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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
244.
На основу члана 17. стaв. 1. и члана18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ ", број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске”, број 97/16), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“,број 9/17) , Начелник општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„ Уређење, чишћење и равнање градског кеја у Шамцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Уређење, чишћење и равнање градског кеја
у Шамцу“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.500,00 KM без ПДВ-а, односно до 6.435,00 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-комунална инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-197/2019
Датум, 31.07.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

245.
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 услуге „Teхнички преглед објекта дјечијег вртића у Обудовцу“
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Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Teхнички преглед објекта дјечијег вртића у Обудовцу“
путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.500,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.755,00 КМ са
ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 160- Одјељење за просторно
уређење стамбено комуналне послове , потребна средства су планирана на конту бр. 412700–Расходи за
стручне услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-200/2019
Датум: 01.08.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

246.
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
„ Обука службеника Општинске управе Шамац и провођење истраживања
на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке услуга „ Обука службеника Општинске управе Шамац и
провођење истраживања на подручју општине Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 KM без ПДВ-а, односно до 7.020,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 124 Служба за локални економски развој. Потребна
средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412700 - Расходи за остале стручне услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-199/2019
Датум, 01.08.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

247.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број:97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 7.
Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“, број:12/15) ,
Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуге „ Kошење банкина у мјесним заједницама
на подручју Општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача ВД „Ушће Босне“ а.д. Шамац за набавку услуге „ Kошење банкина у
мјесним заједницама на подручју Општине Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу
од 4.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 4.680,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
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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
29.07.2019. године упутила захтјев за достављање понуде, сљедећим понуђачима:
1. „Сигма Комерц“д.о.о. Шамац,
2. ВД „Ушће Босне“ а.д. Шамац и
3. „ Дуле“д.о.о. Писари.
У року остављеном за достављање понудa, достављене су двије понуде сљедећих понуђача и то:
1) ВД „Ушће Босне“ а.д. Шамац.......4.000,00 КМ без ПДВ-а, тј. 4.680,00 КМ са ПДВ-ом и
2) „ Дуле“д.о.о. Писари...............4.500,00 КМ без ПДВ-а, тј. 5.265,00 КМ са ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-183/2019
Датум: 01.08.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

248.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске,
број 97/16), члана 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („ Службени гласник БиХ “ ,
број 39/14), Начелник општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке услуге
„ Пружање додатних услуга адултицидног третмана комараца на подручју општине Шамац у 2019.
години“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Пружање додатних услуга адултицидног третмана
комараца на подручју општине Шамац у 2019. години“ путем преговарачког поступка без објаве
обавјештења.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 10.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 11.700,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена су Буџетским средствима у оквиру позиције број 150 Одјељења за
привреду, потребна средства су планирана на конту бр. 412200- Расходи за комуналне услугедератизација и дезинсекција.
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: 01-022-201/2019
Датум: 02.08.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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249.
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 услуге „ Енергетски преглед објекта и израда извјештаја о спроведеном прегледу и
утврђеној енергетској класи зграде дјечијег вртића у Обудовцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Енергетски преглед објекта и израда извјештаја о
спроведеном прегледу и утврђеној енергетској класи зграде дјечијег вртића у Обудовцу“ путем
директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.170,00 КМ са
ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 160- Одјељење за просторно
уређење стамбено комуналне послове, потребна средства су планирана на конту бр. 412700–Расходи за
стручне услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-203/2019
Датум: 02.08.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

250.
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: 01-022-174/2019
од 02.08.2019. године, у поступку јавне набавке радова „ Санација и адаптација објекта старе библиотеке
са вањским уређењем“, Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
O ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова „Санација и адаптација објекта старе библиотеке
са вањским уређењем“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-174/2019 од 02.08.2019. године и уговор
за јавну набавку радова „Санација и адаптација објекта старе библиотеке са вањским уређењем“
додјељује се понуђачу „ Расимградња“д.о.о. Градачац за понуђену цијену у износу од 57.271,80 КМ без
ПДВ-а, односно 67.008,01 KM са ПДВ-ом као најбоље оцијењеном понуђачу.
Члан 2.
Нацрт уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу„ Расимградња“д.о.о. Градачац ,
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: 01-022-174/2019 од 02.08.2019. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
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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: 01-022-174/2019
од 11.07.2019. године. Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка. Процијењена вриједност
јавне набавке 85.470,09 КМ без ПДВ-а, односно до 100.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом. Обавјештење о
набавци број 144-1-3-16-3-19/19 је објављено дана 11.07.2019. године на Порталу јавних набавки и у
„Службеном гласнику БиХ“ број 49/19 од 19.07.2019. године. Комисија за предметну јавну набавку
именована је Рјешењем број:01-111-73/2019 од 26.07.2019. године доставила је Записник о оцјени понуда
број 01-022-174/2019 од 02.08.2019. године.
У поступку је утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање
понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено
сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 3 ( три )
- да су благовремено запримљене 3 (три) понуде
- да су 3 (три) понуде понуђача прихватљиве
Комисија је утврдила да су сви понуђачи (3) 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 26.07.2019. године упутила захтјев понуђачу „Расимградња“д.о.о. Градачац из разлога
што понуда понуђача „ Расимградња“д.о.о. Градачац је за више од 20% нижа од цијене другорангиране
прихватљиве понуде.
У року остављеном за достављање појашњења, понуђач је дана 02.08.2019. године доставио
образложење понуде, у коме је појаснио понуђену цијену за извођење радова „Санација и адаптација
објекта старе библиотеке са вањским уређењем“.
Након достављања појашњења, дана 02.08.2019. године Комисија је на другом радном састанку
утврдила да се не ради о неприродној ниској цијени понуде понуђача „ Расимградња“д.о.о. Градачац и
утврдила ранг листу оцијењених и прихватљивих понуда.
Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда:
Цијена
понуде
у
Назив / име понуђача
КМ
без
ПДВ-а
„Расимградња“д.о.о.
1
Градачац
57.271,80
2
3

Понуђени
попуст (%)
у КМ без
ПДВ-а

Цијена понуде
у
КМ
са
попустом без
ПДВ-а
57.271,80

67.008,01

Да

75.062,70

87.823,35

Да

85.282,86

99.780,94

Да

„Џена“д.о.о. Градачац

83.403,00

(10%)
8.340,30

„Астра План“д.о.о. Брчко

91.702,00

(7%)
6.419,14

Укупна
Преф.
цијена
трет.
понуде са Домаћи
ПДВ-ом
10%

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 (десет) 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: 01-022-174/2019
Датум: 05.08.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

251.
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 услуге „Teхнички преглед објекта дјечијег вртића у Обудовцу“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука за набавку услуге „Teхнички
преглед објекта дјечијег вртића у Обудовцу“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од
1.200,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.404,00 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
01.08.2019. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачима Г.П. „ОБНОВА“ д.о.о. Шамац и „
УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука.
У року остављеном за достављање понудa, дана 02.08.2019. године достављена је понуда понуђача
„ УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука са укупним износом понуде од 1.200,00 КМ без ПДВ-а, односно
1.404,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-200/2019
Датум: 06.08.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

252.
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
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О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „Уређење, чишћење и равнање градског кеја у Шамцу“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ДУЛЕ“ д.о.о. Писари за извођење радова „ Уређење, чишћење и
равнање градског кеја у Шамцу“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 5.152,00 КМ
без ПДВ-а, односно 6.027,84 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
31.07.2019. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачима „СИГМА КОМЕРЦ“д.о.о. Шамац
и „ ДУЛЕ“ д.о.о. Писари.
У року остављеном за достављање понудa, дана 01.08.2019. године достављена је понуда понуђача
ДУЛЕ“ д.о.о. Писари са укупним износом понуде од 5.152,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.027,84 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „ Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-197/2019
Датум: 06.08.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

253.
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 услуге „ Енергетски преглед објекта и израда извјештаја о спроведеном прегледу и
утврђеној енергетској класи зграде дјечијег вртића у Обудовцу“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „АТРИЈ“ д.о.о. Добој за набавку услуге „ Енергетски преглед објекта
и израда извјештаја о спроведеном прегледу и утврђеној енергетској класи зграде дјечијег вртића у
Обудовцу“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 700,00 КМ без ПДВ-а, односно
819,00 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
године упутила захтјев за достављање понуде понуђачима Г.П. „ОБНОВА“ д.о.о. Шамац и „АТРИЈ“
д.о.о. Добој.
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У року остављеном за достављање понудa, дана 05.08.2019. године достављена је понуда понуђача
„АТРИЈ“ д.о.о. Добој са укупним износом понуде од 700,00 КМ без ПДВ-а, односно 819,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-203/2019
Датум: 08.08.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

254.
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 опреме „Набавка вертикалне сигнализације и лежећег полицајца“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке опреме „Набавка вертикалне сигнализације и лежећег
полицајца“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру потрошачке јединице број 0160 Одјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне послове, потребна средства су планирана на конту бр. 511100–Издаци за изградњу и
прибављање зграда и објеката – вертикална сигнализација.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-208/2019
Датум: 21.08.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

255.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске,
број 97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга
„Израда техничке документације за изградњу сеоског Дома у МЗ - и Ново Село и израда главног
пројекта за асфалтирање пута Јелас у МЗ - и Доњи Хасић“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за набавку услуга „ Израда техничке документације за изградњу
сеоског Дома у МЗ – и Ново Село и израда главног пројекта за асфалтирање пута Јелас у МЗ - и Доњи
Хасић“ путем директног споразума.

8

Страна 9 - Сриједа 4. септембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 10
Члан 2.
Предметна набавка је подијељена на два Лот-а. (ЛОТ1 и ЛОТ2). Процијењена вриједност набавке за
ЛОТ 1 који обухвата набавку услуга ''Израда техничке документације за изградњу сеоског Дома у МЗ
Ново Село'' износи до 2.991,45 КМ без ПДВ-а, односно 3.500,00 КМ са ПДВ – ом, а за ЛОТ 2 који
обухвата набавку услуга ''Израда главног пројекта за асфалтирање пута Јелас у МЗ Доњи Хасић'' износи
до 1.709,41 КМ без ПДВ-а, односно 2.000,00 КМ са ПДВ – ом. Оквирна вриједност предметне набавке
утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено
комуналне послове, потребна средства су планирана на конту број 412700 – Расходи за остале стручне
услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-214/2019
Датум: 29.08.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

256.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“, број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуга „Штампање банера за потребе
Општинске управе општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Штампање банера за потребе Општинске управе
општине Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.709,41 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове,
потребна средства су планирана на конту број 412500 – Расходи за текуће одржавање осталих
грађевинских објеката-комунална инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-215/2019
Датум: 29.08.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

257.
На основу члана 17. стaв. 1. и члана18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ", број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник
Републике Српске”, број 97/16), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 9/17) , Начелник општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
услуга „Израда и постављање металног Крста на Капели на Православном гробљу у Шамцу“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за набавку услуге „Израда и постављање металног Крста на
Капели на Православном гробљу у Шамцу“ путем директног споразума.
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Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.709,41 KM без ПДВ-а, односно до 2.000,00 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: 01-022-216/2019
Датум, 29.08.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

258.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број:97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 7.
Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“, број:12/15) ,
Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку робе „ Набавка материјала за израду надстрешница на игралишту у
Горњој Црквини“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Зенит“ д.о.о. Шамац за набавку робе „ Набавка материјала за израду
надстрешница на игралишту у Горњој Црквини“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од
1.372,56 КМ без ПДВ-а, односно 1.605,92 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
14.08.2019. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу „Зенит“ д.о.о. Шамац.
У року остављеном за достављање понудa, дана 15.08.2019. године достављена је понуда понуђача
„Зенит“ д.о.о. Шамац са укупним износом понуде од 1.372,56 КМ без ПДВ-а, односно 1.605,92 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику Општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-204/2019
Датум: 21.08.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

259.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), члана 70.
става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно одредбама члана 66.
Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац,
доноси
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О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова
„Асфалтирање макадамског пута засеока Јелас у МЗ-и Доњи Хасић“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-180/2019 од 13.08.2019. године и
уговор за извођење радова „ Асфалтирање макадамског пута засеока Јелас у МЗ-и Доњи Хасић“
додјељује се понуђачу „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко за коначну цијену након провођења е-аукције у
износу од 120.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 140.400,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Записник о оцјени понуда са препоруком Комисије број: 01-022-180/2019 од 13.08.2019.године је
саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Изабрани понуђач 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.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 10 (десет) дана достави коначну понуду у укупном износу
од 120.000,00 КМ без ПДВ-а, тј. умањи цијену свих понуђених радова за 36,12 % од укупне цијене
почетне понуде у износу од 187.810,00 KM без ПДВ-а.
Члан 4.
Нацрт уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко
по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније
понуде.
Члан 5.
Ова одлука објавиће се у Службеном гласнику Општине Шамац и на веб-страници
www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Образложење
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка за извођење радова „Асфалтирање макадамског пута
засеока Јелас у МЗ-и Доњи Хасић“дана 24.07.2019. год. на порталу Агенције за јавне набавке Босне и
Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-1-3-18-3-21/19 од 24.07.2019. године. Предмет јавне
набавке је за извођење радова „Асфалтирање макадамског пута засеока Јелас у МЗ-и Доњи Хасић“ на
којој је било умањење почетних понуда (приказано у Табели 2). У року остављеном за достављање
понуда, достављенe су 3 (три) понуде сљедећих понуђача (приказано у Табели1):
Р.бр.
Назив понуђача
1.

Износ понуде у КМ
без ПДВ-а

Износ понуде у
КМ са ПДВ-ом

187.720,00

219.632,40

Преф.
третман
домаћи
ДА

187.810,00

219.737,70

ДА

186.590,00

218.310,30

ДА

„Геокоп“д.о.о. Дервента
2.
3.

„Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко
„Плоско“д.о.о. Добој и „Риал Шпед“д.о.о. Добој
Исток (група понуђача)

ПОДАЦИ О ПРИСТИГЛИМ ПОНУДАМА И ИЗНОС ПОНУДА (Табела 1):
Комисија је утврдила да су сви горе наведени понуђачи доставили комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама као и Изјаву о испуњавању услова за
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примјену преференцијалног третмана домаћег и предложила је уговорном органу на даље поступање у
складу са Правилником о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, број
66/16).
Уговорни орган је дана 12.08.2019. године провео поступак е-аукције са почетком од 12:00 часова и
временском трајању е-аукције од 15 минута, на којој је било умањења почетних понуда.
Умањење почетних понуда (Табела2):
Р.бр. Назив понуђача
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

GEOKOP D.O.O. DERVENTA
PLOSKO DOO (Група)
GEOKOP D.O.O. DERVENTA
PLOSKO DOO (Група)
GEOKOP D.O.O. DERVENTA
PLOSKO DOO (Група)
GEOKOP D.O.O. DERVENTA
PLOSKO DOO (Група)
GEOKOP D.O.O. DERVENTA
PLOSKO DOO (Група)
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
PLOSKO DOO (Група)
GEOKOP D.O.O. DERVENTA
PLOSKO DOO (Група)
GEOKOP D.O.O. DERVENTA
PLOSKO DOO (Група)
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
PLOSKO DOO (Група)
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
PLOSKO DOO (Група)
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
PLOSKO DOO (Група)
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
PLOSKO DOO (Група)
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
PLOSKO DOO (Група)
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
PLOSKO DOO (Група)
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
PLOSKO DOO (Група)
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
PLOSKO DOO (Група)
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
PLOSKO DOO (Група)
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
PLOSKO DOO (Група)
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
PLOSKO DOO (Група)
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
PLOSKO DOO (Група)
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
PLOSKO DOO (Група)
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
PLOSKO DOO (Група)
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
PLOSKO DOO (Група)
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
PLOSKO DOO (Група)
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO

ИДБ/ЈИБ
4400143220004
4400018320005
4400143220004
4400018320005
4400143220004
4400018320005
4400143220004
4400018320005
4400143220004
4400018320005
4600086390002
4400018320005
4400143220004
4400018320005
4400143220004
4400018320005
4600086390002
4400018320005
4600086390002
4400018320005
4600086390002
4400018320005
4600086390002
4400018320005
4600086390002
4400018320005
4600086390002
4400018320005
4600086390002
4400018320005
4600086390002
4400018320005
4600086390002
4400018320005
4600086390002
4400018320005
4600086390002
4400018320005
4600086390002
4400018320005
4600086390002
4400018320005
4600086390002
4400018320005
4600086390002
4400018320005
4600086390002
4400018320005
4600086390002

Датум и вријеме
подношења нове цијене
12.8.2019. 12:02:34
12.8.2019. 12:03:47
12.8.2019. 12:04:27
12.8.2019. 12:04:39
12.8.2019. 12:06:21
12.8.2019. 12:06:33
12.8.2019. 12:07:00
12.8.2019. 12:07:13
12.8.2019. 12:07:31
12.8.2019. 12:07:44
12.8.2019. 12:08:06
12.8.2019. 12:08:12
12.8.2019. 12:08:17
12.8.2019. 12:08:25
12.8.2019. 12:09:24
12.8.2019. 12:11:26
12.8.2019. 12:12:04
12.8.2019. 12:12:54
12.8.2019. 12:13:42
12.8.2019. 12:13:51
12.8.2019. 12:14:01
12.8.2019. 12:14:11
12.8.2019. 12:14:28
12.8.2019. 12:14:34
12.8.2019. 12:15:03
12.8.2019. 12:15:15
12.8.2019. 12:15:58
12.8.2019. 12:16:33
12.8.2019. 12:16:52
12.8.2019. 12:17:30
12.8.2019. 12:18:00
12.8.2019. 12:18:23
12.8.2019. 12:19:04
12.8.2019. 12:19:31
12.8.2019. 12:19:39
12.8.2019. 12:21:01
12.8.2019. 12:21:14
12.8.2019. 12:22:14
12.8.2019. 12:22:31
12.8.2019. 12:23:09
12.8.2019. 12:23:31
12.8.2019. 12:24:29
12.8.2019. 12:26:05
12.8.2019. 12:26:45
12.8.2019. 12:26:55
12.8.2019. 12:27:43
12.8.2019. 12:27:53
12.8.2019. 12:29:00
12.8.2019. 12:29:30

Цијена у КМ
без ПДВ-а
186300,00 *
186100,00 *
185900,00 *
185700,00 *
180000,00 *
179800,00 *
175000,00 *
174800,00 *
160000,00 *
159800,00 *
155000,00 *
154800,00 *
150000,00 *
149800,00 *
145000,00 *
144800,00 *
144000,00 *
143800,00 *
143000,00 *
142800,00 *
142000,00 *
141800,00 *
141000,00 *
140800,00 *
140000,00 *
139800,00 *
136000,00 *
135800,00 *
135000,00 *
134800,00 *
134000,00 *
133800,00 *
133000,00 *
132800,00 *
130000,00 *
129800,00 *
129000,00 *
128800,00 *
128600,00 *
128400,00 *
128000,00 *
127800,00 *
125000,00 *
124800,00 *
124500,00 *
124000,00 *
122000,00 *
121800,00 *
120000,00 *

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман
Након провођења е-аукције утврђена је коначна ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда.
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КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА
( након провођења е-аукције):
Р.бр.

Назив понуђача

ИДБ/ЈИБ

Коначна цијена у КМ без
ПДВ-а

Ранг

1

GALAX NISKOGRADNJA DD
BRČKO

4600086390002

120000,00 *

1

2

PLOSKO DOO,"RIAL-ŠPED" d.o.o.
za proizvodnju promet i usluge

4400018320005

121800,00 *

2

4400143220004

145000,00 *

3

3

GEOKOP D.O.O. DERVENTA

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман
Оцијењено је да је најповољнији понуђач „Galax niskogradnja“д.д. Брчко чија је понуда најнижа
цијена са износом од 120.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 140.400,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 (десет) дана
од дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или
препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла
бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022- 180/2019
Датум: 19.08.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

260.
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 опреме „Набавка вертикалне сигнализације и лежећег полицајца“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Еуро знак“ д.о.о. Бања Лука за набавку опреме „ Набавка вертикалне
сигнализације и лежећег полицајца“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 5.918,56 КМ
без ПДВ-а, односно 6.924,71 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
21.08.2019. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу „Еуро знак“ д.о.о. Бања Лука.
У року остављеном за достављање понудa, дана 23.08.2019. године достављена је понуда понуђача
„Еуро знак“ д.о.о. Бања Лука са укупним износом понуде од
5.918,56 КМ без ПДВ-а, односно
6.924,71КМ 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.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-208/19
Датум: 27.08.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

261.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16), члана 70. става 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно
одредбама члана 66. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 9/17) ,
Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
„Пружање додатних услуга адултицидног третмана комараца на подручју општине Шамац у 2019.
години“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-201/2019 од 13.08.2019. године и уговор
за јавну набавку услуге „ Пружање додатних услуга адултицидног третмана комараца на подручју
општине Шамац у 2019. години“додјељује се понуђачу „EKO-Bel“ д.о.о. Трн, Лакташи за понуђену
цијену у износу од 9.695,70 КМ без ПДВ-а, односно 11.343,96 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Изабрани понуђач у својој понуди доставио је све потребне доказе којима је потврдио
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 3.
Записник о о преговорима са понуђачем о правним, економским и техничким аспектима понуде
број:01-022-201/2019 од 07.08.2019. године је саставни дио ове Одлуке о додјели уговора.
Члан 4.
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 понуђачем који је су
учествовао у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Образложење
У поступку јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења покренутог
доношењем посебне одлуке број 01-022-201/2019 од дана 02.08.2019. год. процијењена вриједност
предметне услуге износи до 10.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 11.700,00 KM са урачунатим ПДВ-ом.
Комисија именована рјешењем Начелникa општине број 01-111-80/2019 од дана 06.08.2019. год. за
провођење преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци услуге „ Пружање додатних
услуга адултицидног третмана комараца на подручју општине Шамац у 2019. години вршила је преговоре
са понуђачем „,EKO-Bel“ д.о.о. Трн, Лакташи о правним, економским и техничким аспектима понуде и
донешени су сљедећи заједнички закључци:
а) Правни и технички аспекти иницијалне понуде остају непромијењени.
б) Када је ријеч о економском аспекту Комисија је предложила а понуђач прихватио да умањи
цијену иницијалне понуде са 9.897,30 КМ без ПДВ-а , на укупан износ од 9.695,70 КМ без ПДВ-а,
односно на укупан износ од 11.343,96 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Након обављених преговора затражено је од понуђача да у складу са Записником о преговорима
достави своју коначну понуду , што је понуђач и учинио. Након испуњења свих правних, техничких и
економских услова Комисија је дана 13.08.2019. године доставила Начелнику општине Шамац препоруку
за закључење уговора.
Одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби Закона или
подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у роковима прописаним
чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама БиХ.
Број: 01-022-201/2019
Датум: 16.08.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

262.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске,
број 97/16), члана 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ",
број 39/14), члана 2. тач. 19. Одлуке о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије („
Службени гласник Републике Српске“, број 48/19“) и Споразума о финансирању пројеката донаторским
средствима у оквиру механизма сарадње по Споразуму о успостављању специјалних паралелних односа
између Републике Српске и Републике Србије број: 01-122-182/2019 од 01.07.2019. године, Начелник
општине д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Реконструкција школе у Обудовцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Реконструкција школе у Обудовцу“
путем oтвореног поступка са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ и у
„Службеном гласнику БиХ“.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 85.470,08 КМ без ПДВ-а, односно до 100.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена су финансијским средствима по Одлуци о прихватању
донаторских средстава Владе Републике Србије („ Службени гласник Републике Српске“, број 48/19“) и
Споразума о финансирању пројеката донаторским средствима у оквиру механизма сарадње по Споразуму
о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије број: 01122-182/2019 од 01.07.2019. године, а којим је општини Шамац одобрена донаторска средстава у износу
од 50.000€ тј. 97.791,50 КМ за предметну набавку.
Члан 3.
Општина Шамац је сагласна да ће обезбиједити разлику средстава потребних за реализацију
предметних радова из Буџета општине са позиције бр. 124 Служба за ЛЕР на конту бр. 511100 – Издаци
за изградњу и прибављање зграда и објеката (учешће у пројектима).
Члан 4.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Уговорни орган ће након пријема, отварања и прегледа понуда провести е-аукцију у складу са
Правилником о условима и начину кориштења е-аукције.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „ Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-207/2019
Датум: 16.08.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон

263.
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 2019. годину, Начелник општине д о н о с и
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ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2019. 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 2019. годину, број 01-022-7/19 од 17.01.2019. године,
Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2019. год.
број 01-022-32/19 од 08.02.2019. године, Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних
набавки општине Шамац за 2019. год. број 01-022-69/19 од 08.03.2019. године, Одлуке о измјенама и
допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2019. год. број 01-022-100/19 од
08.04.2019. године, Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине
Шамац за 2019. год. број 01-022-142/19 од 31.05.2019. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о
доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2019. год. број 01-022-173/2019 од 11.07.2019. године
и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2019. год.
број 01-022-181/2019 од 25.07.2019. године.
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.

01.10.

Напомене

Оквирни
датум
Закључења
уговора

15.08.

Извор
финансирања

Оквирни
Датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са
укљученим
ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН

Предмет
набавке

Р. бр.

Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2019. годину

РАДОВИ
Реконструкција
школе у
Обудовцу

100.000,00

О

45000000-7

9.

Влада Републике
Србије 97.791,50
КМ (50.000€), а
разлику
средстава ће
обезбиједити
Општина Шамац
са позиције 124
Служба за ЛЕР
на конту бр.
511100 – Издаци
за изградњу и
прибављање
зграда и објеката
(учешће
у
пројектима).

УКУПНО у КМ: 795.000,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ):2.010.200,00
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Врста поступка : О-отворени поступак,
споразум;

К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни

Позиције:124-Служба за локални економски развој, 125-Teриторијална ватрогасна јединица, 130Одјељење 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: 01-022-206/2019
Датум: 16.08.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНE
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

264.
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 робе
„ Набавка горива за потребе Плант тима РУЦЗ РС на активностима уклањања дотрајалих објеката
на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за набавку робе „ Набавка горива за потребе Плант тима РУЦЗ РС
на активностима уклањања дотрајалих објеката на подручју општине Шамац“ путем директног
споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.991,45 КМ без ПДВ-а, односно до 3.500,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 124 Служба за локални економски развој. Потребна средства
су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412900- Остали некласификовани расходи
(деминирање).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-217/2019
Датум, 30.08.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

265.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " ,
број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17),
Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за извођење радова „Санација обалоутврде на Градском кеју у Шамцу“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова „ Санација обалоутврде на Градском кеју у
Шамцу “ путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за
јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 42.735,05 КМ без ПДВ-а, односно до 50.000, 00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2019. годину.
Потребна средства су обезбјеђена на основу Закључка управног одбора Фонда солидарности за обнову
Републике Српске, а којим је општини Шамац одобрено 50.000,00 КМ за предметну набавку.
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Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Уговорни орган ће након пријема, отварања и прегледа понуда провести е-аукцију у складу са
Правилником о условима и начину кориштења е-аукције.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022- 211 /2019
Датум, 27.08.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

266.
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 2019. годину, Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2019. 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 2019. годину, број 01-022-7/19 од 17.01.2019. године,
Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2019. год.
број 01-022-32/19 од 08.02.2019. године, Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних
набавки општине Шамац за 2019. год. број 01-022-69/19 од 08.03.2019. године, Одлуке о измјенама и
допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2019. год. број 01-022-100/19 од
08.04.2019. године, Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине
Шамац за 2019. год. број 01-022-142/19 од 31.05.2019. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о
доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2019. год. број 01-022-173/2019 од 11.07.2019. године,
Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2019. год.
број 01-022-181/2019 од 25.07.2019. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана
јавних набавки општине Шамац за 2019. год. број 01-022-206/2019 од 16.08.2019. године.
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.
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Оквирни
датум
покретања
поступка

Оквирни
датум
Закључења
уговора

K

01.09.

15.10.

Напомене

Врста
поступка

50.000,00

Извор
финансирања

Процијењена
вриједност у
КM са
укљученим
ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН

Предмет
набавке

Р. бр.

Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2019. годину

РАДОВИ
Санација
обалоутврде на
Градском кеју у
Шамцу

45000000-7

10.

Фонд
солидарности
за
обнову
Републике
Српске
у
износу
од
50.000 КМ.

УКУПНО у КМ: 845.000,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ):2.060.200,00
Врста поступка : О-отворени поступак,
споразум;

К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни

Позиције:124-Служба за локални економски развој, 125-Teриторијална ватрогасна јединица, 130Одјељење 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- 210 /2019
Датум: 27.08.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

267.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 66. и 88. став 3 Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17),
Начелник општине Шамац доноси
ОДЛУКУ
О УПОТРЕБИ ФАКСИМИЛА НА СЛУЖБЕНИМ АКТИМА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ШАМАЦ

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет одлуке)
Овом одлуком уређују се начин употребе факсимила на службеним актима и исправама Општинске
управе Шамац (у даљем тексту: Општина), као и остала питања везана за чување и употребу факсимила.
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Члан 2.
(Појам факсимила)
(1) Факсимил је начин потписивања којим се умјесто оригиналног потписа на службеном акту и другим
исправама ставља слика потписа. Слика може бити израђена у облику печата и стављена на документ
отиском.
(2) За потребе примјене ове одлуке, факсимилом се сматра и скенирани потпис похрањен у електронском
рачунару који се штампа заједно са документом.
(3) Под појмом факсимила у смислу одредаба ове Одлуке сматра се како слика потписа, тако и печат који
је садржи, у складу са контекстом одређене норме.
Члан 3.
(Службене особе које могу користити факсимил и израда факсимила)
(1) Службена лица у Општини која могу имати и службено користити факсимил су: Начелник општине,
Предсједник Скупштине општине и руководећи службеници – начелници Одјељења/Служби који су
овлаштени за потписивање одређене врсте аката из надлежности организационе јединице којом руководе
(у даљем тексту: овлаштене особе).
(2) Факсимил (печат са факсимилом) је власништво овлаштене особе, а израђује се на основу одлуке о
изради факсимила коју доноси Начелник општине.
(3) Примјерак одлуке о изради факсимила и отисак факсимила доставља се Одјељењу за општу управу
ради евидентирања.

ДИО ДРУГИ – УПОТРЕБА ФАКСИМИЛА НА СЛУЖБЕНИМ АКТИМА И ИСПРАВАМА
Члан 4.
(Употреба факсимила)
(1) Факсимил као замјена за оригинални потпис овлаштене особе користи се само у ситуацији у којој се
на службене и друге исправе ставља и оригинални потпис.
(2) Факсимил се користи првенствено:
а) када је потребно потписати већи број аката или исправа;
б) када се овлаштена особа тренутно не налази у службеној просторији или на свом
радном мјесту или је тренутно заузета другом обавезом, а потребно је извршити
потписивање службеног акта или друге исправе.
(3) Факсимил се може користити на свим службеним актима и исправама, осим случајева који су овим
упутством искључени.
Члан 5.
(Када се факсимил не може користити)
Факсимил се у правилу не може користити:
-

када овлаштена особа потписује исправу у превасходно личном својству, а не у својству функције
односно својству службеног представника Општине, што се односи, али се не ограничава на личне
захтјеве свих врста, извјештаје свих врста, службене забиљешке, записнике, потврде о пријему
докумената, новца и сл.;
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Члан 6.
(Евидентирање употребе факсимила)
(1)Свака употреба факсимила се евидентира.
(2)За вођење евиденције задужена је особа која је овлаштена за употребу факсимила.
(3)Уколико је службеник који је задужен за вођење евиденције тренутно заузет, а из разлога хитности,
факсимил може користити и службеник на чија акта се ставља отисак факсимила, и исти је дужан да то
евидентира у Књигу употребе факсимила, а све то под надзором особе која је овлаштена за вођење
евиденције.
(4) За потребе вођења евиденције о употреби факсимила успоставља се Књига употребе
факсимила, која обавезно садржи:
-

Редни број кориштеног факсимила
Назив, број и датум акта на који је стављен факсимил
Потпис особе која је ставила факсимил
Датум стављања факсимила
Накнадну сагласност овлаштене особе.

Члан 7.
Овлаштена особа ће најмање једном мјесечно провјерити исправност начина кориштења факсимила,
уколико је сагласна са његовом употребом потврдиће то својеручним потписом у Књизи употребе
факсимила.
У случају да овлаштена особа утврди да се факсимил не користи на одговарајући начин или није сагласан
са актима на које је стављен факсимил, донијеће рјешење којим се укида право на употребу факсимила
особи која је била задужена.
Уколико дође до злоупотребе од стране особе која је задужена за употребу факсимила, или од стране
других службеника који поступају у складу са чланом 6. став 3, против истих ће се покренути
дисциплински поступак.

ДИО ТРЕЋИ – УПОТРЕБА И ЧУВАЊЕ ФАКСИМИЛА, ПРЕСТАНАК ПРАВА
Члан 8.
(Одговорност за употребу и чување факсимила)
(1) Факсимил у правилу користи овлаштена особа из члана 3. ове одлуке.
(2) Поред овлаштене особе, када га иста није у могућности користити, факсимил користи особа коју
овлаштена особа за то писмено задужи.
(3) Факсимил чува и води Књигу употребе факсимила овлаштена особа, односно лице које је писмено
задужено за његову употребу.
(4) На чување факсимила примјењују се законски и подзаконски акти који важе за чување печата и
штамбиља.
(5) Одредбе овог члана сходно се примјењују на употребу и чување скенираног потписа који се користи
као факсимил, којом приликом се умјесто физичких користе информатичке мјере сигурности.
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Члан 9.
(Престанак права)
(1) Када из било ког разлога престане право потписивања аката и исправа, факсимил се враћа кориснику,
а сва овлаштења и задужења везано за њега престају.
(2) У случају из става (1) овог члана, скенирани потпис се брише са свих електронских рачунара
Општине, за шта је задужен овлаштени службеник Општине надлежан за информационе технологије.

ДИО ЧЕТВРТИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
(Прелазне и завршне одредбе)
(1) Овлаштења за употребу факсимила која се помињу у претходним члановима, остају да важе и након
ступања на снагу овог акта.
(2) Писмена овлаштења, односно задужења, која нису издата за употребу факсимила ће се издати што
прије, а најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 11.
(Ступање на снагу)
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Шамац“ .
Број: 01-022- 213 /2019
Датум, 29.08.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

268.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 69. став (2) тачка а) и члана 70. став (4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), Начелник општине Шамац д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
за набавку робе
„ Набавка електроматеријала и опреме за потребе електрификације
стамбених јединица расељених особа и повратника у општини Шамац“
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке за набавку робе „ Набавка електроматеријала и опреме за
потребе електрификације стамбених јединица расељених особа и повратника у општини Шамац“
покренут на основу одлуке о покретању поступка број 01-022-205/2019 од 15.08.2018. године путем
конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке
БиХ број 144-7-1-20-3-24/19 од дана 15.08.2019. године, јер није достављена ниједна понуда у одређеном
крајњем року.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на веб сајту општине Шамац.
Образложење
Поступак јавне набавке за набавку робе „ Набавка електроматеријала и опреме за потребе
електрификације стамбених јединица расељених особа и повратника у општини Шамац“ покренут је на
основу одлуке о покретању поступка број 01-022-205/2019 од 15.08.2019. године путем конкурентског
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захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу АЈН БиХ број 144-7-1-20-3-24/19 од дана
15.08.2018. године заједно са предметном тендерском документацијом.
Процијењена вриједност предметне набавке износи до 17.914,53 КМ без ПДВ-а, односно до
20.960,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена су финансијским средствима по Одлуци o избору
пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе расељена
лица и повратници за 2017. годину Комисије за избјеглице и расељена лица БиХ број: К-12-41-1-24382/18 од 27.08.2018.године и Споразума о сарадњи на реализацији пројеката обнове и изградње комуналне
и социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и повратници за 2017. годину,
број:01-122-317/18 од 14.09.2018. год. закљученог између Општине Шамац и Министарства за људска
права и избјеглице БиХ и Фондa за повратак, а којим је општини Шамац одобрено средстава у износу од
20.960,00 КМ.
До крајњег рока предвиђеног за пријем понуда није достављена ниједна понуда. Обзиром да је Закон
о јавним набавкама прецизно дефинисао у члану 69. став 2. тачка а) обавезу уговорног органа да
поништи поступак јавне набавке у случају да није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
Слиједом претходно наведеног уговорни орган доноси Одлуку о поништењу поступка јавне набавке
у складу са чланом 69. става (2), тачка (а) Закона о јавним набавкама БиХ .
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање жалби БиХ посредством
уговорног органа, у року од 5 (пет) дана од дана јавног објављивања одлуке.
Број: 01-022-205/2019
Датум, 03.09.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

269.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“, број 12/15) , Начелник општине
Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуга „ Израда техничке документације за изградњу сеоског Дома у МЗ - и Ново Село
и израда главног пројекта за асфалтирање пута Јелас у МЗ - и Доњи Хасић“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „NVB Family“ д.о.о. Дервента и уговор за предметну набавку путем
директног споразума:
1) за ЛОТ1 додјељује се понуђачу „NVB Family“д.о.о. Дервента за израду техничке документације
за изградњу сеоског Дома у МЗ - и Ново Село у износу од 1.700,00 КМ без ПДВ-а, односно
1,989,00 КМ са ПДВ-ом и
2) за ЛОТ2 додјељује се понуђачу „NVB Family“д.о.о. Дервента за израду главног пројекта за
асфалтирање пута Јелас у МЗ - и Доњи Хасић у износу од 2.800,00 КМ без ПДВ-а, односно
3.276,00 КМ са 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 законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
29.08.2019. године упутила захтјев за достављање понуде, сљедећим понуђачима:
4. Г.П. „Обнова“д.о.о. Шамац и
5. „NVB Family“д.о.о. Дервента.
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У року остављеном за достављање понудa, дана 02.09.2019. г. достављена је једна понуда сљедећег
понуђача:
1. „NVB Family“д.о.о. Дервента....за ЛОТ 1- 1.700,00 КМ без ПДВ-а, тј. 1.989,00 КМ са ПДВ-ом и за
ЛОТ 2- 2.800,00 КМ без ПДВ-а, тј. 3.276,00 КМ са ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке понуђач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-214/2019
Датум: 04.09.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

270.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“ , број
97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“, број 12/15) , Начелник општине
Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку робе „Набавка горива за потребе Плант тима РУЦЗ РС на активностима уклањања
дотрајалих објеката на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ ROX“ д.о.о. Орашје за набавку робе „Набавка горива за потребе
Плант тима РУЦЗ РС на активностима уклањања дотрајалих објеката на подручју општине Шамац“ и
именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 2.641,05 КМ без ПДВ-а, односно 3.090,03 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
02.09.2019. године упутила захтјев за достављање понуде горе нведеном понуђачу. У року остављеном за
достављање понуде, достављена је понуда понуђача „ ROX“ д.о.о. Орашје са укупним износом понуде од
2.641,05 КМ без ПДВ-а, односно 3.090,03 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-217/2019
Датум: 04.09.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
244. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Уређење,
чишћење и равнање градског кеја у Шамцу“
245. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Teхнички преглед
објекта дјечијег вртића у Обудовцу“
246. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Обука службеника Општинске
управе Шамац и провођење истраживања на подручју општине Шамац“
247. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Kошење банкина у мјесним заједницама на
подручју Општине Шамац“
248. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуге „Пружање додатних услуга
адултицидног третмана комараца на подручју општине Шамац у 2019. години“
249. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Енергетски преглед
објекта и израда извјештаја о спроведеном прегледу и утврђеној енергетској класи зграде
дјечијег вртића у Обудовцу“
250. Одлука o избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Санација и адаптација
објекта старе библиотеке са вањским уређењем“
251. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Teхнички преглед објекта дјечијег вртића у
Обудовцу“
252. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Уређење, чишћење и равнање градског кеја
у Шамцу“
253. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Енергетски преглед објекта и израда
извјештаја о спроведеном прегледу и утврђеној енергетској класи зграде дјечијег вртића у
Обудовцу“
254. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку опреме „Набавка
вертикалне сигнализације и лежећег полицајца“
255. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Израда техничке
документације за изградњу сеоског Дома у МЗ - и Ново Село и израда главног пројекта за
асфалтирање пута Јелас у МЗ - и Доњи Хасић“
256. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Штампање банера
за потребе Општинске управе општине Шамац“
257. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Израда и постављање
металног Крста на Капели на Православном гробљу у Шамцу“
258. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка материјала за израду надстрешница
на игралишту у Горњој Црквини“
259. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Асфалтирање макадамског
пута засеока Јелас у МЗ-и Доњи Хасић“
260. Одлука o додјели уговора за набавку опреме „Набавка вертикалне сигнализације и лежећег
полицајца“
261. Одлука o додјели уговора „Пружање додатних услуга адултицидног третмана комараца на
подручју општине Шамац у 2019. години“
262. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Реконструкција школе у
Обудовцу“
263. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац
за 2019. годину
264. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке робе „Набавка горива за потребе
Плант тима РУЦЗ РС на активностима уклањања дотрајалих објеката на подручју општине
Шамац“
265. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Санација обалоутврде на
Градском кеју у Шамцу“
266. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац
за 2019. годину
267. Одлука о употреби факсимила на службеним актима Општинске управе Шамац
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268. Одлука о поништењу поступка за набавку робе „Набавка електроматеријала и опреме за
потребе електрификације стамбених јединица расељених особа и повратника у општини Шамац“
269. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Израда техничке документације за изградњу
сеоског Дома у МЗ - и Ново Село и израда главног пројекта за асфалтирање пута Јелас у МЗ - и
Доњи Хасић“
270. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка горива за потребе Плант тима РУЦЗ
РС на активностима уклањања дотрајалих објеката на подручју општине Шамац“

Сриједа, 4. септембар 2019. године - Службени гласник општине Шамац - Број 10/19
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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