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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
122.
На основу члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број
97/16), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
број 9/17), Начелник општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке услуга
„Набавка и постављање малча-борове коре око садница украсног биља“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке набавке услуга „ Набавка и постављање малча-борове коре око
садница украсног биља“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.000,00 KM без ПДВ-а, односно 3.510,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне
послове. Потребна средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412500 - Расходи за
текуће одржавање осталих грађевинских објеката-ком.инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-110/2018
Датум, 04.04.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

123.
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: 01-022-80/18 од 04.04.2018.
године, у поступку јавне набавке радова „ Наставак реконструкције и адаптација Дома културе у МЗ
Гајеви“ , Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-80/18 од 02.04.2018. године и уговор за
јавну набавку радова „ Наставак реконструкције и адаптација Дома културе у МЗ Гајеви“ додјељује се
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понуђачу „Винковић“ д.о.о. Оштра Лука за понуђену цијену у износу од 25.019,10 КМ без ПДВ-а,
односно 29.272,34 КМ са ПДВ-ом као најбоље оцијењеном понуђачу.
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: 01-022-80/18 од 02.04.2018. 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 Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01-022-80/18 од
22.03.2018. године. Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи до 34.188,03 КМ, односно до 40.000,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.Обавјештење о набавци број 144-7-3-6-3-7/18 објављено је дана 22.03.2018. године,
на Порталу Агенције за јавне набавке БиХ. Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 01111-34/18 од 27.03.2018. године. Комисија за јавну набавку доставила је Записник о оцјени понуда број
01-022-80/18 од 02.04.2018. 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 одговарајуће записнике, у којима је утврђено
сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 2 ( двије)
1. „Ракић - Грозданић“д.о.о. Вукосавље
2. „Винковић“д.о.о. Оштра Лука
- да су благовремено запримљене 2( двије) понуде
- да су 2 (двије) понуде понуђача прихватљиве
Оба понуђача 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.
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Утврђена је ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда:
Цијена
Понуђени
Цијена
понуде у попуст (%) понуде
у
КМ
без у КМ без КМ
са
Назив / име понуђача
ПДВ-а
ПДВ-а
урачунатим
попустом
без ПДВ-а
(3%)
1 „Винковић“д.о.о.
25.792,88
773,79
25.019,10
Оштра Лука
2

„Ракић –Грозданић“д.о.о.
Вукосавље

26.802,41

-

-

Укупна
цијена
понуде
ПДВ-ом

са

Преф.
трет.
домаћи
10%

29.272,34

Да

31.358,81

Да

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана,
рачунајући од дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или
препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла бити
уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022-80/18
Датум: 04.04.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

124.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ ", број
39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“, број
12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), Начелник
општине Шамац д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуга „Вршење услуга ларвицидног третмана комараца на подручју oпштине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Вршење услуга ларвицидног третмана комараца на
подручју Општине Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а, oдносно до 7.020,00 КМ са
ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 150 Одјељења за привреду, потребна
средства су планирана на конту бр. 412200- Расходи за комуналне услуге-дератизација и дезинсекција.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-111/2018
Датум: 05.04.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

125.
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: 01-022-77/18 од 10.04.2018.
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године, у поступку јавне набавке радова „Санација и реконструкција Дома културе у МЗ
Слатина“, Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

Средња

Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-77/18 од 10.04.2018. године и уговор за
јавну набавку радова „Санација и реконструкција Дома културе у МЗ Средња Слатина“ додјељује се
понуђачу „Промакс“д.о.о. Модрича за понуђену цијену у износу од 12.886,32 КМ без ПДВ-а, односно
15.053,59 као најбоље оцијењеном понуђачу.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Промакс“д.о.о. Модрича,
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: 01-022-77/18 од 10.04.2018. 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: 01-02277/18 од 20.03.2018. године. Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи до 18.803,42 КМ, односно до 22.000,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.Обавјештење о набавци број 144-7-3-5-3-6/18 објављено дана 20.03.2018. године, на
Порталу јавних набавки . Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 01-111-33/18 од
26.03.2018. године. Комисија за јавну набавку доставила је Записник о оцјени понуда број 01-022-77/18
од 10.04.2018. 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 одговарајуће записнике, у којима је утврђено
сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 2 ( два )
- да су благовремено запримљене 2 (двије) понуде
- да су 2 (двије) понуде понуђача прихватљиве
Комисија је утврдила да су оба понуђача (2) доставили комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама као и
Изјаве о примјени
преференцијалног третмана домаћег.
На основу члана 66. Закона о јавним набавкама БиХ (Неприродно ниска понуђена цијена) , члана 17.
става 7. Упутства за припрему модела тендерске документације („Службени гласник БиХ“, број 90/14) ,
Комисија је дана 29.03.2018. године упутила захтјев понуђачу „Промакс“д.о.о. Модрича из разлога што
понуда понуђача „Промакс“д.о.о. Модрича је за више од 20% нижа од цијене другорангиране
прихватљиве понуде.
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У року остављеном за достављање појашњења, понуђач је дана 05.04.2018. године доставио
образложење понуде, у коме је појаснио понуђену цијену за извођење радова „ Санација и реконструкција
Дома културе у МЗ Средња Слатина“
Након достављања појашњења, дана 10.04.2018. године Комисија је на другом радном састанку
утврдила да се не ради о неприродној ниској цијени понуде понуђача „Промакс“д.о.о. Модрича и
утврдила ранг листу оцијењених и прихватљивих понуда.
Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда:

Назив / име понуђача

„Промакс “д.о.о.
Модрича
„Расимградња“д.о.о.
2
Градачац
1

Цијена
понуде
КМ
ПДВ-а

Понуђени
у попуст (%) у
без КМ без ПДВа

12.886,32
20.302,80

10%
2.030,28

Цијена понуде
у
КМ
са
урачунатим
попустом без
ПДВ-а

Укупна
цијена
понуде
ПДВ-ом

са

Преф.
трет.
Домаћи
10%

-

15.053,59

Да

18.272,52

21.378,85

Да

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана,
рачунајући од дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или
препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла бити
уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022-77/18
Датум: 11.04.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

126.
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 „ Набавка и постављање малча-борове коре
око садница украсног биља“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача Расадник украсног биља „Игњић“ Човић Поље за набавку услуга „
Набавка и постављање малча-борове коре око садница украсног биља“ и именованом понуђачу додјељује
се Уговор у укупном износу од 2.740,00 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
04.04.2018. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу
Расадник украсног биља „Игњић“ Човић Поље.
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У року остављеном за достављање понуде, истога дана достављена је понуда горе наведеног
понуђача са укупним износом понуде од 2.740,00 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: 01-022-110/18
Датум: 11.04.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

127.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку робе „Набавка материјала за одржавање чистоће за
потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Набавка материјала за одржавање чистоће за потребе
Општинске управе Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.982,91 КМ без ПДВ-а, односно до 7.000 КМ са ПДВом и утврђена Планoм јавних набавки за 2018. 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: 01-022-114/2018
Датум: 11.04.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

128.
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 2018. годину, Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2018. 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 2018. годину, број 01-022-6/18 од 16.01.2018. године,
Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2018. год.
број 01-022-8/18 од 19.01.2018. године , Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних
набавки општине Шамац за 2018. год. број 01-022-76/18 од 20.03.2018. године и Одлуке о измјенама и
допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2018. год. број 01-022-79/18 од
22.03.2018. године.
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План јавних набавки може
измјенама/допунама Плана набавки.

бити

измијењен

или/и

допуњен,

доношењем

Одлуке

о

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

5.

РАДОВИ
Пресвлачење
асфалта на
локалним
путевима у
мјесним
заједницама
Доња Црквина и
Горња Слатина

О

15.04.

15.06.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са
укљученим
ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН

154.400,00

45233141-9

Р. бр.

Предмет
набавке

Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2018. годину

Буџет Општине
позиција 160
конто бр.
511200 –Издаци
за
инвестиционо
одржавање
реконструкцију
и адаптацију
зграда и
објеката

УКУПНО у КМ: 681.440,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ): 1.040.100,00
Врста поступка: О-отворени поступак, К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни споразум;
Позиције: 130- Одјељење за општу управу, 140- Одјељење за финансије, 150- Одјељење за привреду,
151-Служба за друштвене дјелатности, 160- Одјељење за просторно уређ. стамб. комуналне послове.
Број: 01-022-115/2018
Датум: 12.04.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

129.
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:

7

Страна 8 - Сриједа 18. април 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 5
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за извођење радова „Пресвлачење асфалта на локалним путевима у мјесним заједницама Доња
Црквина и Горња Слатина“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова „ Пресвлачење асфалта на локалним
путевима у мјесним заједницама Доња Црквина и Горња Слатина“ путем отвореног поступка са објавом
обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ и у „Службеном гласнику БиХ“
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 132.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 154.400,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2018. годину у оквиру позиције број
160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове . Потребна средства су планирана
Буџетом општине Шамац на конту број 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и
адапатацију зграда и објеката.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-116/2018
Датум, 12.04.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

130.
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: 01-022-74/18 од 10.04.2018.
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
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-74/18 од 10.04.2018. године и уговор за
јавну набавку услуга „ Редовно одржавање некатегорисаних макадамских путева на подручју општине
Шамац “ за ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3 додјељује се понуђачу „Плоско“д.о.о. Осјечани - Добој за понуђене
сљедеће цијене :
а) за ЛОТ 1 у износу од 8.330,00 КМ без ПДВ-а, односно 9.746,10 КМ са ПДВ-ом,
б) за ЛОТ 2 у износу од 7.980,00 КМ без ПДВ-а односно 9.336,60 са ПДВ-ом и
в) за ЛОТ 3 у износу од 9.460,00 КМ без ПДВ-а односно 11.068,20 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Плоско“д.о.о. ОсјечаниДобој, по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору
најповољније понуде.
Члан 3.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 5 (пет) дана, од дана пријема ове одлуке достави све
потребне доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним
набавкама БиХ као и доказ о испуњавању услова за примјену Преференцијалног третмана домаћег.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-74/18 од 10.04.2018. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.

8

Страна 9 - Сриједа 18. април 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 5
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 01-022-74/17
од 16.03.2018. год. Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. Укупна
процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи до 42.735,04 КМ КМ, односно до 50.000,00 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: Црквина, Шамац,
Турсиновац, Шкарић и Доњи Хасић. Процијена вриједност износи до 12.914,53КМ без ПДВ-а.
ЛОТ 2 обухвата набавку предметних услуга за подручје мјесних заједница: Горња Слатина,
Средња Слатина, Гајеви и Лугови. Процијена вриједност износи до 13.418,80 КМ без ПДВ-а.
ЛОТ 3 обухвата набавку предметних услуга за подручје мјесних заједница: Обудовац, Обудовац 2,
Баткуша и Ново Село 2. Процијена вриједност износи до 16.401,71 КМ без ПДВ-а.
Обавјештење о набавци број 144-7-2-4-3-5/18 објављено је дана 16.03.2018. године, на Порталу јавних
набавки . Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 01-111-31/18 од 23.03.2018. године.
Комисија за јавну набавку доставила је Записник о оцјени понуда број 01-022-74/18 од 10.04.2018. 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 одговарајуће записнике, у којима је утврђено
сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 5 ( пет )
1. „СИГМА КОМЕРЦ“ д.о.о. Шамац
2. „ДУЛЕ“д.о.о. Писари
3. ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац
4. „ПЛОСКО“д.о.о. Осјечани –Добој
5. „Агро Пејин“д.о.о. Брчко

ЛОТ 1 и ЛОТ 2
ЛОТ 2 и ЛОТ 3
ЛОТ 1 и ЛОТ 2
ЛОТ 1, ЛОТ 2 и ЛОТ 3
ЛОТ 1, ЛОТ 2 и ЛОТ 3

- да су благовремено запримљене 5 (пет) понуда
- да су 5 (пет) понуда понуђача прихватљиве
Комисија је утврдила да су сви понуђачи доставили комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама.
Такође, сљедећи понуђачи : „Плоско“д.о.о. Осјечани-Добој „Агро Пејин“ д.о.о. Брчко и ВД „Ушће
Босне“а.д. Шамац доставили су и Изјаве о примјењивању 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.
На основу члана 66. Закона о јавним набавкама БиХ (Неприродно ниска понуђена цијена) , члана 17.
става 7. Упутства за припрему модела тендерске документације („Службени гласник БиХ“, број 90/14) ,
Комисија је дана 28.03.2018. године упутила захтјев понуђачу „ПЛОСКО“д.о.о. Осјечани-Добој из
разлога што понуда понуђача „ Плоско“д.о.о. Осјечани-Добој је за више од 20% нижа од цијене
другорангиране прихватљиве понуде.
У року остављеном за достављање појашњења, понуђач је дана 05.04.2018. године доставио
образложење понуде, у коме је појаснио понуђену цијену за ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3 у поступку набавке
услуга: „ Редовно одржавање некатегорисаних макадамских путева на подручју општине Шамац“.
Након достављања појашњења, дана 10.04.2018. године Комисија је на другом радном састанку
утврдила да се не ради о неприродној ниској цијени понуде понуђача „Плоско“д.о.о. Осјечани-Добој и
утврдила ранг листу оцијењених и прихватљивих понуда.

9

Страна 10 - Сриједа 18. април 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 5
Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ1:
Р.бр.
Назив понуђача
Износ без ПДВ-а
у КМ
1.
„Плоско“д.о.о. Осјечани-Добој
8.330,00
2.
„Агро Пејин“ д.о.о. Брчко
12.340,00
3.
ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац
12.510,00
4.
„Сигма Комерц“ д.о.о. Шамац
11.810,00

Износ са ПДВом у КМ
9.746,10
14.437,80
14.636,70
13.817,70

Преф. третман
домаћи 10%
Да
Да
Да
Не

Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ2:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Назив понуђача
„Плоско“д.о.о. Осјечани-Добој
„Агро Пејин“ д.о.о. Брчко
ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац
„Дуле“д.о.о. Писари
„Сигма Комерц“ д.о.о. Шамац

Износ без ПДВ-а
у КМ
7.980,00
11.565,00
13.050,00
12.060,00
12.350,00

Износ са ПДВом у КМ
9.336,00
13.531,05
15.268,50
14.110,20
14.449,50

Преф. третман
домаћи 10%
Да
Да
Да
Не
Не

Износ са ПДВом у КМ
11.068,20
15.394,86
18.846,00

Преф. третман
домаћи 10%
Да
Да
Не

Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за ЛОТ3:
Р.бр.
1.
2.
3.

Назив понуђача
„Плоско“д.о.о. Осјечани-Добој
„Агро Пејин“ д.о.о. Брчко
„Дуле“д.о.о. Писари

Износ без ПДВ-а
у КМ
9.460,00
13.158,00
15.800,00

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: 01-022-74/18
Датум: 12.04.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

131.
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: 01-022-81/18 од 12.04.2018.
године, у поступку јавне набавке услуга „Одржавање и реконструкција (крпажа ударних рупа) асфалтних
улица и путева на подручју општине Шамац“ Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-81/18 од 12.04.2018. године и уговор за
јавну набавку услуга „ Одржавање и реконструкција (крпажа ударних рупа) асфалтних улица и путева на
подручју општине Шамац “ додјељује се понуђачу „ Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко за понуђену цијену у
износу од 26.400,00 КМ без ПДВ-а, односно 30.888,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом као најбоље
оцијењеном понуђачу.
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Члан 2.
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 3.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 5 (пет) дана достави све доказе којима ће потврдити
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ као и доказ о
испуњавању услова за примјену Преференцијалног третмана домаћег.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-81/18 од 12.04.2018. 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 Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01-022-81/18 од
23.03.2018. 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. Обавјештење о набавци број 144-7-2-7-3-8/18 објављено дана је дана 23.03.2018.
године, на Порталу јавних набавки . Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 01-111-37/18
од 30.03.2018. године доставила је Записник о оцјени понуда број 01-022-81/18 од 12.04.2018. 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 одговарајуће записнике, у којима је
утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 2 ( два )
- да су благовремено запримљене 2 (двије) понуде
- да су 2 (двије) понуде понуђача прихватљиве
Комисија је утврдила да су оба понуђача (2) доставили комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама као и
Изјаве о примјени
преференцијалног третмана домаћег.
На основу члана 66. Закона о јавним набавкама БиХ (Неприродно ниска понуђена цијена) , члана 17.
става 7. Упутства за припрему модела тендерске документације („Службени гласник БиХ“, број 90/14) ,
Комисија је дана 04.04.2018. године упутила захтјев за појашњење понуде понуђачу „GalaxNiskogradnja“д.д. Брчко из разлога што понуда понуђача „Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко је за више од 20%
нижа од цијене другорангиране прихватљиве понуде.
У року остављеном за достављање појашњења, понуђач је дана 10.04.2018. године доставио
образложење понуде, у коме је појаснио понуђену цијену за набавку услугa„ Одржавање и реконструкција
(крпажа ударних рупа) асфалтних улица и путева на подручју општине Шамац“.
Након достављања појашњења, дана 12.04.2018. године са почетком у 12:00 часова, Комисија је на
другом радном састанку утврдила да се не ради о неприродној ниској цијени понуде понуђача„GalaxNiskogradnja“д.д. Брчко и утврдила ранг листу оцијењених и прихватљивих понуда.
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Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда:
Цијена понуде у Укупна
цијена Преф. трет. домаћи
Назив понуђача
КМ без ПДВ-а
понуде са ПДВ-ом
10%
„Galax-Niskogradnja“д.д.
1
Брчко
26.400,00
30.888,00
Да
„МГ МИНД“д.о.о.
2
Мркоњић Град
39.225,00
45.893,25
Да
Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана,
рачунајући од дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или
препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла бити
уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022-81/18
Датум: 13.04.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

132.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
чланa 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број 39/14), и
члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17), Начелник општине
доноси:
ОДЛУК У
о покретању поступка јавне набавке
за набавку робе
„Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке „Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“ путем
конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке
Босне и Херцеговине.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 29.914,53 КМ без урачунатог ПДВ-а односно до
35.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2018. годину у оквиру
позиција 0125-Територијална ватрогасна јединица Шамац и 0140-Одјељење за финансије, на конту
бр.412600-Расходи по основу утрошка горива.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац"
Број: 01-022-118/2018
Датум: 13.04.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

133.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 66. и 88. став 3. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), и члана
15. став 1. Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника у
производним, знатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке машина или
опреме за предузетнике и правна лица („Службени гласник општине Шамац“, број 8/17) Начелник
општине Шамац, доноси
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ОДЛУКУ
о додјели субвенције
I
Предузетнику Grafička i trgovinska radnja „EKOGRAF“ Šamac, чије власник Жељко Бабић из Шамца,
Кнеза Милоша 3., додјељују се субвенције за рефундацију дијела трошкова набавке машина или опреме
за 2017. годину у износу од 3.200,00 КМ, сходно члану 8. став 4. Правилника о условима и начину
остваривања субвенција за запошљавање нових радника у производним, знатским и услужним
дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица,
а у складу са записником Комисије број: 01-111-140/17 од 25.12.2017. године.
II
Наведена финансијска средства ће бити исплаћена из буџета Општине Шамац за 2018. годину, буџетска
позиција 414100 субвенције за запошљавање радника, на жиро рачун предузетника број 562-01100002888-22 који је отворен код НЛБ Развојне банке.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-121/2018
Датум, 16.04.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

134.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), и члана
15. став 1. Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника у
производним, знатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке машина или
опреме за предузетнике и правна лица („Службени гласник општине Шамац“, број 8/17) Начелник
општине Шамац, доноси
ОДЛУКУ
о додјели субвенције
I
Правном лицу D.O.O. „ZELENI ŽIVOT-GREEN LIFE“ Обудовац, чије оснивач Витомир Кнежевић из
Обудовца, додјељује се субвенција за рефундацију дијела трошкова набавке машина или опреме за 2017.
годину у износу од 1.476,00 КМ, сходно члану 8. став 4. Правилника о условима и начину остваривања
субвенција за запошљавање нових радника у производним, знатским и услужним дјелатностима и
субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица, а у складу са
записником Комисије број 01-111-140/17 од 25.12.2017. године.
II
Наведена финансијска средства ће бити исплаћена из буџета Општине Шамац за 2018. годину, буџетска
позиција 414100 субвенције за запошљавање радника, на жиро рачун Правног лица број 555-00300167862-06 који је отворен код Нове банке.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-120/2018
Датум, 16.04.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.
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135.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), и члана
15. став 1. Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника у
производним, знатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке машина или
опреме за предузетнике и правна лица („Службени гласник општине Шамац“, број 8/17) Начелник
општине Шамац, доноси
ОДЛУКУ
о додјели субвенције
I
Правном лицу D.O.O. „PILANA KOJIĆ“ Обудовац, чије оснивач Радован Којић из Обудовца, додјељује се
субвенција за рефундацију дијела трошкова набавке машина или опреме за 2017. годину у износу од
4.500,00 КМ, сходно члану 8. став 4. Правилника о условима и начину остваривања субвенција за
запошљавање нових радника у производним, знатским и услужним дјелатностима и субвенционисање
трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица, а у складу са записником Комисије
број 01-111-140/17 од 25.12.2017. године.
II
Наведена финансијска средства из члана I ове одлуке ће бити исплаћена из буџета Општине Шамац за
2018. годину, буџетска позиција 414100 субвенције за запошљавање радника, на жиро рачун Правног
лица број 562-011-81245403-12 који је отворен код НЛБ Развојне банке.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-119/2018
Датум, 16.04.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

136.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15 , Начелник општине Шамац,
д о н о с и:
О Д Л У К У
o додјели уговора
Набавка робе „Набавка средстава за одржавање чистоће за потребе
Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Сара“ д.о.о. Брод за набавку робе „Набавка средстава за одржавање
чистоће за потребе Општинске управе Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор о набавци
средстава за одржавање чистоће за потребе Општинске управе Шамац у износу од 5.351,45 КМ без ПДВа, односно 6.261,20 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 робе „Набавка средстава за одржавање чистоће за потребе Општинске управе
Шамац“ путем директног споразума, покренутог донoшењем одлуке број 01-022-114/18 од дана
11.04.2018. год. Општина Шамац је као уговорни орган дана 11.04.2018. године упутила позив за
достављање понуде понуђачу „Сара“ д.о.о. Брод.
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У року остављеном за пријем понуда достављена је понуда горе наведеног понуђача у износу од
5.351,45 КМ без ПДВ-а, односно 6.261,20 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема ове одлуке о додјели уговора, а жалба није допуштена.
Члан 5
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-114/18
Датум: 17.04.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

137.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17),
Начелник Општине Шамац доноси
РЈЕШЕЊЕ
о измјени рјешења о именовању Комисије за провођење
поступка примопредаје објеката
I
У тачки I Рјешења о именовању Комисије за провођење поступка примопредаје објеката број 01-11116/2016 од 22.02.2016. године, мијења се подтачка 1. тако да умјесто ријечи „Јован Сичић“ стоји
„Милан Николић“.
II
У преосталом дијелу Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка примопредаје објеката број
01-111-16/2016 од 22.02.2016. године остаје непромијењено.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111-39/2018
Датум, 10.04.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

138.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), члана
22 став 1 тачка б) алинеја 15 Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12Начелник Општине Шамац доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за евидентирање штете од поплава у сектору пољопривреде на подручју
општине Шамац
I
Именује се Комисија за евидентирање штете од поплава у сектору пољопривреде на подручју општине
Шамац, у саставу:
1. Срђан Смиљанић – предсједник Комисије,
2. Иво Блажановић – члан Комисије,
3. Милан Николић – члан Комисије.
II
Задатак Комисија из тачке I овог Рјешења је да, када се за то стекну услови, припреми и достави
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде РС податке о евидентираним штетама у сектору
пољопривреде са акцентом на штете настале на пољопривредном земљишту, озимим усјевима, трајним
засадима, пољопривредним објектима, сточној храни и сл.
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III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-111-38/2018
Датум, 10.04.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

139.
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), те члана 11.Одлуке о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне
социјалне потребе („Службени гласник Општине Шамац“, број 3/09), Начелник општине Шамац доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за додјелу новчане помоћи лицима у стању
ванредне социјалне потребе
I
У Комисију за додјелу новчане помоћи лицима у стању ванредне социјалне потребе именују се:
Испред Општинске управе Шамац:
1. Ратко Михајловић - предсједник
2. Стеван Аранђић – члан
3. Славица Варадиновић – замјеник члана
Испред Центра за социјални рад Шамац:
4. Анка Тутњевић – члан
5. Тамара Кајтез – Кљечанин, замјеник члана
II
Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да разматра захтјеве и приложене исправе и доказе, а по
потреби врши непосредни увид у породичне, социјалне и материјалне прилике или непосредне околности
случаја и о томе сачињава извјештај са приједлогом за додјелу једнократне новчане помоћи.
Уколико на основу утврђених чињеница Комисија налази да нема основа за одобравање једнократне
новачне помоћи, предложиће да се такав захтјев одбије као неоснован.
Након разматрања захтјева Комисија списе предмета, заједно са извјештајем и приједлогом одлуке,
доставља Начелнику општине, ради одлучивања
III
Комисија је дужна у свом раду,у цјелости се придржавати Одлуке о једнократној новчаној помоћи лицима
у стању ванредне социјалне потребе („Службени гласник општине Шамац“, број 3/09).
IV
Комисија из тачке I овог рјешења се именује на период од двије године.
V
Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи рјешење Начелника општине Шамац број: 01-11155/09 од 07.05.2009. године.
Број: 01-111- 32 /2018 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум, 23.03.2018. године Ђорђе Милићевић, дипл.екон.
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АКТИ РАДНИХ ТИЈЕЛА СО-е
140.
На основу члана 45. и 65. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број 12/17) и члана 17а. Кодекса понашања изабраних представника одборника Скупштине
општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 2/05, 4/05 и 2/17), Комисија за спровођење
Кодекса понашања, на сједници одржаној 17.04.2018. године, усвојила је:
ПОСЛОВНИК
о раду Комисије за спровођење Кодекса понашања
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређујe се: права и дужности чланова Комисије за спровођење Кодекса
понашања изабраних представника одборника Скупштине општине Шамац (у даљем тексту: Комисија),
статус Комисије, начин рада и сазивање сједница, надлежности и поступак пред Комисијом по пријавама
за непоштовање одредби Кодекса понашања изабраних представника одборника Скупштине општине
Шамац (у даљем тексту: Кодекс), начин извјештавања Скупштине општине и предлагање казне,
извршавање казне, као и друга питања од значаја за примјену Кодекса.
II – ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
1. Права чланова Комисије

Члан 2.
(1) Члан Комисије има право да предлаже одржавање сједнице комисије, дневни ред сједнице и
измјене и допуне предложеног дневног реда.
(2) Члан Комисије има право:
1) да присуствује сједницама Комисије,
2) да предлаже разматрање појединих питања из дјелокруга рада и надлежности Комисије и да
учествује у разматрању и одлучивању о питањима о којима се расправља на сједници Комисије,
3) да буде обавијештен о свим питањима чије му је познавање потребно ради вршења права и
дужности члана Комисије,
4) да даје иницијативе и приједлоге о начину рада и спровођења доказног поступка ради
утврђивања одговорности одборника за непоштовање одредби Кодекса,
5) да од Општинске управе тражи потребна објашњења, обавјештења и материјале у вези са радом
Комисије,
6) да предузима и све друге мјере у складу са законом, овим пословником, неопходне за обављање
дужности члана Комисије.
Члан 3.
(1) Члан Комисије има право да гласа о питању о коме се одлучује на сједници Комисије гласањем
„За“ или „Против“.
(2) Члан Комисије се може суздржати од гласања, али је дужан да образложи разлоге због којих се
уздржава од гласања.
2. Дужности члана Комисије
Члан 4.
(1) Члан Комисије дужан је присуствовати сједницама Комисије.
(2) Члан Комисије може изостати са сједнице само из оправданих разлога.
(3) О спријечености за долазак на сједницу, члан Комисије дужан је да благовремено обавијести
предсједника Комисије.
Члан 5.
(1) Члан Комисије дужан је да активно врши своју функцију у овом тијелу.
(2) У вршењу своје дужности члан Комисије дужан је нарочито:
1) да се припреми за сједницу,
2) да на сједници јасно износи своје мишљење о питању о коме се води поступак,
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3) да се код одлучивања и заузимања ставова руководи искључиво чињеницама утврђеним у
доказном поступку,
4) да штити углед Скупштине општине и достојанство учесника у поступку.
Члан 6.
Ако било који члан Комисије уочи појаву кршења Кодекса, дужан је да на то укаже одборнику
који га крши.
III СТАТУС КОМИСИЈЕ
Члан 7.
(1) Комисија има статус сталног радног тијела Скупштине општине Шамац, а именује се на
вријеме трајања мандата Скупштине општине.
(2) Чланове Комисије, на приједлог Комисије за избор и именовања, а уз претходне консултације
са Клубовима одборника Скупштине општине, именује Скупштина општине.
(3) Чланове Комисије разрјешава Скупштина општине по поступку за њихово именовање.
(4) Члан Комисије може се разријешити дужности и прије истека мандата у случају:
1) ако поднесе оставку,
2) болести која га онемогућава да обавља дужност,
3) ако не извршава или неблаговремено извршава дужности члана Комисије,
4) ако најмање два пута узастопно неоправдано изостане са сједнице Комисије.
(5) Приједлог за разрјешење члана Комисије може поднијети:
1) Комисије,
2) предсједник Комисије,
3) одборник и
4) предсједник Скупштине општине.
Члан 8.
Број и састав чланова Комисије утврђује се Пословником о раду Скупштине општине Шамац.
IV – НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 9.
Комисија је надлежан да:
1) прати и анализира примјену Кодекса,
2) прати рад одборника Скупштине и указује на појаве кршења Кодекса,
3) разматра пријаве одборника, грађана, удружења грађана и других организација о кршењу
Кодекса и води поступак на основу тих пријава,
4) предлаже Скупштини санкције за одборнике за које се утврди да је извршена повреда Кодекса,
5) обавјештава јавност о свом раду,
6) предлаже измјене и допуне Кодекса и
9) обавља и друге послове у складу са Кодексом и актима Скупштине.
Члан 10.
О свом раду Комисија подноси извјештај Скупштини општине најмање једном годишње и
појединачне извјештаје о повредама Кодекса уколико, у току поступка, Комисија утврди да је дошло до
кршења истог од стране неког одборника.
Члан 11.
Комисија је обавезна да пружа савјете и тумачења одборницима везана за примјену Кодекса.
V – НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ
Члан 12.
(1) Комисија ради и одлучује на сједницама.
(2) Комисија може радити ако сједници присуствује већина чланова Комисије, а одлуке доноси
већином од укупног броја чланова Комисије.
(3) Сједнице Комисије сазива предсједник Комисије.
(4) Позив за сједницу Комисије, са материјалима, доставља се члановима Комисије најкасније три
дана прије дана одржавања сједнице.
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(5) У случају спријечености или одсутности предсједника, сједницу сазива предсједник
Скупштине, а истој предсједава члан кога одреди Комисија.
(6) Предсједник Комисије сједнице сазива самоиницијативно, а обавезан је, најкасније у року од
три дана сазвати сједницу на захтјев:
1) предсједника Скупштине општине и
2) већине чланова Комисије.
(7) Изузетно, сједнице се могу сазвати и у року краћем од рока из става 4. овог члана, с тим да на
самој сједници, предсједник Комисије образложи хитност сазивања сједнице на овакав начин.
Члан 13.
Сједнице Комисије су јавне, осим у случају спровођења поступка по пријави за повреду одредби
Кодекса, када је јавност искључена.
Члан 14.
Чланови Комисије не могу давати информације о току поступка по пријави за повреду одредби
Кодекса све до његовог завршетка и доношења одлуке да ли је пријава за повреду одредби Кодекса
основана или није.
VI – ПОСТУПАК ПРЕД КОМИСИЈОМ
1. Покретање поступка
Члан 15.
(1) Поступак пред Комисијом покреће се пријавом против изабраног одборника.
(2) Пријаву може поднијети предсједник Скупштине општине, сваки одборник, грађанин,
удружење грађана и друге организације, ако сматрају да је дошло до повреде Кодекса од стране
одборника.
Члан 16.
(1) Пријава за повреду Кодекса подноси се у писаној форми и обавезно мора да садржи:
1) име и презиме подносиоца пријаве и адресу пребивалишта, са бројем телефона,
2) јасан опис радње која представља повреду Кодекса, начин на који је учињена, уз навођење
доказа
3) приједлог за спровођење радњи у доказном поступку (лица која треба саслушати у својству
свједока, прибављање исправа и друго),
4) својеручни потпис подносиоца.
(2) Подносилац пријаве је дужан уз пријаву приложити писане или друге (аудио, видео записе и
слично) доказе којима располаже, а на основу којих сматра да се може доказати да је извршена повреда
Kодекса.
Члан 17.
(1) Пријава за повреду Kодекса не може бити анонимна, а уколико се достави анонимна пријава,
неће се узети у разматрање.
(2) Пријава за повреду Кодекса доставља се у затвореној коверти.
(3) Идентитет подносиоца пријаве до окончања поступка остаје познат само члановима Комисије
и одборнику против кога је пријава поднесена.
(4) О евентуалном откривању идентитета подносиоца пријаве, након спроведеног поступка,
одлучује Комисија.
Члан 18.
(1) Ако је пријава неразумљива, непотпуна или садржи неки формални недостатак који спречава
поступање по истој, Комисија ће затражити од подносиоца да те недостатке отклони у року од 8 дана од
дана достављања захтјева за отклањање недостатака.
(2) Ако подносилац пријаве отклони недостатке у остављеном року сматраће се да је пријава била
уредна од почетка.
(3) Ако подносилац пријаве не отклони недостатке у року из става 1. овог члана, пријава ће
закључком бити одбачена као неуредна, односно као непотпуна.
(4) Вођење поступка пред Комисијом не искључује евентуално покретање и вођење поступка пред
другим надлежним органима за исту радњу одборника.
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2. Изузеће
Члан 19.
Члан Комисије изузеће се из поступка ако је:
1) у предмету у коме се води поступак странка;
2) ако ће у предмету бити саслушан у својству свједока;
3) ако је са странком сродник по крви у правој линији, а у побочној линији закључно са другим
степеном, брачни друг или сродник по тазбини до другог степена и онда када је брак престао.
Члан 20.
(1 )Члан Комисије, чим сазна да постоји неки од разлога за изузеће из члана 19. овог пословника,
дужан је да прекине сваки даљи рад на предмету и о томе обавијести Комисију.
(2) Члан Комисије, када сматра да постоје друге околности које утичу или могу утицати, односно,
довести у сумњу његову непристрасност, може затражити изузеће из рада Комисије у том предмету.
Члан 21.
Странка у поступку може захтијевати изузеће члана Комисије у случајевима када постоје разлози
из члана 19. овог пословника, као и из других разлога који могу довести у сумњу његову
непристрасност.
Члан 22.
У захтјеву за изузеће члан Комисије, односно, странка у поступку, мора навести околности због
којих сматра да постоји неки од разлога за изузеће.
Члан 23.
О изузећу одлучује Комисија закључком.

3. Доказни поступак
Члан 24.
(1) Комисија покреће поступак у року од осам дана од дана пријема уредне пријаве.
(2) По пријему пријаве о повреди Кодекса, Комисија одмах обавјештава одборника против кога је
пријава поднесена.
(3) Одборник против кога је поднесена пријава позваће се, да у року од осам дана од дана пријема
обавјештења, достави одговор на наводе из пријаве, у писаној форми, и све релевантне информације,
документа или друге доказе за своју одбрану.
(4) Ако одборник, у року из претходног става, не достави писмени одговор на пријаву, пружиће му
се могућност да тај одговор да усмено на записник у поступку пред Комисијом.
(5) Комисија је дужна окончати доказни поступак у року 30 дана од дана његовог покретања.
Члан 25.
(1) Комисија је дужна да истинито и потпуно утврди чињенице које су од важности за утврђивање
повреде Кодекса.
(2) Комисија је дужан да са једнаком пажњом испита, како околности које терете одборника, тако
и околности које му иду у корист.
(3) У поступку Комисија је дужна да цијени сваки доказ посебно и у вези са осталим доказима, и
да на основу такве оцјене изведе закључак, да ли је нека чињеница доказана и да ли се ради о повреди
Кодекса.
Члан 26.
Одборник против кога је поднесена пријава обавезно ће се у поступку саслушати о чињеницама и
доказима наведеним у пријави за повреду Кодекса, осим, ако се не одазове позиву а изостанак не оправда.
Члан 27.
По оцјени Комисије, а у интересу утврђивања битних чињеница, могу се извести докази
саслушањем подносиоца пријаве и свједока, те увидом у исправе, документа и друге поднеске релевантне
за утврђивање правог стања ствари.
Члан 28.
(1) Свједоци се саслушавају појединачно и без присуства осталих свједока.
(2) Свједок одговоре даје усмено на записник.
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(3) Изузетно од претходног става овог члана, умјесто саслушања пред Комисијом, од свједока се
може узети писана изјава.
(4) Са наводима изјаве свједока, из става 3. овог члана, упознаје се одборник против кога се води
поступак.
Члан 29.
(1) По саслушању подносиоца пријаве и свједока, одборник против кога се води поступак, може
приговорити њиховим исказима, као и исказу свједока датог путем писане изјаве.
(2) Пошто буду саслушани, подносиоцу пријаве и свједоцима, питања може постављати и
одборник против кога се води поступак.
Члан 30.
(1) Одборник против кога је поднесена пријава за повреду Кодекса може се суочити са
подносиоцем пријаве и свједоком, ако се њихови искази не слажу у погледу важних чињеница. Суочени
ће се испитати о свакој околности у којој се њихови искази не слажу, а њихови одговори унијети у
записник.
(2) Због разлога из претходног става овог члана може се вршити суочење и свједока.
(3) Истовремено се могу суочити само два свједока.
Члан 31.
(1) Присуство одборника против кога је поднесена пријава, подносиоца пријаве и свједока у
поступку обезбјеђује се њиховим позивањем.
(2) Позивање се врши достављањем позива који садржи назив Комисије, навођење предмета
поступка, име и презиме позваног, дан, час и мјесто гдје позвани има приступити, као и својство у коме се
позива.
(3) Када се позива одборник против кога је поднесена пријава у позиву ће се навести и повреда
Кодекса која му се ставља на терет, поука у смислу члана 24. став 3. и 4. овог пословника као и упозорење
да ће се поступак спровести и у случају његовог неодазивања у складу са чланом 26. овог пословника.
3.1. Записник
Члан 32.
(1) О свакој радњи предузетој у току поступка пред Комисијом сачиниће се записник истовремено
када се радња врши, а ако то није могуће, онда непосредно после тога.
(2) Записник води записничар. Записничар је службеник запослен у Општинској управи општине
Шамац. Записник се саставља на тај начин што предсједник Комисије казује гласно записничару што ће
унијети у записник.
(3) Одборник против кога се води поступак има право да сам казује одговоре у записник.
Члан 33.
(1) Записник обавезно садржи назив Комисије, мјесто гдје се врши радња, дан и час када се врши
радња, имена присутних лица и у ком својству присуствују, као и назначење повреде Кодекса по ком се
предузима радња.
(2) Записник треба да садржи само битне податке о току и садржини предузете радње.
(3) У записник се уноси, у облику приповједања, само битна садржина датих исказа.
Члан 34.
(1) Испитано лице, као и одборник против кога се води поступак, ако је присутан, имају право да
прочитају записник или да захтијевају да им се записник прочита.
(2) Дио Записника гдје је дао изјаву потписује испитано лице.
(3) У случају одбијања да се потпише записник, то ће се забиљежити у записнику и навести разлог
одбијања.
(4) Записник на крају потписује предсједник Комисије и записничар.
3.2. Вијећање и гласање
Члан 35.
(1) По окончању поступка, Комисија приступа вијећању и јавном гласању.
(2) Прво се на основу утврђеног чињеничног стања гласа о постојању или непостојању повреде
Кодекса и одговорности одборника, а потом о мјери, која се предлаже Скупштини општине за изрицање
одборнику због повреде Кодекса.
(3) Гласање је појединачно, а предсједник Комисије гласа задњи.
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Члан 36.
(1) О постојању или непостојању повреде Кодекса и одговорности одборника Комисија заузима
став и даје препоруку за изрицање одређене казне коју одборнику треба изрећи, у форми извјештаја са
препоруком, који доставља Скупштини општине на разматрање и одлучивање.
(2) Комисија, уколико утврди постојање повреде Кодекса, може дати препоруку за изрицање
казне:
- укор,
- јавни укор са објављивањем извјештаја и одлуке и
- новчана казна.
(3) Уз казну укора и казну јавног укора са објављивањем извјештаја и одлуке може се, као
споредна казна, изрећи новчана казна у складу са Кодексом.
(4) Новчана казна као главна казна, изриче се у висини 40% од мјесечне одборничке накнаде, за
период од три до шест мјесеци.
(5) Ако је изречена новчана казна као главна казна сматра се да је изречена, као споредна, и казна
јавног укора са објављивањем извјештаја и одлуке.
Члан 37.
(1) О вијећању, гласању и предлагању казне због повреде Кодекса, саставља се посебан записник,
који садржи ток гласања и приједлог казне која се предлаже.
(2) Записник потписују сви чланови Комисије и записничар.
(3) Члан Комисије може своје мишљење издвојити у записнику.
Члан 38.
(1) Детаљан извјештај са препоруком за изрицање одређене казне, из члана 36. овог пословника,
Комисија доставља Скупштини општине и одборнику на кога се пријава односи, у року 8 дана од дана
окончања поступка.
(2) На основу усвојеног Извјештаја о спроведеном поступку и препоруке Комисије, Скупштина
општине одлуком изриче казну.
(3) Када Комисија закључи да није било повреде Кодекса, обавијестиће о томе подносиоца пријаве,
у року из става 1. овог члана, а Скупштину општине ће о таквим случајевима обавјештавати најмање
шестомјесечно.
VII – ИЗВРШЕЊЕ КАЗНЕ
Члан 39.
Казна изречена због повреде Кодекса извршава се на начин утврђен Кодексом.
VIII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
За све што није регулисано овим пословником, одлучује Комисија својим закључком.
Члан 41.
Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи Пословник о раду одбора за Кодекс
понашања број 07-022-355/06 од 22.12.2006. године.
Члан 42.
Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-123/18
Датум: 17.04.2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Сања Драгичевић
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
122. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Набавка и постављање
малча-борове коре око садница украсног биља“
123. Одлука о избору најповољнијег понуђача
124. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Вршење
услуга ларвицидног третмана комараца на подручју oпштине Шамац“
125. Одлука о избору најповољнијег понуђача
126. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Набавка и постављање малча-борове
коре око садница украсног биља“
127. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка материјала
за одржавање чистоће за потребе Општинске управе Шамац“
128. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2018. годину
129. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Пресвлачење
асфалта на локалним путевима у мјесним заједницама Доња Црквина и Горња Слатина“
130. Одлука о избору најповољнијег понуђача
131. Одлука о избору најповољнијег понуђача
132. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка горива за
потребе Општинске управе Шамац“
133. Одлука о додјели субвенције
134. Одлука о додјели субвенције
135. Одлука о додјели субвенције
136. Одлука o додјели уговора Набавка робе „Набавка средстава за одржавање чистоће
за потребе Општинске управе Шамац“
137. Рјешење о измјени рјешења о именовању Комисије за провођење поступка
примопредаје објеката
138. Рјешење о именовању Комисије за евидентирање штете од поплава у сектору
пољопривреде на подручју општине Шамац
139. Рјешење о именовању Комисије за додјелу новчане помоћи лицима у стању
ванредне социјалне потребе

АКТИ РАДНИХ ТИЈЕЛА СО-е
140. Пословник о раду Комисије за спровођење Кодекса понашања

Сриједа, 18. април 2018. године - Службени гласник општине Шамац - Број 5/18
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 562-011-00001661-17.
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