-а
1

ХИТ д.о.о. Брчко

12.820,51

-

Укупна
цијена у КМ
(са ПДВ-ом)

30.000,00

Укупна
цијена у КМ
(са ПДВ-ом)

12.820,51

15.000,00

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана,
рачунајући од дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или
препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла бити
уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022-94/2021
Датум: 12.04.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

260.
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), члана 9. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2021. годину („Службени гласник општине
Шамац“, број: 1/21), а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру потрошачких јединица у буџету за 2021. годину, на
следећи начин:
140 – Одјељење за финансије
~ са конта 411100 – Расходи за бруто плате запослених, износ од 5.000 КМ,
~ на конто 411300 – Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не
рефундирају, износ од 5.000 КМ;
190 – Остала буџетска потрошња
~ са конта 621900 – Издаци за отплату осталих дугова (по основу издате гаранције на
кредитно задужење ЈП“Водовод и канализација“), износ од 6.000 КМ,
~ на конто 631300 – Импутирани издаци по основу затворених аванса (примљених у
претходној или ранијим годинама), износ од 6.000 КМ;
300 - ЈУ „ Центар за социјални рад“
~ са конта 411100 – Расходи за бруто плате запослених, износ од 2.500 КМ,
~ на конто 411300 – Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не
рефундирају, износ од 2.500 КМ;
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400 - ЈПУ „ Радост“
~ са конта 411100 – Расходи за бруто плате запослених, износ од 1.700 КМ,
~ на конто 411400 – Расходи за отпремнине и једнократне помоћи, износ од 1.700 КМ,
~ са конта 412900 – Остали некласификовани расходи, износ од 5.000 КМ,
~ на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање, износ од 5.000 КМ;
053 - ЈУ СШЦ „Никола Тесла“
~ са конта 511300 – Издаци за набавку опреме, износ од 880 КМ,
~ на конто 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката,
износ од 880 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2021. годину, прераспоредиће се у
оквиру потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 140 - Одјељење за финансије
~ на броју рачуна 411100 – Расходи за бруто плате запослених, износ „1.733.400“ замјењује
се износом „1.728.400“,
~ на броју рачуна 411300 – Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се
не рефундирају, износ „4.000“ замјењује се износом „9.000“.
У оквиру потрошачке јединице 190 – Остала буџетска потрошња
~ на броју рачуна 621900 – Издаци за отплату осталих дугова (по основу издате гаранције на
кредитно задужење ЈП“Водовод и канализација“ , износ „25.500“ замјењује се износом
„19.500“,
~ на броју рачуна 631300 – Импутирани издаци по основу затворених аванса (примљених у
претходној или ранијим годинама) , износ „0“ замјењује се износом „6.000“.
У оквиру потрошачке јединице 300 - ЈУ Центар за социјални рад
~ на броју рачуна 411100 – Расходи за бруто плате запослених, износ „197.300“ замјењује се
износом „194.800“,
~ на броју рачуна 411300 – Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се
не рефундирају, износ „2.000“ замјењује се износом „4.500“.
У оквиру потрошачке јединице 400 - ЈПУ „Радост“
~ на броју рачуна 411100 – Расходи за бруто плате запослених, износ „355.000“ замјењује се
износом „353.300“,
~ на броју рачуна 411400 – Расходи за отпремнине и једнократне помоћи, износ „0“
замјењује се износом „1.700“,
~ на броју рачуна 412500– Расходи за текуће одржавање, износ „1.700“ замјењује се износом
„6.700“,
~ на броју рачуна 412900 – Остали некласификовани расходи, износ „9.000“
замјењује се износом „4.000“;
У оквиру потрошачке јединице 053 - ЈУ СШЦ „Никола Тесла“
~ на броју рачуна 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање опреме за образовање, износ
„1.500“ замјењује се износом „2.380“,
~ на броју рачуна 511300 – Издаци за набавку опреме, износ „6.500“ замјењује се износом
„5.620“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022 - 92 /2021
Датум: 29.03.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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261.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17),
Начелник општине Шамац доноси
ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
I
У складу са Јавним позивом за подношење захтјева за новчану помоћ социјално угрожених незапослених
бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије млађим од 60 година,
именује се комисија, чија су два члана претходно предложена од стране Борачке организације Републике
Српске и Удружења грађана Ветерана Републике Српске, у саставу:
1)
2)
3)

Стеван Аранђић, предсједник комисије, испред Општинске управе,
Mито Шишић, члан - Борачка организација Републике Српске,
Илија Арсенић, члан - Удружење грађана ветерани Републике Српске.

II
Задатак комисије је да након разматрања захтјева и достављене документације, у року од 30 дана од дана
пријема захтјева, утврди листу подносилаца захтјева који испуњавају услове за добијање новчане помоћи
и листу подносилаца чији захтјеви су непотпуни, неблаговремени или неосновани.
Листе се објављују на огласној табли и веб страници оштине Шамац.
На објављене Листе може се уложити приговор Министарству рада и борачко инвалидске заштите у року
од осам дана од дана објављивања Листа.
Након рјешавања уложених приговора, првостепени орган доноси Коначну листу коју ће објавити на
огласној табли и веб страници општине Шамац, исту листу орган је дужан доставити Министарству рада
и борачко инвалидске заштите.
III
За спровођење ове Одлуке, давање административне и сваке друге подршке у раду Комисије, задужује се
Одјељење за општу управу.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 01-111-98/2021
Датум, 26.04.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

262.
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 и регистрацију редова вожње аутобуских линија на
подручју општине Шамац
I
Именује се Комисија за усклађивање и регистрацију редова вожње, у саставу:
1. Велибор Ђокић – предсједник Комисије,
2. Ана Ђурђевић – члан Комисије,
3. Душан Јовановић – члан Комисије.
II
Задатак Комисија из тачке 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.
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III
Комисија је дужна да задатак из тачке 2. овог рјешења уради до 31.05.2021. године.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-111- 91/2021
Датум, 12.04.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

263.
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), Начелник Општине Шамац доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка примопредаје објеката
I
Именује се Комисија за за провођење поступка примопредаје објеката (пословне зграде, пословне
просторије) у својини Општине, односно државној својини на којима је Општина носилац права
располагања, у саставу:
1. Горан Којић – предсједник Комисије,
2. Ана Ђурђевић – члан Комисије,
3. Велибор Ђокић – члан Комисије.
II
Задатак Комисија из тачке 1. овог Рјешења је да у року од 3 дана од дана указане потребе за примопредају
одређеног објекта, утврди тренутно стање објекта који је предмет закупа, те сачини записник о
примопредаји између општине Шамац као закуподавца и закупца, и исти у наведеном року достави
Начелнику општине .
III
Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка
примопредаје објеката број: 01-111-16/2016 од 22.02.2016. године („Службени гласник Општине Шамац“,
број 3/16) и рјешење о измјени рјешења о именовању Комисије број: 01-111-39/2018 од 10.04.2018. године
(„Службени гласник Општине Шамац“, број 5/18).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-111- 92/2021
Датум, 13.04.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
264.
На основу члана 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за
територију Републике Српске број 04/1-012-2-792/20 („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20),
Општински штаб за ванредне ситуације доноси
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ЗАКЉУЧАК
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на
територији општине Шамац
1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији
Републике Српске и заштите и спасавања становништва од 29.03. до 05.04.2021. године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,
2) сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и
други породични скупови сличне природе),
3) рад фитнес центрима (фитнес клубови, боди - билдинг клубови и слични објекти) и културноумјетничким друштвима,
4) организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
5) рад приређивачима игара на срећу, осим приређивачима интернет игара и лутријских игара на
срећу, осим класичне томболе,
6) активности унутар установа културе које подразумијевају истовремено присуство више лица у
истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије).
2.
У периоду од 05.04.2021. до 08.04.2021. године ограничава се рад угоститељским објектима за
исхрану и пиће укључујући објекте који послују самостално или у оквиру других објеката у којима се
обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице и др.) на начин да се у периоду од 06:00 до 22
часова дозвољавају вршење услуге доставе хране и пића, шалтерска продаја хране и пића те послуживање
хране и пића у вањском дијелу угоститељског објекта, односно у простору за услуживање на отвореном
(љетна башта, тераса, врт) уз услов да је простор отворен са најмање три стране, без обзира да ли је
поменути простор наткривен, уз строго поштовање упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство
Републике Српске“ .
3.
У периоду од 05.04.2021. до 08.04.2021. угоститељи који послују у угоститељском објекту за
смјештај, услуге смјештаја могу пружати без временског ограничења, а услуге исхране и пића само
гостима којима пружају услуге смјештаја у периоду од 06:00 до 22:00 часа, док гостима који нису
корисници услуге смјештаја могу пружати остале услуге у складу са тачком 2. овог закључка.
а) Од 08.04.2021. године дозвољава се рад угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
уз строго поштовање упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
б) Након истека периода из тачке 3а овог закључка рад угоститељских објеката за смјештај,
исхрану и пиће на подручју општине биће прописан од стране штаба за ванредне ситуације општине, у
зависности од епидемиолошке ситуације у општини уз обавезно поштовање упутстава ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“
4.
Субјекти који врше производњу и продају хљеба и свјежих пецива, пекарских производа,
производа од брашна, колача и свјеже тјестенине могу обављати дјелатност искључиво продајом својих
производа без могућности конзумирања унутар продајног објекта уз строго поштовање упутстава ЈЗУ
„Институт за јавно здравство Републике Српске“.
5.
Од 05.04.2021. до 08.04.2021. године обуставља се васпитно - образовани рад у просторијама
основних школа за ученике од шестог до деветог разреда, као и за ученике средњих школа и студенте
универзитета и установа за образовање одраслих у Републици Српској уз обавезу организовање наставе
на даљину коришћењем средстава електронске комуникације.
а) Од 06.04.2021. године наставиће се одвијање васпитно – образовног рада у просторијама
основних школа за ученике од првог до петог разреда основних школа , у складу са Закључком Владе
Републике Српске број 04/1-012-2-2184/20 од 17.08.2020. године и Планом организовања рада основних и
средњих школа и ђачких домова у школској 2020/2021. години за вријеме трајања пандемије вируса
корона (SARS-Cov-2) од 24.08.2020. године.
б) Од 06.04.2021. године наставиће се редовно организовање проширеног програма (продужени
боравак и јутарње чување).
6. У периоду од 05.04.2021. до 12.04.2021. године, школе страних језика и удружења грађана која пружају
неформалне обуке за дјецу и ученике, као и ауто школе дужне су да наставу и активности које захтијевају
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рад са више људи у групи (предавања, обуке прве помоћи и сл.) организују на даљину коришћењем
средстава електронске комуникације.
7. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос у брада), да
се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра, како у затвореном тако и на отвореном
простору, те да се придржавају упутстава ЈЗУ „ Институт за јавно здравство Републике Српске“ за
боравак у затвореном простору у зависности од дјелатности која се обавља.
8. Изузетно од тачке 7. овог Закључка обавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
3) лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.
9. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће
одржавати физичко растојање од два метра а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство
Републике Српске" за коришћење заштитне маске на отвореном простору.
10. Обавезује се тржнице, трговачки центри, робне куће, као и остали продајни објекти да одреде једно
или више лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта (главни улаз,
пролази, ходници) у складу са тачком 7. овог закључка са посебном пажњом на ограничење броја лица у
објекту у зависности од површине укупног простора објекта.
11.
Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица која у директном контакту пружају
услуге грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбиједе маске грађанима који користе њихове услуге а немају их
4) се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске" за организовање
рада у зависности од дјелатности коју обављају;
5) обезбиједе једно или више лица која ће упозоравати посјетиоце и кориснике услуга да се морају
придржавати препоручених епидемиолошких мјера (ковид редар/редари) а у супротном ускратити им
услугу.
12.
Од 05.04.2021. до 12.04.2021. године у периоду од 22:00 до 06:00 часова забрањује се свим
привредним субјектима продаја алкохолних пића.
13.
Од 05.04.2021. до 12.04.2021. године у периоду од 22:00 до 06:00 часова драгстори могу радити
искључиво путем шалтерске продаје.
14.
Од 05.04.2021. до 12.04.2021. године забрањују се организоване рекреативне активности,
тренажни процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста осим
професионалних спортских активности укључујући и тренажни процес истих, али без присуства публике,
родитеља или других лица која нису акредитована од стране организатора.
15.
Од 05.04.2021. до 12.04.2021. године у аутобусима којим се обавља превоз лица у друмском
саобраћају број лица која се превозе не може бити већи од броја регистрованих мјеста за сједење.
16.
Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности
прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске" за
спречавања појаве и ширења COV1D-19 болести на радном мјесту.
17.

Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Института
за јавно здравство Републике Српске" са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у
зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања,
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на
његову површину.
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18.
Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију
пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске".
19.
Републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше
јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити број лица која истовремено могу да уђу и бораве у
просторијама органа,
2) одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра уз благовремено
предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење
физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
20.
Правни субјекти, републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали
субјекти који врше јавна овлашћења, као и васпитно - образовне установе требају организовати рад од
куће за раднике за послове за које је то могуће.
21.
Надзор над спровођењем овог закључка спроводи Полицијска станица Шамац, инспектора у
саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција..
22.
Непоштовање мјера забране из овог закључка санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду
и миру („Службени гласник Републике Српске", број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од
заразних болести („Службени гласник Републике Српске", број 90/17, 42/20 и 98/20).
23.
Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске", број 23/20) и Наредба о обавезној контроли лица којима је
одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени
гласник Републике Српске", број 24/20) се примјењују уз овај закључак.
24. О извршавању задатака из овог закључка Одјељење за привреду и инспекцијске послове и Комунална
полиција свакодневно ће извјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
25. Ступањем на снагу овог закључка престаје да важи Закључак о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01810-4-12/2021 од 29.03.2021. године.
26. Овај закључак ступа на снагу 05.04.2021. године и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-810-4-13/2021
Датум: 05.04.2021. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. економиста

265.
На основу члана 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за
територију Републике Српске број 04/1-012-2-792/20 („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20),
Општински штаб за ванредне ситуације доноси
ЗАКЉУЧАК
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на
територији општине Шамац
1.
У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији
Општине Шамац и заштите и спасавања становништва од 19.04.2021. до 26.04.2021. године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,
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2) сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и
други породични скупови сличне природе),
3) организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
на отвореном и у затвореном простору,
4) рад „wellness" и спа центрима,
5) рад базенима осим за обављање тренажног процеса од стране професионалних спортиста и
професионалних спортских организација,
7) активности
унутар установа културе које подразумијевају истовремено присуство више лица у
истом простору (позоришта и биоскопи).
2.
Од 19.04.2021. до 26.04.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 22:00
часа:
1) свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или
у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за
смјештај и др.),
2) приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).
3. Задужују се Општински штаб за ванредне ситуације и све васпитно - образовне установе на подручју
општине да прате епидемиолошку ситуацију, и уколико се иста погорша, доставе приједлог
Министарству просвјете и културе Републике Српске за обустављање наставе у школама и преласку на
одвијање наставе на даљину.
4.
Приједлог за обустављање наставе у школама из тачке 3. овог закључка може да обухвата све
школе на подручју општине или само одређене школе са или без подручних одјељења.
5.
Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и
брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра, како у затвореном тако и на
отвореном простору, те да се придржавају упутстава ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске"
за боравак у затвореном простору у зависности од дјелатности која се обавља.
6.

Изузетно од тачке 5. овог закључка обавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
3) лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.

7.
Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће
одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ "Институт за јавно здравство
Републике Српске" за коришћење заштитне маске на отвореном простору.
8.
Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне куће, као и остали продајни објекти да одреде
једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта (главни
улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 5. овог закључка са посебном пажњом на ограничење
броја лица у објекту у зависности од површине укупног простора објекта.
9.
Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица која у директном контакту пружају
услуге грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбиједе маске грађанима који користе њихове услуге а немају их,
4) се придржавају упутстава ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске" за организовање
рада у зависности од дјелатности коју обављају,
5) одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз
могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера.
10.
Од 19.04.2021. до 26.04.2021. године у периоду од 22:00 до 06:00 часова забрањује се свим
привредним субјектима продаја алкохолних пића.
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11. Од 19.04.2021. до 26.04.2021. године у периоду од 22:00 до 06:00 часова драгстори могу радити
искључиво путем шалтерске продаје.
12. Од 19.04.2021. до 26.04.2021. године дозвољавају се организоване рекреативне и тренажне
активности спортских организација и спортиста у групама до 30 лица као и професионалне такмичарске
активности спортских организација и спортиста, без присуства публике или других лица која нису
акредитована од стране организатора.
13.
Од 19.04.2021. до 26.04.2021. године у аутобусима којим се обавља превоз лица у међуградском
друмском саобраћају број лица која се превозе не може бити већи од броја регистрованих мјеста за
сједење, док у аутобусима у којима се обавља превоз лица у градском и приградском друмском саобраћају
попуњеност аутобуса не може бити већа од 50% од капацитета аутобуса (мјеста за стајање и мјеста за
сједење).
14. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности
прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ "Института за јавно здравство Републике Српске" за
спрјечавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
15.

Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ "Института
за јавно здравство Републике Српске" са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у
зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања,
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на
његову површину.
16.
Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију
пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске".
17. Републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна
овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити број лица која истовремено могу да уђу и бораве у
просторијама органа,
2)
одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра уз благовремено
предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење
физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
18.
Правни субјекти, републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали
субјекти који врше јавна овлашћења, дужни су организовати рад од куће за раднике за послове за које је
то могуће.
19.
Надзор над спровођењем овог закључка спроводи, Одјељење за привреду и инспекцијске послове,
Комунална полиција и Полицијска станица Шамац.
20. Непоштовање мјера забране и ограничења из овог закључка санкционисаће се у складу са Законом о
јавном реду и миру ("Службени гласник Републике Српске", број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити
становништва од
заразних болести ("Службени гласник Републике Српске", број 90/17, 42/20 и
93/20).
21. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској
("Службени гласник Републике Српске", број 2З/20) и Наредба о обавезној контроли лица којима је
одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској ("Службени
гласник Републике Српске", број 24/20) се примјењују уз овај закључак.
22. О извршавању задатака из овог закључка Одјељење за привреду и инспекцијске послове и Комунална
полиција свакодневно ће извјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
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23. Овај закључак ступа на снагу 19.04.2021. године и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
24. Ступањем на снагу овог закључка престаје да важи Закључак о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01810-4-13/2021 од 05.04.2021. године.
Број: 01-810-4-16/2021
Датум: 16.04.2021. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. економиста

266.
На основу члана 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за
територију Републике Српске број 04/1-012-2-792/20 („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20),
Општински штаб за ванредне ситуације доноси
ЗАКЉУЧАК
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на
територији општине Шамац
1.
У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији
Општине Шамац и заштите и спасавања становништва од 26.04.2021. до 10.05.2021. године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,
2) сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и
други породични скупови сличне природе),
3) организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
на отвореном и у затвореном простору,
4) рад „wellness" и спа центрима,
5) рад базенима осим за обављање тренажног процеса од стране професионалних спортиста и
професионалних спортских организација,
6) рад биоскопима.
2.
Од 26.04.2021. до 10.05.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 22:00
часа:
1) свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или
у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за
смјештај и др.),
2) приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).
3.
Од 26.04.2021. до 10.05.2021. године у периоду од 22:00 до 06:00 часова забрањује се свим
привредним субјектима продаја алкохолних пића.
4.
Од 26.04.2021. до 10.05.2021. године у периоду од 22:00 до 06:00 часова драгстори могу радити
искључиво путем шалтерске продаје.
5.
Од 26.04.2021. до 10.04.2021. године дозвољавају се организоване рекреативне и тренажне
активности спортских организација и спортиста у групама до 30 лица као и професионалне такмичарске
активности спортских организација и спортиста, без присуства публике или других лица која нису
акредитована од стране организатора.
6. Од 26.04.2021. до 10.05.2021. године субјектима трговинских дјелатности ограничава се рад недјељом
од 6:00 до 14:00 часова, а другим данима могу радити у складу са својим уобичајеним радним временом.

7. Од 26.04.2021. до 10.05.2021. године у аутобусима којим се обавља превоз лица у међуградском
друмском саобраћају број лица која се превозе не може бити већи од броја регистрованих мјеста за
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сједење, док у аутобусима у којима се обавља превоз лица у градском и приградском друмском саобраћају
попуњеност аутобуса не може бити већа од 50% од капацитета аутобуса (мјеста за стајање и мјеста за
сједење).
8. Задужују се васпитно образовне установе на подручју општине, да прате епидемиолошку ситуацију у
својој васпитно образовној установи, те да уколико буде потребно предложе обустављање наставе у
школама и прелазак на одвијање наставе на даљину.
9. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада),
да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра, како у затвореном тако и на
отвореном простору, те да се придржавају упутстава ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске"
за боравак у затвореном простору у зависности од дјелатности која се обавља.
10.

Изузетно од тачке 5. овог закључка обавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
3) лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.

11.
Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће
одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ "Институт за јавно здравство
Републике Српске" за коришћење заштитне маске на отвореном простору.
12.
Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне куће, као и остали продајни објекти да одреде
једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта (главни
улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 5. овог закључка са посебном пажњом на ограничење
броја лица у објекту у зависности од површине укупног простора објекта.
13.
Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица која у директном контакту пружају
услуге грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбиједе маске грађанима који користе њихове услуге а немају их,
4) се придржавају упутстава ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске" за организовање
рада у зависности од дјелатности коју обављају,
5) одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз
могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера.
14. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности
прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ "Института за јавно здравство Републике Српске" за
спрјечавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
15.

Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ "Института
за јавно здравство Републике Српске" са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у
зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања,
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на
његову површину.
16.
Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију
пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске".
17. Републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна
овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити број лица која истовремено могу да уђу и бораве у
просторијама органа,
2)
одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра уз благовремено
предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
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3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење
физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
18.
Правни субјекти, републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали
субјекти који врше јавна овлашћења, дужни су организовати рад од куће за раднике за послове за које је
то могуће.
19.
О извршавању задатака из овог закључка Одјељење за привреду и инспекцијске послове и
Комунална полиција свакодневно ће извјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
20. Непоштовање мјера забране и ограничења из овог закључка санкционисаће се у складу са Законом о
јавном реду и миру ("Службени гласник Републике Српске", број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити
становништва од
заразних болести ("Службени гласник Републике Српске", број 90/17, 42/20 и
93/20).
21. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској
("Службени гласник Републике Српске", број 2З/20) и Наредба о обавезној контроли лица којима је
одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској ("Службени
гласник Републике Српске", број 24/20) се примјењују уз овај закључак.
22. Овај закључак ступа на снагу 26.04.2021. године и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
23. Ступањем на снагу овог закључка престаје да важи Закључак о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01810-4-16/2021 од 16.04.2021. године.
Број: 01-810-4-17/2021
Датум: 23.04.2021. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. економиста

267.
На основу члана 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију
Републике Српске број 04/1-012-2-792/20 („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), Општински
штаб за ванредне ситуације доноси
ЗАКЉУЧАК
о измјени Закључка о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других
објеката и служби на територији општине Шамац
1. У Закључку о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и
служби на територији општине Шамац, број: 01-810-14-17/21 од 2З.04.2021. године, тачка 5. мијења се и гласи:
"5. Дозвољавају се организоване рекреативне и тренажне активности спортских организација и спортиста у
групама до 30 лица као и такмичарске активности спортских организација и спортиста који
спортска
такмичења
обављају на отвореном (атлетика, ауто и мото спорт, ваздухопловни спортови, бициклизам,
фудбал, кајак, рафтинг, планинарства, спортови подводних активности, смучање, спортски риболов, веслање,
стреличарство, тенис и коњички
спортови) те професионалне такмичарске активности спортских
организација и спортиста који такмичења обављају у затвореном, без присуства публике или других лица која
нису акредитована од стране организатора. "
2. Oвај закључак ступа на снагу даном доношења.
Број: 01-810-4-18/2021
Датум: 26.04.2021. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. економиста
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
207. ОДЛУКА о доношењу Урбанистичког плана за шире урбано подручје градског
насеља Шамац
208. ОДЛУКА о приступању измјени Просторног плана општине Шамац 2013 – 2033
209. ОДЛУКА o комуналним таксама
210. ОДЛУКА о административним таксама
211. ОДЛУКА о распоређивању суфицита буџета општине Шамац по Годишњем
финансијском извјештају о извршењу буџета општине Шамац за 2020. годину
212. ОДЛУКА о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине
Шамац (локалитет Лугови)
213. ОДЛУКА о додјели тениских терена у закуп
214. ОДЛУКА о додјели пословног простора у закуп
215. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извода из Записника са V редовне сједнице Скупштине
општине Шамац
216. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о активностима Начелника општине у
периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
217. ЗАКЉУЧАК
218. ЗАКЉУЧАК o усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва РС Сједиште
замјеника правобраниоца Добој за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године Општина
Шамац
219. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Шамац за период
01.01. - 31.12.2020. године
220. ЗАКЉУЧАК o усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Центар за културу“ Шамац са
годишњим финансијским обрачуном за 2020. годину
221. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ „Центар
за културу“ Шамац за 2021. годину
222. ЗАКЉУЧАК o усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈЗУ„Апотека
Шамац“ за 2020. годину
223. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈЗУ
„Апотека Шамац“ за 2021. годину
224. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на финансијски план ЈПУ ''Радост'' Шамац за
2021. годину
225. ЗАКЉУЧАК o неусвајању Извјештаја о раду Народне библиотеке Шамац од 1.
јануара до 31. децембра 2020. године
226. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о раду Општинске борачке организације
Шамац за 2020. годину са Програмом рада за 2021. годину
227. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације o наплати комуналних такси и накнада у
периоду од 01.01.2020. - 31.12.2020. године
228. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације o раду и функционисању система заштите
и спасавања на подручју општине Шамац за 2020. годину
229. РЈЕШЕЊЕ о избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа
''Шамац'' Шамац у име јединице локалне самоуправе
230. РЈЕШЕЊЕ о престанку мандата члана Школског одбора Јавне установе Основна
школа ''Обудовац'' Обудовац
231. РЈЕШЕЊЕ о избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа
''Обудовац'' Обудовац у име јединице локалне самоуправе
232. РЈЕШЕЊЕ о престанку мандата члана Школског одбора Јавне установе Основна
школа ''Србија'' Црквина
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233. РЈЕШЕЊЕ о избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа
''Србија'' Црквина у име јединице локалне самоуправе
234. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу члана Управног одобра Јавне предшколске установе
''Радост'' Шамац
235. РЈЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одобра Јавне предшколске установе
''Радост'' Шамац
236. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу члана Управног одобра Јавне предшколске установе
''Радост'' Шамац
237. РЈЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одобра Јавне предшколске установе
''Радост'' Шамац
238. РЈЕШЕЊЕ о формирању Комисије за стручну контролу усклађености Основе
заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Шамац
239. РЈЕШЕЊЕ о измјени рјешења о избору предсједника и чланова Одбора за здравље
240. ОДЛУКА о измјени Одлуке о делегирању одборника Скупштине општине Шамац
који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака
241. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу вршиоца дужности члана Одбора за жалбе општине
Шамац
242. РЈЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Одбора за жалбе општине
Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
243. ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке услуге „Вршење мониторинга животне
средине за депонију неопасног отпада у Горњем Хасићу“
244. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2021. годину
245. ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке робе „Набавка парковских клупа,
канти за смеће, урбаног мобилијара и опреме“
246. ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке услуге „Пројектовање идејног рјешења
прилаза Основне школе у Шамцу“
247. ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Изградња
пјешачке стазе у улици Краља Александра I Карађорђевића (од улице Цара Душана до
одбрамбеног насипа ријеке Босне)“
248. ОДЛУКА o додјели уговора за набавку робе „Набавка парковских клупа, канти за
смеће, урбаног мобилијара и опреме“
249. ОДЛУКА o додјели уговора за набавку услуге „Вршење мониторинга животне
средине за депонију неопасног отпада у Горњем Хасићу“
250. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА за набавку услугa „Санација
асфалтираних локалних путева на подручју општине Шамац“
251. ОДЛУКА o додјели уговора за набавку услуге „Пројектовање идејног рјешења
прилаза Основне школе у Шамцу“
252. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА за набавку услуге „Редовно
одржавање некатегорисаних макадамских путева на подручју општине Шамац“ за ЛОТ1,
ЛОТ2 и ЛОТ3
253. ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка материјала
за одржавање чистоће за потребе Општинске управе Шамац“
254. ОДЛУКА о покретању поступка за извођење радова „Уређење платоа око спортског
терена у МЗ-и Гајеви“
255. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2021. годину
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256. ОДЛУКА o додјели уговора за извођење радова „Уређење платоа око спортског
терена у МЗ-и Гајеви“
257. ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Одржавање
изљевне грађевине колектора“
258. ОДЛУКА о покретању поступка за извођење радова „Санација крова на Дому
културе у МЗ-и Корница“
259. ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге „Медијско праћење
активности (услуге информисања) Општине Шамац“
260. ОДЛУКА о прерасподјели средстава
261. ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
262. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за усклађивање и регистрацију редова вожње
аутобуских линија на подручју општине Шамац
263. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за провођење поступка примопредаје објеката

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
264. ЗАКЉУЧАК о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији општине Шамац
265. ЗАКЉУЧАК о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији општине Шамац
266. ЗАКЉУЧАК о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији општине Шамац
267. ЗАКЉУЧАК о измјени Закључка о регулисању рада трговинских, угоститељских,
занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац

Уторак, 4. мај 2021. године - Службени гласник општине Шамац - Број 7/21
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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