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115.
На основу члана 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), Општински штаб за ванредне ситуације доноси
НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на
територији општине Шамац
1. Овом наредбом прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона „SARS-CoV-2“
и „COVID-19“ на подручју општине Шамац.
2. У циљу провођења ванредних мјера из тачке 1. ове наредбе за спречавање и сузбијање заразних болести
те заштите и спасавања становништва:
а) До 30. марта 2020. године на подручју општине Шамац забрањује/у се:
− рад угоститељским објектима свих категорија
− рад трговинама осим субјеката из тачке 2. подтачка б) ове наредбе
− рад свадбеним салонима,
− фитнес-центрима и сличним облици организовања,
− фризерско – козметички салони,
− рад дјечијим играоницама,
− рад предшколским установама,
− рад пијацама,
− рад приватним стоматолошким амбулантама,
− рад приређивача игара на срећу
− рад спортских организација и школа спорта, те тренинга и организовања такмичења за
спортисте свих категорија
− сва јавна окупљања
б) Ограничава се рад од 7:00 до 18:00 часова:
− у трговачким центрима могу радити само трговине прехране/роба широке потрошње,
апотеке и пољопривредне апотеке ако се налазе у тржном центру,
− трговине прехране/робе широке потрошње и трговине на велико, укључујући драгстор и
субјекте који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача
(искључиво у погледу продаје производа),
− производних, занатских и услужних дјелатности,
− достава животних намирница и кетеринг услуга за оне субјекте који су регистровани за
обављање те дјелатности, уз максималне мјере хигијене и сигурности.
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Наведеним субјектима се рад недјељом ограничава од 07:00 до 12:00 часова.
3. Рад у субјектима из тачке 2. подтачка б) ове наредбе организовати уз предузимање сљедећих
мјера:
− ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору,
тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити
− испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар (1m).
− у завореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере
дизинфекције и повишене хигијене.
4. Остале здравствене установе (апотеке, приватне здравствене ординације и сл.) шпедиције,
угоститељски објекти за вршење дјелатности смјештаја гостију (хотел, мотел, собе – искључиво за
своје госте), бензинске пумпе и плинске пумпне станице само за продају нафте и нафтних деривата
и плина, као и пољопривредне апотеке на подручју општине Шамац могу радити у складу са својим
уобичајеним радним временом.
5. Обавезују се пружаоци услуга да у свом пословању обезбиједе поштовање препорука надлежних
институција.
6. Задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове, заједно са Комуналном полицијом да
у провођењу ове Наредбе обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
7. О извршавању задатака из ове Наредбе Одјељење из претходне тачке свакодневно ће
извјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
8. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
9. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба број 01-022-89/2020 од 17.03.2020.
године.
Број: 01-810-14-1/2020
Датум: 19.03.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

116.
На основу члана 22, 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за
територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 15/20) и Закључка
Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести
изазване новим вирусом корона (COVID-19) број 01-3/20 од 17.03.2020. године, Општински штаб за
ванредне ситуације доноси
НАРЕДБУ
о продужењу трајања Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних
и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01-810-14-1/2020 од 19.03.2020.
године
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања
становништва:
1. Продужава се трајање Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских,
услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01-810-14-1/2020 од
19.03.2020. године до 13.04.2020. године.
2. Задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске, заједно са Комуналном полицијом да у
провођењу ове наредбе обезбиједе поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
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3. О извршењу задатака из ове наредбе, органи из тачке 2 ове наредбе, свакодневно ће извјештавати
Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
4. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у Службеном гласнику Општине Шамац
Број: 01-810-14-30/2020
Датум: 29.03.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

117.
На основу члана 59. а у вези са чланом 54. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“,број: 9/17), а у вези са Закључком о обавезном спорвођењу мјера за реаговање на појаву болести
изазване новим вирусом корона ( COVID-19) у Републици Српској , број:01-3/20 од 17.03.2020.године,
Начелник општине Шамац д о н о с и
УПУTСТВО
О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ШАМАЦ ЗА
ВРИЈЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ИЗАЗВАНОМ ПОЈАВОМ ВИРУСА КОРОНА
Члан 1.
Запослени у Општинској управи и то труднице у било ком мјесецу трудноће, хронични болесници,
запослени који болују од тешких болести, лица чијем је члану породице већ одређена мјера здравственог
надзора, неће долазити у просторије Општинске управе на своја радна мјеста за вријеме трајања ванредне
ситуације, односно до позива непосредног руководиоца за долазак на посао.
Лица старија од 60 година неће долазити у просторије Општинске управе на своја радна мјеста, међутим,
уколико се процес рада не може одвијати без тих лица, иста ће долазити на своја радна мјеста и своје
послове обављати у неопходном обиму.
Став 1. овог члана односи се и на приправнике и волонтере у Општинској управи.
Члан 2.
Руководиоци организационих јединица су овлашћени да могу процијенити да се одређени службеници,
без обзира на услове у члану 1, уколико њихово присуство није неопходно на радном мјесту, упуте кући
до поновног позива на радно мјесто, искључиво у циљу веће редукције радника, самим тим и спречавања
ширења вируса, или организовати смјену радника.
Члан 3.
Правила из чланова 1. и 2. овог Упутства не примјењује се на сљедеће запослене: инспектори, комунални
полицајаци, ватрогасна служба, запослени у цивилној заштити, шефови одсјека као и на руководиоце
организационих јединица.
Изузетно од става 1. овог члана, правила из чл. 1. и 2. овог Упутства примјениће се и на ове запослене
уколико се минимални процес рада и нужан обим послова може постићи са мањим бројем запослених.
Члан 4.
Запосленима који су упућени кући припада зарада у складу са законом и колективним уговором.
Члан 5.
Обавезују се руководиоци организационих јединица да у року од једног дана направе редукцију у складу
са претодним члановима и писмено доставе извјештај о спрoведним мјерама начелнику општине, такође,
обавезују се да воде писмене евиденције о присуству и одсуству радника у складу са својим редукцијама.
Члан 6.
Ово Упутство ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 01-022-92/20
Дана 19.03.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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118.
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
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке робе
„Набавка опреме за регулисање одводње
фекалних и оборинских вода“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „Набавка опреме за регулисање одводње фекалних и
оборинских вода“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне
набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 24.427,35 КМ без ПДВ-а, односно до 28.580,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом и утврђена су финансијским средствима и утврђена су финансијским средствима
на основу Уговора о суфинансирању пројекта, број 01-122-28/2020 од 12.02.2020. године закљученог
између Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске и Општине
Шамац, а којим је општини Шамац одобрено 20.000,00 КМ за предметну набавку.
Члан 3.
Општина Шамац је сагласна да ће обезбиједити разлику средстава потребних за реализацију
предметне набавке из Буџета општине са позиције бр. 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.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-88/2020
Датум: 17.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

119.
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 робе „Набавка дезинфекционих средстава за потребе
Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „Набавка дезинфекционих средстава за потребе Општинске
управе Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.500,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0140 Одјељења за финансије, потребна средства су планирана на конту
бр. 412900–Остали некласификовани расходи.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-91/2020
Датум: 18.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

120.
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 дезинфекционих средстава за потребе
Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача ЗУ Апотеке „PharmaNova“ Прњавор за набавку робе „Набавка
дезинфекционих средстава за потребе Општинске управе Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се
Уговор у износу од 1.487,18 КМ без ПДВ-а, односно 1.740,00 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
18.03.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу ЗУ Апотеке „PharmaNova“ Прњавор.
У року остављеном за достављање понудa, истог дана достављена је понуда горе наведеног понуђача
са укупним износом понуде од 1.487,18 КМ без ПДВ-а, односно 1.740,00 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: 01-022-91/2020
Датум: 19.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

121.
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
„Извођење додатних радова на санацији и адаптацији објекта
старе библиотеке са вањским уређењем“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-65/2020 од 19.03.2020. године и уговор
за јавну набавку радова „ Извођење додатних радова на санацији и адаптацији објекта старе библиотеке са
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вањским уређењем“ додјељује се понуђачу „ Расимградња“ д.о.о. Градачац за понуђену цијену у износу
од 10.308,60 КМ без ПДВ-а, односно 12.061,06 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Изабрани понуђач у својој коначној 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:01-022-65/2020 од 10.03.2020. године је саставни дио ове Одлуке о додјели уговора.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 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 01-022-65/2020 од дана 03.03.2020. год. са процијењеном вриједношћу
предметних додатних радова износи до 11.454,36 КМ без ПДВ-а, односно до 13.401,60 KM са
урачунатим ПДВ-ом. Комисија именована рјешењем Начелникa општине број 01-111-18/2020 од дана
09.03.2020. год. за провођење преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци радова „
Извођење додатних радова на санацији и адаптацији објекта старе библиотеке са вањским уређењем“, а
који нису укључени у првобитно закључени уговор број:01-122-225/2019 од 29.08.2019. године вршила је
преговоре са понуђачем „Расимградња“д.о.о. Градачац о правним, економским и техничким аспектима
понуде и донесени 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 11.454,00 КМ без ПДВ-а на укупан износ од 10.308,60 КМ без ПДВ-а,
односно на укупан износ од 12.061,06 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 18.03.2020. године доставила Начелнику општине Шамац препоруку
за закључење уговора.
Одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
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: 01-022-65/2020
Датум: 19.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

122.
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 „Вршење услуга ларвицидног третмана комараца
на подручју општине Шамац“
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Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ЕКО-Бел“д.о.о. Трн, Лакташи за набавку услуга „ Вршење услуга
ларвицидног третмана комараца на подручју општине Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се
Уговор у укупном износу од 5.967,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.981,39 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
10.03.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „ЕКО-Бел“ д.о.о. Трн, Лакташи
У року остављеном за достављање понуде, дана 16.03.2020. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са укупним износом понуде од 5.967,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.981,39 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: 01-022-77/2020
Датум: 19.03.2020. 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: 01-022-46/2020 од 13.03.2020.
године у поступку јавне набавке радова „ Пресвлачење и санација дијела локалног пута Л-5 (Горња
Слатина-Доња Слатина)“, Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова „Пресвлачење и санација дијела локалног пута Л-5
(Горња Слатина-Доња Слатина)“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-46/2020 од 13.03.2020. године и уговор
за јавну набавку радова „Пресвлачење и санација дијела локалног пута Л-5 (Горња Слатина-Доња
Слатина)“ додјељује се понуђачу „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко за понуђену цијену у износу од
153.800,00 КМ без ПДВ-а, односно 179.946,00 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Нацрт уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко
у року од 15 (петнаест) од дана када је понуђач обавијештен о избору најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Понуђач у својој понуди доставио је све доказе којима је потврдио вјеродостојност достављених изјава
из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-46/2020 од 13.03.2020. 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.
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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 понуђачем који је
учествовао 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: 01-022-46/2020 од
27.02.2020. године. Предметна јавна набавка је проведена путем отвореног поступка са објавом
обавјештења број: 144-1-3-9-3-11/20 од 27.02.2020. год на порталу Агенције за јавне набавке БиХ и у
„Службеном гласнику БиХ“ број:15/20 од 28.02.2020. године . Процијењена вриједност предметне
набавке износи до 153.846,15 КМ без ПДВ-а, односно до 180.000,00 КМ са ПДВ-ом. Уговорни орган
предвидио је е-аукцију за предметну набавку.
Комисија за предметну јавну набавку именована Рјешењем број: 01-111-20/2020 од 11.03.2020.
године доставила је Записник о оцјени понуда број: 01-022-46/2020 од 13.03.2020. 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 1 ( један )
- да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда
- да је 1 (једна ) понуда понуђача прихватљива
Критеријум за оцјењивање понуде је најнижа цијена.
Комисија је утврдила да је понуђач доставио комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ.
Како је чланом 3. Правилника о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“,
број 66/16) одређено да у случају пријема једне прихватљиве понуде е-аукција се неће заказивати, него ће
се поступак окончати у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама БиХ.
Комисија је извршила оцјену и сачинила коначну ранг листу оцијењених и прихватљивих понуда:
Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда:
Назив / име понуђача

1

„Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко

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

153.800,00

179.946,00

Преф.
трет.
домаћи
5%
Да

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
На основу члана 98. став (2) тачке а) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број
39/14) ако је само један понуђач учествовао у отвореном поступку, уговорни орган може потписати
уговор о јавној набавци у року од 15 (петнаест) дана од дана када је понуђач обавијештен о избору
најповољнијег понуђача.
Број: 01-022-46/2020
Датум: 19.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

124.
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
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О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услугe „Израда Стратегије безбједности саобраћаја општине Шамац
за период 2020-2029. година“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „MVO Inženjering“ д.о.о. из Добоја за набавку услуге „Израда
Стратегије безбједности саобраћаја општине Шамац за период 2020-2029. година“ и именованом
понуђачу додјељује се Уговор у укупном износу од 5.950,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.961,50 КМ са ПДВом 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
12.03.2020. године упутила захтјев за достављање понуде сљедећим понуђачима: . „MVO Inženjering“
д.о.о. из Добоја и Академија техничко-васпитачких струковних студија из Ниша.
У року остављеном за достављање понудa, дана 19.03.2020. године достављена је понуда понуђача
„MVO Inženjering“ д.о.о. из Добоја са укупним износом понуде од 5.950,00 КМ без ПДВ-а, односно
6.961,50 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: 01-022-80/2020
Датум: 23.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

125.
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 „Рушење трибина на стадиону у Црквини и уклањање депоније шуто-материјала“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Рушење трибина на стадиону у Црквини и
уклањање депоније шуто-материјала“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.100,00 KM без ПДВ-а, односно до 5.967,00 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 412800 - Расходи за
јавне радове (уклањање објеката и др.)
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-94/2020
Датум, 31.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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126.
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
„Чишћење и припремање парцеле за проширивање постојећег мјесног гробља
у Горњој Црквини“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Чишћење и припремање парцеле за
проширивање постојећег мјесног гробља у Горњој Црквини“ 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: 01-022-95/2020
Датум, 01.04.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

127.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), те члана 66. и 88. став 3 Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“,
број 9/17), сагласно одредбама члана 2. став 7. Правилника о условима коришћења и расподјеле средстава
за развој пољопривреде и села („Службени гласник Општине Шамац“, број 15/17), Начелник општине
Шамац д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за подстицаје
I
Именује се Комисија за подстицаје (у даљем тексту Комисија), а према Правилнику о условима
коришћења и расподјеле средстава за развој пољопривреде и села за 2020. годину, у саставу:
1. Велибор Ђокић, предсједник
2. Душанка Илић, члан
3. Милан Николић, члан
II
Комисија је дужна да према Правилнику из тачке I овог рјешења изађе на лице мјеста код
пољопривредног произвођача који је поднио захтјев за остваривање права на новчане подстицаје у
пољопривреди и изврши провјеру пријављених података о производњи о чему саставља записник на
основу кога се утврђује испуњеност услова за остваривање новчаних подстицаја.
III
Комисија је дужна да одмах по запримљеном захтјеву пољопривредног произвођача поступи на
начин описан у тачки II овог рјешења, састави записник о испуњености услова за новчане подстицаје и
исти достави Одјељењу за привреду и инспекцијске послове.
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IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 01-111-19/2020
Датум, 11.03.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
115. Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других
објеката и служби на територији општине Шамац
116. Наредба о продужењу трајања Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских,
занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01-810-141/2020 од 19.03.2020. године
117. Упутство о организовању рада у Општинској управи Шамац за вријеме ванредне ситуације
изазваном појавом вируса корона
118. Одлука о покретању поступка јавне набавке робе „Набавка опреме за регулисање одводње
фекалних и оборинских вода“
119. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка
дезинфекционих средстава за потребе Општинске управе Шамац“
120. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка дезинфекционих средстава за потребе
Општинске управе Шамац“
121. Одлука o додјели уговора „Извођење додатних радова на санацији и адаптацији објекта
старе библиотеке са вањским уређењем“
122. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Вршење услуга ларвицидног третмана
комараца на подручју општине Шамац“
123. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Пресвлачење и санација
дијела локалног пута Л-5 (Горња Слатина-Доња Слатина)“
124. Одлука o додјели уговора за набавку услугe „Израда Стратегије безбједности саобраћаја
општине Шамац за период 2020-2029. година“
125. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Рушење трибина
на стадиону у Црквини и уклањање депоније шуто-материјала“
126. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Чишћење и
припремање парцеле за проширивање постојећег мјесног гробља у Горњој Црквини“
127. Рјешење о именовању Комисије за подстицаје

Понедјељак, 6. април 2020. године - Службени гласник општине Шамац - Број 6/20
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића број 4.
Уређује и штампа Секретар Скупштине општине Шамац. Телефон: 054/611-229, 611-237;
централа: 054/611-800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник општине Шамац" излази по
потреби. Жиро рачун: Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.
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