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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
172.
На основу члана 31. став 1. тачка ђ) и члана 35. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 30. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. Статута
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14) и члана 152. Пословника о раду
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15 и 9/15), након разматрања
Нацрта Ребаланса буџета Општине Шамац за 2016. годину, Скупштина општине Шамац, на
тридесетдеветој редовној сједници одржаној дана 08.08.2016.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Нацрта Ребаланса Буџета
Општине Шамац за 2016. годину

1. Прихвата се Нацрт Ребаланса буџета Општине Шамац за 2016. годину и упућује на јавну
расправу, ради прибављања примједби, мишљења и приједлога.
2. Нацрт Ребаланса буџета Општине Шамац за 2016. годину објавиће се на интернет страници
Општине Шамац www.opstinasamac.org.
3. Јавна расправа ће се спровести у року од 15 дана.
4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Одјељење за финансије, које се
истовремено обавезује да Скупштини општине уз Приједлог Ребаланса буџета за 2016. годину
достави извјештај о резултатима јавне расправе.
5. Саставни дио овог закључка је табеларни преглед Нацрта Ребаланса буџета Општине Шамац за
2016. годину.
6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-210/16
Датум, 08.08.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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173.
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13),а у складу са чл.35. и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетдеветој редовној сједници одржаној 08.08.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са Тридесетосме редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са Тридесетосме редовне сједнице Скупштине општине Шамац,
одржане 07.07.2016. 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: 07-022-211/16
Датум, 08.08.2016. год.

174.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 70. става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно
одредбама члана 60. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 3/14) ,
Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку робе
„Набавка садница јагоде сорте „клери“, фриго садница А+ квалитете и пратећег репроматеријала“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за набавку робе „Набавка садница јагоде
сорте „клери“, фриго садница А+ квалитете и пратећег репроматеријала“ објављеног дана 24.06.2016.
год. на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-1-17-317/16. Предметна набавка је подијељена на (2) два лота. ЛОТ 1 обухвата набавку и испоруку 33.750
садница јагода, а ЛОТ2 обухвата пратећи репроматеријал за исте. Понуђачи су могли доставити за један
или оба лота понуде.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигле су три понуде (3) понуде сљедећих понуђача, како слиједи:
1. „НОВОПРОМ“ д.о.о. Модрича (понуда за ЛОТ2)
2. „INTER-COM“ д.о.о. Зеница (понуда за ЛОТ 1 и ЛОТ2)
3. Пољопривредна задруга „ПРВА БРАЗДА“Челић (понуда за ЛОТ1)
Члан 3.
Комисија је утврдила да су сљедећи понуђачи „НОВОПРОМ“д.о.о Модрича и Пољопривредна
задруга „ПРВА БРАЗДА“ Челић доставили комплетну документацију у складу са тендерском
документацијом. Комисија је прегледом понуде „INTER-COM“ д.о.о. Зеница“ утврдила да у Обрасцу за
цијену понуде под бројем III ставка 1. „Материјал за наводњавање“ да се ради о неприродно ниској
цијени понуде, након чега је упутила захтјев понуђачу за појашњење понуде и рок понуђачу од два дана
да достави појашњење понуде. У року остављеном за достављање појашњења понуде , понуђач је
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појаснио да се ради о јединичној цијени артикла и у свом појашњењу доставио укупну цијену понуде
помножену са стварном количином потребног материјала за наводњавање.
Након достављања појашњења, дана 07.07.2016. године Комисија је на другом састанку утврдила
да је понуда понуђача „INTER-COM“ д.о.о. Зеница за ЛОТ1 и ЛОТ2 знатно већа у односу на процијењену
вриједност предметне набавке и као таква је неприхватљива за даље разматрање.
РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ ПОНУДА
Ранг листа прихватљивих и оцијењених понуда за ЛОТ 1:

Назив понуђача

Укупна цијена
понуде без ПДВ-а

Укупна цијена
понуде са ПДВ-ом

Р. број
Пољопривредна задруга
„ПРВА БРАЗДА“Челић

1.

7.264,96 КМ

8.500,00 КМ

Ранг листа неприхватљивих понуда за ЛОТ 1:
Р. број
Назив понуђача

1.

Укупна
цијена Укупна
цијена
понуде без ПДВ-а
понуде са ПДВ-ом

„INTER-COM“д.о.о. Зеница

19.237,50 КМ

22.507,88 КМ

На основу мишљења Комисије, Начелник општине Шамац у складу са чл. 65. Закона о јавним
набавкама БиХ, бира понуђача Пољопривредну задругу“ ПРВА БРАЗДА“ Челић чија је понуда
најнижа цијена технички задовољавајућа са износом од 8.500,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом за ЛОТ 1.
Ранг листа прихватљивих понуда за ЛОТ 2:
Р. број

Назив понуђача

Укупна цијена
понуде без
ПДВ-а

Понуђени
попуст у
КМ

1.

„НОВОПРОМ“
д.о.о. Модрича

11.007,79 КМ

715,51

Цијена
понуде са
укључени
м
попустом

Укупна
цијена понуде
са ПДВ-ом

10.292,28К
М

12.041,97 КМ

Ранг листа неприхватљивих понуда за ЛОТ2:

Р. број

Назив
понуђача

Укупна цијена Понуђени
понуде
без попуст
ПДВ-а

Цијена
Укупна
понуде са цијена понуде
укључени
са ПДВ-ом
м
попустом
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1.

„INTER-COM“
д.о.о. Зеница

13.893,50 КМ

-

-

16.255,40КМ

На основу мишљења Комисије, Начелник општине Шамац у складу са чл. 65. Закона о јавним
набавкама БиХ, бира понуђача „НОВОПРОМ“ д.о.о. Модрича чија је понуда најнижа цијена технички
задовољавајућа са износом од 12.041,97 КМ са урачунатим ПДВ-ом за ЛОТ2.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-34/16 од 07.07.2016. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђачи за ЛОТ1 и ЛОТ2 су дужни да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове
Одлуке доставе оригинал или о вјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност достављених
изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ .
Члан 6.
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.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022- 202 /16
Датум:18.07.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

175.
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ, број 39/14), члана 60.
Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 3/14) а у складу са буџетским
планираним средствима Општине Шамац за 2016. годину, Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2016. 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 2016. годину, број 01-022-18/16 од 27.01.2016.
године , Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за
2016. годину број 01-022-86/16 од 04.04.2016. године, Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу
Плана јавних набавки Општине Шамац за 2016. годину број 01-022-100/16 од 26.04.2016 и Одлуке о
измјенама и допунама одлуке о доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2016. годину број
01-022-152/16 од 01.06.2016. године.
План јавних набавки може бити измијењен или/и допуњен, доношењем Одлуке о
измјенама/допунама Плана набавки.
Члан 2.
Сви подаци који су обухваћени измјенама и допунама Плана јавних набавки садржани су у таблици
која чини саставни дио ове одлуке.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВ
(без ПДВ-а)

Шифра ЈРЈН

Р. бр.

Предмет
набавке

Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2016. годину

РАДОВИ

17.000
(14.529,92)

К

01.08.

45000000-7

9.

Санација кино
сале (извођење
радова који нису
предмет уговора
са УНЕСКО-ом)

УКУПНО:

УКУПНО
(РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ):

15.09.

Буџет
Општине
позиција 0150,
конто
бр.511100 –
Издаци за
изградњу и
прибављање
зграда и
објеката

248.708,50
(212.571,40)

са ПДВ-ом: 704.908,00 KM
без ПДВ-а :602.487,57 KM

Врста поступка : О-отворени поступак, К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни
споразум;
Позиције: 0130- Одјељење за општу управу, 0140- Одјељење за финансије,
0150- Одјељење за привреду, 0160- Одјељење за просторно уређ. стамб.комуналне послове и
0200 – Мјесне заједнице
Број: 01-022- 203/2016
Датум: 21.07.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

176.
На основу члана члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
101/04, 42/05, и 98/13), члана 18 и 88. став 2. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ " , број 39/14), члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац,
број 3/14), Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку радова
„Санација кино сале (извођење радова који нису предмет уговора са УНЕСКО-ом)“
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Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке „Санација кино сале (извођење радова који нису предмет
уговора са УНЕСКО-ом)“ путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на
порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 17.000,00 KM са урачунатим ПДВ-ом, односно
14.529,92 KM без урачунатог ПДВ-а и утврђена је Планом јавних набавки за 2016. годину у оквиру
позиције број 0150 Одјељења за привреду. Потребна средства су планирана Буџетом општине Шамац на
конту број 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-204 /2016
Датум: 21.07.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

177.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 70 става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно
одредбама члана 60 Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 3/14),
Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку робе „Набавка канцеларијског материјала за потребе
Општинске управе Шамац“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за набавку робе „„Набавка канцеларијског
материјала за потребе Општинске управе Шамац“ објављеног дана 17.06.2016. год. на порталу Агенције
за јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-1-16-3-16/16 . Предмет јавне
набавке је набавка канцлеријског материјала за потребе Општинске управе Општине Шамац
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигле су двије (2) понуде понуде сљедећих понуђача, како слиједи:
4. Г.Т.Р. „ЕКОГРАФ“с.п. Жељко Бабић, Шамац
5. Књижара „СЕКА“с.п. Милица Џомбић, Шамац
Члан 3.
Комисија је констатовала да су сви наведени понуђачи из члана 3. ове Одлуке доставили
комплетну документацију у складу са условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама
БиХ. Комисија је на основу чл. 66. Закона о јавним набавкама БиХ и члана 17. Упутства о начину
припреме тендерске документације, дана 27.06.2016. године затражила писмено појашњење понуде
Књижара „СЕКА“с.п. Милица Џомбић“ јер је понуда другорангираног већа од 20% од прворангиране. У
року остављеном за достављање појашњења, дана 06.07. достављено је појашњење понуде у коме је
образложена цијена понуде за тражене артикле.
Након достављања појашњења, дана 08.07.2016. године Комисија је на другом састанку утврдила
да је да се не ради о неприродној ниској цијени понуде понуђача Књижара „СЕКА“с.п. Милица
Џомбић“. На основу свега горе наведеног, утврђена је ранг листа пристиглих и оцијењених понуда.
На основу критеријума најниже цијене технички задовољавајуће понуде извршено је вредновање
и утврђена сљедећа ранг листа:
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Ранг листа прихватљивих и оцијењених понуда:

Р.
број

Назив понуђача

Укупна
цијена
понуде без
ПДВ-а

Понуђени
попуст у КМ

Цијена
понуде са
укљученим
попустом

Укупна
цијена понуде
са ПДВ-ом

1.

Књижара „СЕКА“с.п.
Милица Џомбић

8.757,00
КМ

875,70

7.881,30

9.221,12 КМ

2.

Г.Т.Р.
„ЕКОГРАФ“с.п.
Жељко Бабић

10.651,10

-

-

12.461,79 КМ

Комисија једногласно је предложила Начелнику општине Шамац, да у складу са чл. 65. Закона о
јавним набавкама БиХ, изабере Књижара „СЕКА“с.п. Милица Џомбић, Шамац чија је понуда најнижа
цијена технички задовољавајућа са износом од 7.881,30 без урачунатог ПДВ-а, односно 9.221,12 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-32/16 од 08.07.2016.године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке да достави
оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана
45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Уколико изабрани понуђач у горе наведеном року не достави тражену документацију уговорни
орган у складу са чланом 72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља предлог уговора оном
понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача.
Члан 6.
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.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022- 205 /16
Датум: 02.08.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

178.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 70 става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно
одредбама члана 60 Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 3/14) ,
Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова „Aдаптација и реконструкција библиотеке у Шамцу“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за извођење радова „Aдаптација и
реконструкција библиотеке у Шамцу“ објављеног дана 27.06.2016. год. на порталу Агенције за јавне
набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-3-18-3-19/16. Предмет јавне набавке су
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радови „Aдаптација и реконструкција библиотеке у Шамцу“ финасирани донаторским средствима
Министарства за избјеглице и расељене особе у Влади Федерације БиХ . Процијењена вриједност
предметне набавке износи 68.277,04 КМ без урачунатог ПДВ-а.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигле су пет (5) понуда сљедећих понуђача:
1.
2.
3.
4.
5.

„ЏЕНА“д.о.о. Градачац
„ ГРАДЊА ИНВЕСТ 2“ д.о.о. Оџак
„СИМПРО“ д.о.о. Добој
„Браћа Мићић“д.о.о. Модрича
„ПРОМАКС“д.о.о. Модрича

Члан 3.
Комисија је констатовала да су сви понуђачи доставили комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ. Сви горе наведени понуђачи у
својој понуди доставили су и Изјаве о испуњавању услова за примјену преференцијалног третмана
домаћег. На основу Одлуке о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег, уговорни орган
обавезан је да приликом обрачуна цијена понуда, у сврху упоређивања понуда, умањи цијене домаћих
понуда за преференцијални фактор од 15% за уговоре који се додјељују у 2015 и 2016. години.
Понуда понуђача „ПРОМАКС“д.о.о. Модрича је знатно већа од предвиђених средстава, те као
таква је неприхватљива за овај уговорни орган.
На основу критеријума најниже цијене технички задовољавајуће понуде и примјене
преференцијалног третмана домаћег извршено је вредновање и утврђена сљедећа ранг листа.
Ранг листа прихватљивих и оцијењених понуда:
Цијена
понуде у КМ
без ПДВ-а

Р.
бр.

Понуђен
попуст у
КМ

Укупна
цијена
понуде у
КМ без
ПДВ-а

Укупна цијена
понуде у КМ с
ПДВ-ом

Преференц.
третм.
домаћи

Назив понуђача

1.

„ГРАДЊА ИНВЕСТ 2“
д.о.о. Оџак

59.066,42

-

59.066,42

69.107,71

да

2.

„ЏЕНА“ д.о.о. Градачац

64.716,52

3.235,82

61.480,70

71.932,41

да

3.

„СИМПРО “д.о.о. Добој

61.678,48

-

61.678,48

72.163,82

да

4.

„БРАЋА МИЋИЋ“д.о.о.
Модрича

67.957,42

-

67.957,42

79.510,18

да

Ранг листа неприхватљивих понуда:

Р.
бр.

1.

Цијена
понуде у КМ
без ПДВ-а

Понуђен
попуст у
КМ

Укупна
цијена
понуде у
КМ без
ПДВ-а

Укупна цијена
понуде у КМ с
ПДВ-ом

Преференц.
третм.
домаћи

-

74.364,03

87.005,91

да

Назив понуђача

„ПРОМАКС “ д.о.о.
Модрича

74.364,03
КМ

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „ГРАДЊА ИНВЕСТ 2“ д.о.о. Оџак чија је понуда
најнижа цијена технички задовољавајућа са износом од 69.107,71 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
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Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-35/16 од 07.07.2016.године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђач у својој понуди доставио је све потребне доказе којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ. Изабрани понуђач дужан је да у року од
пет дана, од дана пријема ове Одлуке достави доказ о испуњавању услова о примјени преференцијалног
третмана домаћег.
Члан 6.
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.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022- 206/16
Датум: 03.08.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

179.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о
поступку директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15 , Начелник општине
Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
набавка услуге „Израда идејног пројекта фекалне канализације
у насељу Тишина - општина Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Водинг-92“ д.о.о. из Бијељине за набавку услуга „Израда идејног
пројекта фекалне канализације у насељу Тишина - општина Шамац“ те се именованом понуђачу
додјељује Уговор у износу од 5.880,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.879,60 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно условима
наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке „Израда идејног пројекта фекалне канализације у насељу Тишинаопштина Шамац“ путем директног споразума покренутог донешењем одлуке број 01-022-174/16 од дана
05.07.2016. год. Општина Шамац је као уговорни орган дана 05.07.2016. године упутила захтјев за
достављање понуде понуђачу „Водинг-92“ д.о.о.из Бијељине. У року остављеном за достављање понуде,
дана 12.07.2016. године достављена је понуда понуђача „Водинг-92“ д.о.о. из Бијељине са укупним
износом понуде од 6.879,60 КМ.
Члан 4.
Изабрани понуђач дужан је да у року од (5) пет дана достави доказе о испуњавању услова из чл.45
Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 5.
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 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-207 /16
Датум: 04.08.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

180.
На основу члана члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
101/04, 42/05, и 98/13), члана 17 и 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) Начелник општине д о н о с и
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку робе
„Набавка спортске опреме за ЖОК „Црвена звијезда“ из Обудовца“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за набавку робе : Набавка спортске опреме за ЖОК >>Црвена
звијезда<< из Обудовца“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.175,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.544,75 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и утврђена је донацијским средствима Агенције Уједињених нација за родну
равноправност и оснаживање жена (UN Women) по пројекту „Развој и афирмација женског одбојкашког
спорта Општине Шамац“ за имплeментацију акционог плана за примјену родно одоговорног буџетирања
у 2016. години. Потребна средства су уплаћена на жиро-рачун Општине Шамац број 161-04500560701-11
отворен код „Reiffeisen Bank“ д.д. Сарајево (рачун посебних намјена).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-208/2016
Датум: 04.08.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

181.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 70 става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно
одредбама члана 60 Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 3/14) ,
Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова
„Санација кино сале (радови који нису предмет уговора са УНЕСКО-oм)“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за извођење радова „ Санација кино сале
(радови који нису предмет уговора са УНЕСКО-oм)“ путем конкурентског захтјева за доставу понуде
објављеног дана 21.07.2016. год. на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, број
обавјештења о набавци 144-7-3-19-3-20/16. Предмет јавне набавке су радови „Санација кино сале (радови
који нису предмет уговора са УНЕСКО-oм)“. Процијењена вриједност предметне набавке износи
14.529,92 КМ без ПДВ-а КМ без урачунатог ПДВ-а.
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Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигле су двије (2) понуде сљедећих понуђача:
6. „БРАЋА МИЋИЋ“д.о.о. Модрича
7. „ПРОМАКС“д.о.о. Модрича
Члан 3.
Комисија је констатовала да је понуђач „БРАЋА МИЋИЋ“ д.о.о. из Модриче доставио комплетну
документацију у складу са условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ.
У понуди понуђача „ПРОМАКС“д.о.о. Модрича достављена је понуда са изјавама о личној
способности из члана 45. и члана 52. које нису овјерене код надлежног органа, што је понуђач био у
обавези да то учини у складу са чланом 45. став 4 Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине и
тендерском документацијом (Квалификација понуђача-услови за учешће и потребни докази)
Понуда понуђача „ПРОМАКС“д.о.о. Модрича је знатно већа од предвиђених средстава и као
таква неприхватљива је за овај уговорни орган.
На основу критеријума најниже цијене технички задовољавајуће понуде извршено је вредновање и
утврђена сљедећа ранг листа.
Ранг листа прихватљивих и оцијењених понуда:
Цијена понуде у
КМ без ПДВ-а

Р.
број

Понуђени
попуст

Укупна цијена
понуде с ПДВом

-

16.901,15 КМ

Назив понуђача
1.

„БРАЋА МИЋИЋ“
Модрича

д.о.о.

14.445,43 КМ

Ранг листа неприхватљивих понуда:
Цијена понуде у
КМ без ПДВ-а
Р.
број

Назив понуђача

1.

„ПРОМАКС “ д.о.о. Модрича

15.628,61 КМ

Понуђени
попуст

-

Укупна цијена
понуде с ПДВом

18.168,47 КМ

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „БРАЋА МИЋИЋ“ д.о.о. Модрича чија је понуда
најнижа цијена технички задовољавајућа са износом од 16.901,15 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-38/16 од 28.07.2016.године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал
или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона
о јавним набавкама БиХ.
Члан 6.
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.
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-212/16
Датум: 09.08.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

182.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о
поступку директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15 , Начелник општине
Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку робе „Набавка спортске опреме за ЖОК „Црвена звијезда“ из Обудовца“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ДИНО“ д.о.о. из Тузле за набавку спортске опреме за женкси
одбојкашки клуб „Црбена Звијезада“ из Обудовца те се именованом понуђачу додјељују Уговор о
набавци набавку робе „ Набавка спортске опреме за ЖОК „Црвена звијезда“ из Обудовца“ у износу од
1794,02 КМ без ПДВ-а односно 2.099,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно условима
наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке „Набавка услуге колективног осигурања радника и имовине Општинске
управе Општине Шамац“ путем директног споразума покренутог донешењем одлуке број 01-022-208/16
од дана 04.08.2016. год. Општина Шамац је као уговорни орган дана 04.08.2016. године упутила позив за
достављање понуде сљедећим понуђачима:
1) „Дино“д.о.о. Тузла
2) „SPORT VISION“д.о.о. Бијељина
- У року остављеном за пријем понуда достављене су 2 (двије) понуде и то:
1) „Дино“д.о.о. Тузла
2) „SPORT VISION“д.о.о. Бијељина
Ранг листа прихватљивих понуда:
Цијена
понуде у КМ
без ПДВ-а

Р.
број

Понуђени
попуст

Укупна
цијена понуде
с ПДВ-ом

Назив понуђача
1.

„Дино“д.о.о. Тузла

1.794,02 КМ

2.099,00 КМ
-

2.

„SPORT
Бијељина

VISION“д.о.о.
1.861,45 КМ

-

2.177,90 КМ

Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.

12
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-213 /16
Датум: 09.08.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

183.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 3/14), Начелник општине Шамац доноси
ЗАКЉУЧАК
о стављању ван снаге Одлуке о промјени назива
Јавне установе Дјечије обданиште „Радост“ Шамац
I
Ставља се ван снаге Закључак о давању сагласности на Одлуку о промјени назива Јавне установе Дјечије
обданиште „Радост“ Шамац број 01-023-7/2012 од 21.06.2012. године, коју Одлуку је донио Управни
одбор наведене установе на сједници одржаној дана 13.06.2012. године из разлога што на основу Одлуке о
промјени назива установе на коју је дата сагласност није извршена промјена назива установе у регистру
пословних субјеката који се води код Окружног привредног суда у Добоју, нити код Републичког завода
за статистику Републике Српске.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику Општине Шамац.
Број: 01-023-6/2016
Датум, 20.05.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

184.
Начелник општине Шамац, на основу чл. 43. и 121. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. Статута
општине Шамац („Сл. гласник општине Шамац", број: 3/14), доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за провођење поступка за избор службеника Општинске управе Општине Шамац Виши стручни сарадник за послове у привреди Општине Шамац у слиједећем саставу:
1. Јовановић Душан - Предсједник Комисије,
2. Јефремовић Даринко - члан Комисије,
3. Смиљанић Срђан - члан Комисије,
4. Стајић Босиљка - члан Комисије и
5. Братић Паво - члан Комисије.
II
Задатак Комисије је да изврши провјеру испуњeности услова пријављених кандидата и изврши улазни
интервију са кандидатима који испуњавају услове јавног конкурса.
III
Након извршеног интервијуа са кандидатима Комисија ће Начелнику Општине Шамац предложити ранг
листу кандидата према стручним способностима.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 01-111-62/2016.
Шамац, 30.06.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

13

Страна 14 - Сриједа, 10. август 2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 9

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
172. Закључак о прихватању Нацрта Ребаланса Буџета Општине Шамац за 2016. годину
173. Закључак о усвајању Извода из Записника са Тридесетосме редовне сједнице
Скупштине општине Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
174. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе „Набавка садница јагоде
сорте „клери“, фриго садница А+ квалитете и пратећег репроматеријала“
175. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2016. годину
176. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Санација кино сале
(извођење радова који нису предмет уговора са УНЕСКО-ом)“
177. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе „Набавка канцеларијског
материјала за потребе Општинске управе Шамац“
178. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Aдаптација и
реконструкција библиотеке у Шамцу“
179. Одлука o додјели уговора набавка услуге „Израда идејног пројекта фекалне
канализације у насељу Тишина - општина Шамац“
180. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка
спортске опреме за ЖОК „Црвена звијезда“ из Обудовца“
181. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Санација кино сале
(радови који нису предмет уговора са УНЕСКО-oм)“
182. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка спортске опреме за ЖОК
„Црвена звијезда“ из Обудовца“
183. Закључак о стављању ван снаге Одлуке о промјени назива Јавне установе Дјечије
обданиште „Радост“ Шамац
184. Рјешење

Сриједа, 10. август 2016. године - Службени гласник општине Шамац - Број 9/16
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