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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
74.
На основу члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ ", број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске”, број
97/16), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,број
9/17) Начелник општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
услуга „Израда парковских корпи за смеће“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за набавку услуге „Израда парковских корпи за смеће“ путем
директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.200,00 KM без ПДВ-а, односно до 3.744,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне
послове. Потребна средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412500 - Расходи за
текуће одржавање осталих грађевинских објеката-ком.инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-67/18
Датум, 02.03.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

75.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16) и
члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ бр. 9/17), начелник општине
Шамац, донио је
ОДЛУКУ
о новчаној накнади породицама са четворо и више дјеце
на подручју општине Шамац у 2018. години
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се право на новчану накнаду породицама са четворо и више дјеце на подручју
општине Шамац у 2018. години, услови и поступак за остваривање права прописаног овом одлуком.
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Члан 2.
У циљу побољшања материјалног положаја породица са четворо и више дјеце, које имају пребивалиште
на подручју општине Шамац, из Буџета општине Шамац за 2018. годину исплаћиваће се мјесечна новчана
накнада у износу од 100,00 КМ.
Члан 3.
Подносиоцу захтјева право на накнаду из члана 2. ове одлуке признаје се од дана подношења захтјева. О
праву на накнаду у првом степену одлучиваће Служба за друштвене дјелатности општине Шамац. О
жалби против рјешења првостепеног органа рјешаваће Начелник општине Шамац.
Члан 4.
Право по овој одлуци могу да остваре родитељи (или самохрани родитељ) уколико испуњавају сљедеће
услове:
- да имају пријављено мјесто пребивалишта на подручју општине Шамац, најмање
годину дана прије подношења захтјева;
- да за најмање четворо дјеце постоји законска обавеза издржавања прописана
одредбама Породичног закона Републике Српске.
Изузетно, право по овој одлуци моги остварити и породице са четворо и више дјеце уколико је најмање
једно дијете малољетно.
Члан 5.
За утврђивање чињеница, ради остваривања права из ове одлуке, уз захтјев потребно је доставити:
- Извод из матичне књиге рођених, за свако дијете;
- Доказ да је дијете на редовном школовању, за пунољетну дјецу;
- Други доказ да за дијете постоји законска обавеза издржавања;
- Копију личне карте подносилаца захтјева;
- Увјерење о пребивалишту за подносиоце захтјева;
- Број текућег рачуна једног од подносиоца захтјева.
Члан 6.
У поступку за остваривање права, по овој одлуци, примјењују се одредбе Закона о општем управном
поступку, уколико овом одлуком није другачије одређено.
Члан 7.
Средства за реализацију ове одлуке обезбиједиће се у Буџету општине Шамац за 2018. годину.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-68/18
Шамац, 05.03.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

76.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуга „ Хватање и збрињавање паса луталица на подручју
општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача З.Т.Р. ХИГИЈЕНСКИ СЕРВИС ЗА НАПУШТЕНЕ
ЖИВОТИЊЕ„ЈАВА“с.п. Бојан Веселица из Прњавора за набавку услуга „ Хватање и збрињавање паса
луталица на подручју општине Шамац“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од
2.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.340,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
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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
23.02.2018. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу
З.Т.Р.ХИГИЈЕНСКИ СЕРВИС ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ„ЈАВА“с.п.Бојан Веселица из Прњавора.
У року остављеном за достављање понуде, дана 01.03.2018. 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, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-49/18
Датум: 05.03.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

77.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуга „Израда саобраћајних знакова“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ Pro VIA“ д.о.о. Бијељина за набавку услуга „ Израда саобраћајних
знакова“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од 3.700,00 КМ без ПДВ-а, односно
4.329,00 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
28.02.2018. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачима:
1) З.Р. „Графико“ с.п. Шамац и
2) „ Pro VIA“ д.о.о. Бијељина
У року остављеном за достављање понудa, дана 02.03.2018. године достављена је понуда понуђача „
Pro VIA“ д.о.о. Бијељина са укупним износом понуде од 3.700,00 КМ без ПДВ-а, односно 4.329,00 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, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
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Број: 01-022-63/18
Датум: 06.03.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

78.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуга „Израда парковских корпи за смеће“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „E-Mетал“д.о.о. Шамац за набавку услуга „ Израда парковских корпи
за смеће“ и именованом се понуђачу додјељује Уговор у износу од 3.150,00 КМ без ПДВ-а, односно
3.685,50 КМ са урачунатим ПДВ-ом путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
02.03.2018. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу
„E-Mетал“д.о.о. Шамац.
У року остављеном за достављање понуде, дана 02.03.2018. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са укупним износом понуде од 3.150,00 КМ без ПДВ-а, односно 3.685,50 КМ са
урачунатим ПДВ-ом путем директног споразума.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-67/18
Датум: 07.03.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

79.
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: 01-022-48/18 од 05.03.2018.
године, у поступку јавне набавке радова „Изградња Дома културе Гребнице, Шамац, завршни радови“,
Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-48/18 од 05.03.2018. године и уговор за
јавну набавку радова „Изградња Дома културе Гребнице, Шамац, завршни радови“ додјељује се понуђачу
„Винковић“д.о.о. Оштра Лука за понуђену цијену у износу од 22.701,01 КМ, без ПДВ-а, као најбоље
оцијењеном понуђачу.
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Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Винковић“ д.о.о. Оштра
Лука, по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору
најповољније понуде.
Члан 3.
Изабрани понуђач у својој понуди доставио је све потребне доказе којима је потврдио вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ као и доказ о испуњавању услова за
примјену Преференцијалног третмана домаћег.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-48/18 од 05.03.2018. 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 посебном Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01-02248/18 од 21.02.2018. године. Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи до 25.641,02 КМ, односно до 30.000,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.Обавјештење о набавци број : 144-7-3-2-3-3/18 објављено дана 15.07.2016. године,
на Порталу јавних набавки . Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 01-111-22/18 од
27.02.2018. године. Комисија за јавну набавку доставила је Записник о оцјени понуда број 01-022-48/18
од 05.03.2018. године, Захтјев о исправци рачунске грешке, Прихватање исправке рачунске грешке од
стране понуђача „Винковић“ д.о.о. Оштра Лука. 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 седам ( 7 )
- да су благовремено запримљене седам (7) понуда
- да је 6 (шест) понуда понуђача прихватљиво
- да је неприхватљива понуда понуђача „Расимградња“д.о.о. из Градачца која је износу од 25.878,50 КМ
без ПДВ-а и већа је од обезбијеђених средстава за предметну набавку (процијењена вриједност) износи
до 25.641,02 КМ без ПДВ-а и као таква није ушла у даље разматрање.
Сљедећи понуђачи: „Ćosićpromex“д.о.о. Жабљак, Усора; „Винковић“д.о.о. Оштра Лука и „Градња инвест
2“д.о.о. Оџак у својим понудама доставили су и Изјаве о примјени преференцијалног третмана домаћег
која је на основу Одлуке о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег, уговорни орган
обавезан да приликом обрачуна цијена понуда, у сврху упоређивања понуда, умањи цијене домаћих
понуда за преференцијални фактор од 10% за уговоре који се додјељују у 2018. години.
Комисија је приликом провјере рачунске исправности свих достављених понуда, утврдила да се у понуди
понуђача „Винковић“д.о.о. Оштра Лука, достављена под р.бр. 4. дана 01.03.2018. године, на страни 8.
поткрала рачунска грешка.
Наиме, у обрасцу за цијену понуде у табели РЕКАПИТУЛАЦИЈА (Укупно сви радови) наведен је износ
24.368,10 КМ (без ПДВ-а). Међутим, рачунском контролом је утврђено да укупно сви радови износе
23.403,10 КМ (без ПДВ-а). Слиједом тога, мијења се и укупни износ понуде. Тако да у наведеној табели
умјесто износа попуста од 3% =731,04 КМ треба да стоји 3%= 702,09 КМ, износ са исказаним попустом
умјесто износа 23.637,06 КМ треба да стоји 22.701.01 КМ, износ ПДВ 17% умјесто 4.018,30 КМ треба да
стоји 3.859,17 КМ, у износу СВЕУКУПНО умјесто 27.655,36 КМ треба да стоји 26.560,18 КМ.
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Комисија је дана 02.03.2018. године упутила захтјев понуђачу за прихватање исправке рачунске грешке,
уз упозорење да ће у противном одбацити понуду, сходно одредби члана 68. став 4. тачка г) Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14).
Дописом од дана 02.03.2018. године понуђач је писмено обавијестио уговорни орган да прихвата
исправку рачунске грешке.
Утврђена је ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда:

Назив / име понуђача

1
2

„Винковић“д.о.о.
Оштра Лука
„Градња Инвест 2“
д.о.о.Оџак

5

„Ćosićpromex“д.о.о.
Жабљак, Усора
„Мецена“д.о.о. ПрозорРама
„Ракић –Грозданић“
д.о.о. Вукосавље

6

„Астра План“д.о.о.
Брчко

3
4

Цијена
Понуђени
понуде у КМ попуст (%) у
без ПДВ-а
КМ без ПДВа

23.403,10

(3%)
702,09

23.041,50

-

24.509,45

Цијена
понуде
у
КМ
са
урачунатим
попустом
без ПДВ-а
22.701,01

Укупна
цијена
понуде
ПДВ-ом

са

Преф.
трет.
домаћи
10%

26.560,18

Да

-

26.958,56

Да

-

-

28.676,06

Да

25.641,03

(10%)
2.564,10

23.076,93

27.000,00

Не

23.357,20

-

-

27.327,92

Не

25.999,00

(5%)
1.299,95

24.699,05

28.897,88

Не

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: 01-022-48/18
Датум: 07.03.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

80.
На основу члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ ", број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске”, број
97/16), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
број 9/17), Начелник општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
услуга „Садња садница украсног биља и уређење зелених површина
појединих градских дијелова“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке набавке услуга„Садња садница украсног биља и уређење
зелених површина појединих градских дијелова“ путем директног споразума.
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Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 KM без ПДВ-а, у оквиру позиције број
160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове. Потребна средства су утврђена
Буџетом општине Шамац на конту број 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских
објеката-ком.инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-71/2018
Датум, 08.03.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

81.
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: 01-022-62/18 од 09.03.2018.
године, у поступку јавне набавке услуга „Медијско праћење активности (услуге информисања) Општине
Шамац“, Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
(1) Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-62/18 од 08.03.2018. године и уговор
за јавну набавку услуга „Медијско праћење активности (услуге информисања) Општине Шамац“ за ЛОТ
1 додјељује се понуђачу РТВ БН д.о.о. Бијељина за понуђену цијену у износу од 29.914,53 КМ без ПДВа, односно 35.000,00 КМ са ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном понуђачу.
(2) Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-62/18 од 08.03.2018. године и уговор
за јавну набавку услуга „Медијско праћење активности (услуге информисања) Општине Шамац“ за ЛОТ
2 додјељује се понуђачу РТВ ХИТ д.о.о. Брчко за понуђену цијену у износу од 12.820,51 КМ без ПДВ-а,
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 РТВ ХИТ д.о.о. Брчко у обавези је да у року од 5 (пет) дана, од дана пријема ове
одлуке достави све потребне доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45.
Закона о јавним набавкама БиХ
Члан 4.
Записник о оцјени понуда са препоруком комисије број: 01-022-62/18 од 08.03.2018. 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.
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Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01-022-62/18 од
27.02.2018. године. Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда,
процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи до 42.735,04 КМ, односно до 50.000,00 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 29.914,53 КМ без ПДВ-а, односно до
35.000,00 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 144-7-2-3-3-4/18 од 27.02.2018. године, на Порталу јавних набавки .
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 01-111-25/18 од 06.03.2018. године. Комисија за
јавну набавку доставила је Записник о оцјени понуда број 01-022-62/18 од 08.03.2018. 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 ранг листа оцијењених и
прихватљивих понуда:
Утврђена је ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда:
Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ1:
Понуђена цијена
Назив / име понуђача
(без ПДВ-а)
РТВ
БН
д.о.о.
Бијељина
29.914,54
КМ
1

Укупна цијена (са
ПДВ-ом)
35.000,00 КМ

Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ2:
Понуђена цијена
Назив / име понуђача
(без ПДВ-а)
РТВ
ХИТ
д.о.о.
Брчко
12.820,51
КМ
1

Укупна цијена (са
ПДВ-ом)
15.000,00 КМ

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: 01-022-62/18
Датум: 09.03.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

82.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси

8

Страна 9 - Понедјељак 19. март 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 3
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуга „Садња садница украсног биља и уређење зелених површина појединих градских
дијелова“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача Расадник украсног биља „Игњић“ Човић Поље за набавку услуга
„Садња садница украсног биља и уређење зелених површина појединих градских дијелова“ и именованом
понуђачу додјељује се Уговор у укупном износу од 5.365,00 КМ (понуђач није у систему ПДВ-а), путем
директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
08.03.2018. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу
Расадник украсног биља „Игњић“ Човић Поље.
У року остављеном за достављање понуде, истога дана достављена је понуда горе наведеног
понуђача са укупним износом понуде од 5.365,00 КМ.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-71/18
Датум: 12.03.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

83.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број
39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац, („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17)
Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуга „Редовно одржавање некатегорисаних макадамских путева
на подручју Општине Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за набавку услуга „Редовно одржавање и некатегорисаних
макадамских путева на подручју Општине Шамац“ путем конкурентског захтјева за доставу понуда са
објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 42.735,04 KM без ПДВ-а, односно до 50.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2018. год. у оквиру позиције број
0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове. Потребна средства су планирана
Буџетом општине Шамац на конту број 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских
објеката-одржавање путева.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као уговорни орган.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-74/2018
Датум, 16.03.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

84.
На основу члана 59. став (1) тачке 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 66. и 88. став 3. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Шамац
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 14/17 и 21/17) у члану 21. за радна мјеста под редним бројем 3.
Ватрогасац – вођа смјене, 4. Ватрогасац - возач и 5. Ватрогасац у дијелу који се односи на Посебне
услове за обављање мијења се и гласи:
-

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

-

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

Члан 2.
У преосталом дијелу Правилник о организацији и ситематизацији радних мјеста Општинске управе
Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 14/17 и 21/17) остаје непромијењен.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број: 01-022- 43/2018
Датум, 13.02.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

85.
На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), Начелник општине Шамац д о н о с и
УПУТСТВО
о поступању по пријавама путем Апликације за пријаву сумње на корупцију и
друге неправилности – АПК.
1. Овим упутством се уређује начин пријављивања сумње на корупцију и друге неправилности у раду
Општине Шамац (у даљем тексту: Општина) путем Апликације за пријаву сумње на корупцију и друге
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неправилности (у даљем тексту: АПК), поступање по пријавама, поступање са документацијом, начин и
рокови извјештавања о евидентираним пријавама и статусу истих.
2. Корупција, у смислу овог упутства подразумијева извршење коруптивних кривичних дјела прописаних
Кривичним закоником Републике Српске (злоупотреба службеног положаја или овлашћења (члан 315),
проневјера (члан 316), превара у служби (члан 317), послуга (члан 318), примање мита (члан 319), давање
мита (члан 320), трговина утицајем (члан 321), несавјестан рад у служби (члан 322) и друга кривична
дјела, као и друге неправилности које имају обиљежје коруптивног понашања (дискриминација и
повлашћивање, сукоб интереса, неправилност у поступку јавних набавки, неправилности у области
запошљавања, неправилности у процесима обављања примарних дјелатности из надлежности институције
и друге неправилности).
3. „Друге неправилности“ у раду Општине, у смислу овог упутства подразумијевају све неправилности
које немају обиљежје коруптивног понашања (нељубазан однос према грађанима, непристојно понашање,
кршење етичких кодекса, остале неправилности).
4. Начелник општине одређује једног или више радника запосленог у Општини (у зависности од
потребе), који ће обављати послове запримања пријава сумње на корупцију и друге неправилности путем
АПК и поступати по истим (статус корисник референт), те једног или више радника који ће вршити
преглед поднесених пријава, надзор и контролу рјешавања пријава у дефинисаним роковима и креирати
статистичке извјештаје (статус корисник надзор).
5. Радник (статус корисник референт) обавезан је да:
- путем АПК заприма пријаве сумње на корупцију и друге неправилности,
- врши анализу пријаве,
- по потреби врши провјеру навода из пријаве у складу са својим овлаштењима,
- по потреби комуницира са подносиоцем пријаве и другим лицима,
- сачињава извјештај,
- одабере начин рјешавања пријаве,
- предлаже мјере и прати њихову реализацију,
- поступа са документацијом у складу са прописима који уређују област заштите личних и тајних
података и
- евидентира све пријаве у евиденцији АПК и води посебну књигу протокола за ову врсту пријава.
5.1. Радник (статус корисник референт) обавезан је да у зависности од садржаја пријаве обавијести
следеће органе:
- о пријави која указује на извршење кривичног дјела у складу са одредбама Закона о кривичном
поступку, надлежно Окружно тужилаштво, односно Републичко тужилaштво (Посебно одјељење
за спречавање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала),
- о пријави која указује на дискриминацију и повлашћивање, недолично понашање и
кршење
етичких кодекса, руководиоцу институције у којем је запослен радник на кога се пријава односи
ради евентуалног покретања дисциплинског поступка и предузимања других радњи из њихове
надлежности,
- о пријави која указује на неправилности у поступку јавних набавки руководиоца органа управе у
којем је запослен радник на кога се пријава односи или Агенцију за јавне набавке и Канцеларију
за разматрање жалби БиХ,
- о пријави која указује на сукоб интереса, Комисију за утврђивање сукоба интереса у органима
власти Републике Српске,
- о пријави која указује на неправилности у запошљавању, руководиоца органа управе,
- пријаве које се односе на корупцију и неправилности у раду других институција доставља се
надлежној институцији.
6. Радник (статус корисник референт) је обавезан да статус пријаве правовремено евидентира у АПК.
6.1. Статус пријаве може бити:
- ''запримљена'',
- ''у раду'' и
- ''окончана – неоснована“
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-

''окончана – дјелимично основана“
''окончана – непотврђени наводи“
''окончана – основана“

7. Радник (статус “корисник референт”) обавезан је да у року:
- од седам дана након пријема пријаве сумње на корупцију и друге неправилности изврши анализу
случаја, одабере начин рјешавања случаја и обавијести подносиоца пријаве о пријему,
- од 15 дана након достављања извјештаја од органа којем је достављена пријава
обавијести
подносиоца
8. Радник (статус “корисник надзор”) обавезан је да:
- врши надзор над радом службеника задуженог за поступање по пријави,
- координира рад службеника задужених за поступање по пријавама,
- прати рокове поступања,
- упозорава службенике у случају кашњења или нерегуларности у поступању,
- анализира извјештаје службеника о окончаним случајевима,
- упозорава службенике о неслагању са извјештајем и
- прослијеђује извјештај руководиоцу.
9. Сви радници Општине обавезни су пријавити сумњу на корупцију и друге неправилности у раду те су
дужни чувати документацију која доказује корупцију и друге неправилности.
9.1 Сви радници Општине обавезни су сарађивати са
пријавaма корупције и других неправилности-АПК.

службеницима задуженим за поступање по

10. Поступање супротно одредбама овог упутства подлијеже дисциплинској одговорности.
11. Ово упутство ступа на снагу даном доношења.
Број: 01-022-72/2018
Дана: 13.03.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

86.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), члана 58. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник Републике Српске“ број 37/12 и 90/16), те члана 16. Правилника о процјени потреба и
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју („Службени гласник Републике Српске“, број 117/12
и број 16/18) д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању првостепене стручне комисије за процјену потреба и
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју
I
Именује се за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју, у сљедећем
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

др Мирјана Станковић – педијатар- предсједник комисије
Аида Окановић – дипломирани психолог
Анкица Маринковић – дипломирани дефектолог
Ирена Кнежевић – дипломирани педагог
Љубица Босић – социјални радник
Координатор комисије:
Љубица Босић – социјални радник

12

Страна 13 - Понедјељак 19. март 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 3
II
Опис рада комисије из тачке I овог рјешења:
- Радом Комисије руководи предсједник. Комисија даје налаз и мишљење само ако је у пуном
саставу.
- Послове координације обавља координатор Комисије. Координатор је лице запослено у ЈУ
„Центар за социјални рад“ Шамац.
- Координатор комисије прикупља сву потребну документацију и доставља је предсједнику
Комисије, води записник о раду, просљеђује налазе, врши координацију између ЈУ „Центар за
социјални рад“ Шамац и Комисије и обавља друге послове у зависности од потреба Комисије.
- Координатор упознаје родитеља односно старатеља, са поступком процјене и начином рада
Комисије, као и могућим додатним опсервацијама и поступањима по питањима значајним за
процјену.
- Родитењ, односно старатељ, присуствује раду Комисије и обавезан је да пружи све информације о
лицу са сметњама које су значајне за рад Комисије. На захтјев родитења, односно старатеља, у
поступак процјене лица са сметњама може да се укључи, и друго лице које може да допринесе
квалитетнијој процјени.
- Након што координатор Комисије достави захтјев за процјену потреба и усмјеравање лица са
сметњама и сву потребну и прикупљену документацију, предсједник Комисије заказује састанак
на којем се чланови Комисије упознају са документацијом, договарају о времену и мјесту
процјене потреба лица са сметњама и начину и редослиједу позивања лица на процјену.
- Сваки члан Комисије непосредно врши опсервацију и процјену потреба лица са сметњама у
оквиру свог домена рада, а свој налаз и мишљење доставља предсједнику Комисије на
прописаном обрасцу.
- Основ за процјену је клинички налаз и Бартелов тест.
- Предсједник Комисије попуњава Бартелов тест, а пише и налаз и мишљење Комисије на основу
појединачне процјене свих чланова Комисије и након усклађивања ставова.
- По потреби, Комисија упућује лица са сметњама на додатне специјалистичке прегледе.
- Процјена се врши у просторијама ЈУ „Центар за социјални рад“ Шамац, а уколико лице са
сметњама није у стању да приступи процјени, процјена се врши у просторијама у којима лице са
сметњама борави.
- Комисија налаз и мишљење доставља у ЈУ „Центар за социјални рад“ Шамац, која даље поступа у
складу са Правилником о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју
(Службени гласник Републике Српске“ број 117/12, и број 16/18).
- Услови и начин рада су детаљније одређени горе наведеним правилником.
Предсједник комисије за свој рад по обрађеном захтјеву добија нето накнаду у износу од 10,00КМ, а
остали чланови комисије 8,00КМ. Накнада за рад координатора Комисије се не исплаћује. Средства се
исплаћују из буџета општине Шамац предвиђена за рад Центра за социјални рад Шамац.
III
Сваки члан стручне комисије из тачке I овог рјешења дужан је да се током процјене и усмјеравања лица
са сметњама придржава прописа из своје области, као и стандарда и правила струке.
Налаз и мишљење стручне комисије служи као доказ у поступку остваривања права и услуга из области
социјалне и дјечије заштите, те других система у складу са потребама лица са сметњама у развоју.
IV
Комисија о свом раду обавјештава Одјељење за друштвене дјелатности општине Шамац и Министарство
здравља и социјалне заштите Републике Српске једном годишње, а по потреби и чешће.
V
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111-28/2018
Датум, 13.03.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
74. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Израда парковских
корпи за смеће“
75. Одлука о новчаној накнади породицама са четворо и више дјеце на подручју
општине Шамац у 2018. години
76. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Хватање и збрињавање паса луталица
на подручју општине Шамац“
77. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Израда саобраћајних знакова“
78. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Израда парковских корпи за смеће“
79. Одлука о избору најповољнијег понуђача
80. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Садња садница
украсног биља и уређење зелених површина појединих градских дијелова“
81. Одлука о избору најповољнијег понуђача
82. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Садња садница украсног биља и
уређење зелених површина појединих градских дијелова“
83. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Редовно одржавање
некатегорисаних макадамских путева на подручју Општине Шамац“
84. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Шамац
85. Упутство о поступању по пријавама путем Апликације за пријаву сумње на корупцију
и друге неправилности – АПК.
86. Рјешење о именовању првостепене стручне комисије за процјену потреба и
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју

Понедјељак, 19. март 2018. године - Службени гласник општине Шамац - Број 3/18
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића
број 4. Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац. Телефон:
054/611-229, 611-237; централа: 054/611-800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник
општине Шамац" излази по потреби. Жиро рачун: Орган управе општине Шамац 562011-00001661-17.
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