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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
317.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16 и
36/19), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ
", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“, број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
„ Набавка услуге колективног осигурања радника и имовине
Општинске управе Општине Шамац “
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Набавка услуге колективног осигурања радника и имовине
Општинске управе Општине Шамац “ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.000,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Планом јавних
набавки за 2021. год. у оквиру позиције број 140-Одјељењe за финансије. 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: 01-022-188/21
Датум, 04.06.2021.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

318.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске”,
број:97/16 и 36/19), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ " , број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник
Општине Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац,
број 9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке услуге
„ Израда измјене Просторног плана општине Шамац 2013-2033“
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Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „ Израда измјене Просторног плана општине Шамац 20132033“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 7.020,00 КМ са
ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2021. годину у оквиру позиције број: 160-Одјељење за
просторно уређење стамбено комуналне послове, на конту бр. 412700 – Расходи за услуге израде
пројектне документације- измјена просторног плана.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „ Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-189/21
Датум, 04.06.2021.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

319.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16 и 36/19), 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
носи
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуге „ Израда методологије за идентификацију неопорезованих непокретности и
унапређења наплате пореза на непокретности
на територији oпштине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ ПГ Услуга“ д.о.о. Бања Лука за набавку услуге „ Израда
методологије за идентификацију неопорезованих непокретности и унапређења наплате пореза на
непокретности на територији oпштине Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од
5.900,00 КМ без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а), путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
19.05.2021. год. упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „ ПГ Услуга“ д.о.о. Бања Лука.
У року остављеном за достављање понудa, дана 25.05.2021. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са укупним износом понуде од 5.900,00 КМ без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВа).
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- 155/21
Датум, 02.06.2021.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

320.
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 2021. 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 2021. 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 2021. годину, број:01-022-9/2021 од 13.01.2021.
године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за
2021. годину број:01-022-18/2021 од 27.01.2021. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о
доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01-022-64/2021 од 26.02.2021 и
Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2021.
годину број:01-022-68/2021 од 02.03.2021 и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана
јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01-022-68/2021 од 02.03.2021 и Одлуке о измјенама
и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01-02271/2021 од 10.03.2021.г и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки
општине Шамац за 2021. годину број:01-022-83/2021 од 15.03.2021.г. и Одлуке о измјенама и допунама
одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01-022-86/2021 од
17.03.2021.г и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац
за 2021. годину број:01-022-93/2021 од 29.03.2021.г и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу
плана јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01-022-108/2021 од 05.04.2021.г. и Одлуке о
измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2021. годину број:01022-117/2021 од 21.04.2021.г и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки
општине Шамац за 2021. годину број:01-022-154/2021 од 19.05.2021.г.

РОБЕ
Набавка униформи
за потребе радника
опште управе

6.000,00
(5.128,21)

15000000-8

Набавка хране и
пића за потребе
11.700,00
репрезентације
(10.000)
Општинске управе
Шамац
УКУПНО у КМ са ПДВ-ом: 116.400,00
УКУПНО у КМ без ПДВ-а: (99.487,18)
5.

Д

01.06.

15.06.

К

01.06.

15.07.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни
датум
закључења
уговора

Оквирни
датум
покретања
поступка

Врста
поступка

Шифра
ЈРЈН
Процијењена
вриједност у
КМ са
ПДВ-ом
(без ПДВ-а)
18222000-1

4.

Предмет
набавке

Р.бр.

План јавних набавки може бити измијењен или/и допуњен, доношењем Одлуке о измјенама или/и
допунама Плана набавки.
Члан 2.
Сви подаци који су обухваћени измјенама и допунама Плана јавних набавки садржани су у таблици
која чини саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2021. годину

Буџет Општине
позиција 130,
конто бр.516100Расходи за залихе
материјала, робе и
ситног инвентара
амбалаже и сл.
Буџет Општине
позиција 140,
конто бр.412900Расходи по основу
репрезентације
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27.

УСЛУГЕ
Израда измјене
Просторног плана
општине Шамац
2013-2033

7.020,00
(6.000,00)

Д

01.06.

15.06.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни
датум
покретања
поступка
Оквирни
датум
Закључења
уговора

Врста
поступка

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВом

Шифра ЈРЈН
71410000-5

Р. бр.

Предмет
набавке
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Буџет Општине,
позиц. 160,
на конту бр.412700
Расходи за услуге
израде пројектне
документацијеизмјена просторног
плана

УКУПНО у КМ са ПДВ-ом: 478.294,00
УКУПНО у КМ без ПДВ-а: (408.798,29)
УКУПНО (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ) у КМ са ПДВ-ом: 807.467,88
УКУПНО (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ) у КМ без ПДВ-а: (690.143,49)
Врста поступка : О-отворени поступак, К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни споразум;
Позиције: 110-Скупштина општине, 125-Tериторијална ватрогасна јединица, 130- Одјељење за општу
управу, 140-Одјељење за финансије, 150-Одјељење за привреду, 151-Служба за друштвене дјелатности,
160-Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Број: 01-022-183/21
Датум, 03.06.2021.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

321.
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 и
36/19), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац, („Службени гласник општине Шамац“,
број 9/17), Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку робе „ Набавка хране и пића за потребе репрезентације
Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке набавка робе „ Набавка хране и пића за потребе репрезентације
Општинске управе Шамац“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења на порталу Агенције
за јавне набавке БиХ.
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 је Планом јавних набавки за 2021. годину у оквиру позиције број 140
Одјељењe за финансије. Потребна средства су планирана Буџетом општине Шамац на конту број 412900 –
Расходи по основу репрезентације.
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"
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Број: 01-022- 184 /21
Датум, 03.06.2021.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

322.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16 и 36/19), члана 70 и 72. став (3) тачка ф) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ”,
број 39/14) члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број 9/17),
Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку услуге
„ Редовно одржавање некатегорисаних макадамских путева
на подручју општине Шамац “
за ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге „ Редовно одржавање
некатегорисаних макадамских путева на подручју општине Шамац “ за ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3 под бројем
:01-022-90/2021 од 13.04.2021. године врше се измјене и допуне текста и умјесто:
a) за ЛОТ1 понуђачу „Бетон-Коп“ д.о.о.Оџак за понуђену цијену у износу од 11.328,00 КМ без ПДВ-а,
односно 13.253,76 КМ са ПДВ-ом, убудуће гласи:
а) за ЛОТ 1 понуђачу „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко за понуђену цијену у износу од 11.340,00 КМ без
ПДВ-а, односно 13.267,80 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
У члану 2. послије става 1 додаје се нови став који гласи:
„Уговор се додјељује другорангираном понуђачу „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко за понуђену цијену у
износу од 11.340,00 КМ без ПДВ-а, односно 13.267,80 КМ са ПДВ-ом из разлога што је прворангирани
понуђач одбио закључење уговора по условима дефинисаним у тендерској документацији за набавку
услуге „ Редовно одржавање некатегорисаних макадамских путева на подручју општине Шамац “ за
ЛОТ1“.
Члан 3.
У члану 3. став 1) мијења се текст тако да умјесто текста:
„1) Изабрани понуђачи из члана 1. тач. а) и б) у обавези су да у року од 5 (пет) дана, од дана пријема ове
одлуке доставе све потребне доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45.
Закона о јавним набавкама БиХ“, убудуће гласи:
„1) Изабрани понуђач из члана 1. тач. а) у својој понуди доставио је све потребне доказе којима је
потврдио вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ .“
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 01-022-90/2021 од
26.03.2021. год. са објавом обавјештења број: 144-7-2-13-3-9/21 на порталу Агенције за јавне набавке
БиХ. Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. Укупна процијењена
вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи до 38.461,54 КМ без ПДВ-а, односно до 45.000,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом. Набавка је подијељена на три лот-а (ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3). ЛОТ 1 обухвата набавку
предметних услуга за подручје мјесних заједница: Гребнице, Турсиновац, Српска Тишина,
Хрватска Тишина, Ново Село, Шамац, Засавица, Горња Црквина, Писари и Шкарић. Процијена
вриједност износи до 11.367,52 КМ без ПДВ-а.
ЛОТ 2 обухвата набавку предметних услуга за подручје мјесних заједница: Доња Слатина, Средња

Слатина, Гајеви, Горња Слатина, Лугови, Корница, Крушково Поље, Доњи Хасић и Горњи
Хасић. Процијена вриједност износи до 13.333,33 КМ без ПДВ-а.
ЛОТ 3 обухвата набавку предметних услуга за подручје мјесних заједница: Обудовац, Обудовац 2,
Баткуша, Брвник и Ново Село 2. Процијена вриједност износи до 13.760,69 КМ без ПДВ-а.
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Комисија за јавну набавку именована Рјешењем број: 01-111-88/2021 од 05.04.2021. године доставила је
Записник о коначној оцјени понуда број 01-022-90/2021 од 12.04.2021. 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 4 ( четири )
- да су благовремено запримљене 4 (четири) понуде
- да су 4 (четири) понуде понуђача прихватљиве
1. „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко
2. „Бетон-Коп“д.о.о. Оџак
3. В.Д. „Ушће Босне“ а.д. Шамац
4. .„Сигма Комерц“ д.о.о. Шамац

ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3
ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3
ЛОТ1 и ЛОТ2
ЛОТ2

Комисија је утврдила да су сви понуђачи доставили комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама као и Изјаве о испуњавању преференцијалног
третмана домаћег.
Уговорни орган је за дан 12.04.2021. године заказао е-аукцију за ЛОТ 1 са почетком од 12:00 часова, за
ЛОТ2 са почетком од 12:20 часова и за ЛОТ3 са почетком од 13:00 часова и провео поступке е-аукције,
на којима je било умањења почетних понуда за ЛОТ1 и ЛОТ2.
1. ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ
за ЛОТ1
ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ1
Р.бр. Назив понуђача
ИДБ/ЈИБ
1
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
4600086390002
2
4400478240000
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE BOSNE"
A.D. ŠAMAC
3
BETON-KOP
4254155660003
* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман

Почетна цијена у КМ без ПДВ-а
11340,00 *
13650,00 *

Ранг
1
2

14100,00 *

3

Умањење почетних понуда за ЛОТ1:
Р.бр. Назив понуђача
1

у КМ
Датум и вријеме подношења нове цијене Цијена
без ПДВ-а
12.4.2021. 12:00:57
11328,00 *

ИДБ/ЈИБ
BETON-KOP

4254155660003

1.1 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ1
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ1
Р.бр. Назив понуђача
1
2
3

BETON-KOP
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE BOSNE"
A.D. ŠAMAC

ИДБ/ЈИБ
4254155660003
4600086390002
4400478240000

Коначна цијена у КМ без
ПДВ-а
11328,00 *
11340,00 *
13650,00 *

Умањење цијене

Ранг

19,66% **
0%
0%

1
2
3

Комисија за предметну јавну набавку за ЛОТ 1, након провођења е-аукције , констатује да је
најповољнија понуда понуђача „Бетон-Коп“д.о.о. Оџак у износу од 11.328,00 КМ без ПДВ-а, односно
13.253,76 КМ са ПДВ-ом и једногласно предлаже његов избор.
2. ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ
за ЛОТ2
ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ2
Р.бр. Назив понуђача
ИДБ/ЈИБ
1
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
4600086390002
2
SIGMA KOMERC D.O.O.
4400479640001
3
BETON-KOP
4254155660003
4
4400478240000
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE BOSNE"
A.D. ŠAMAC
* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман

Почетна цијена у КМ без ПДВ-а
13310,00 *
13650,00 *
14100,00 *
15400,00 *

Ранг
1
2
3
4

Умањење почетних понуда за ЛОТ2:
Р.бр. Назив понуђача
1

SIGMA KOMERC D.O.O.

ИДБ/ЈИБ
4400479640001

у КМ
Датум и вријеме подношења нове цијене Цијена
без ПДВ-а
12.4.2021. 12:20:56
13290,00 *
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2.1 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ2
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ2
Р.бр. Назив понуђача
1
2
3
4

SIGMA KOMERC D.O.O.
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
BETON-KOP
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE BOSNE"
A.D. ŠAMAC

ИДБ/ЈИБ
4400479640001
4600086390002
4254155660003
4400478240000

Коначна цијена у КМ без
ПДВ-а
13290,00 *
13310,00 *
14100,00 *
15400,00 *

Умањење цијене

Ранг

2,64% **
0%
0%
0%

1
2
3
4

Комисија за предметну јавну набавку за ЛОТ 2, након провођења е-аукције , констатује да је
најповољнија понуда понуђача „Сигма Комерц“ д.о.о. Шамац у износу од 13.290,00 КМ без ПДВ-а,
односно 15.549,30 КМ са ПДВ-ом и једногласно предлаже његов избор.
3. ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ
за ЛОТ3
ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ3
Р.бр. Назив понуђача
ИДБ/ЈИБ
1
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
4600086390002
2
BETON-KOP
4254155660003
* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман

Почетна цијена у КМ без ПДВ-а
13745,00 *
16000,00 *

Ранг
1
2

Умањење почетних понуда за ЛОТ3:
Р.бр. Назив понуђача

ИДБ/ЈИБ

у КМ
Датум и вријеме подношења нове цијене Цијена
без ПДВ-а

Није било подношења понуда.

3.1 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ3
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ3
Р.бр. Назив понуђача
1
2

GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
BETON-KOP

ИДБ/ЈИБ
4600086390002
4254155660003

Коначна цијена у КМ без
ПДВ-а
13745,00 *
16000,00 *

Умањење цијене

Ранг

0%
0%

1
2

Комисија за предметну јавну набавку за ЛОТ 3, након провођења е-аукције , констатује да је
најповољнија понуда понуђача „Galax-Niskogradnja“ д.о.о. Брчко у износу од 13.745,00 КМ без ПДВ-а,
односно 16.081,65 КМ са ПДВ-ом и једногласно предлаже његов избор. Начелник општине прихвата
препоруку Комисије и доноси одлуку о избору најповољнијег понуђача број:01-022-90/2021 дана
13.04.2021. г. истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке,
сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Изабрани понуђач „Бетон Коп“ д.о.о. Оџак за набавку предметних услуга за ЛОТ1 упутио је дана
07.06.2021. год. електронским путем обавјештење да одбија закључење уговора по условима
дефинисаним у тендерској документацији. Како је изабрани најповољнији понуђач за ЛОТ1 одбио да
закључи уговор под условима наведеним у тендерској документацији и понуди коју је доставио, у складу
са чланом 72. став (3), тачка ф) Закона о јавним набавкама БиХ уговорни орган доставља приједлог
уговора понуђачу чија је понуда по ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача.
Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
члану 1. ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана,
рачунајући од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом поштанском
пошиљком. Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би
могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022- 90 /21
Датум, 08.06.2021.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

323.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16
и 36/19), чланa 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број
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39/14), и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17) , Начелник
општине д о н о с и :
ОДЛУК У
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге
„ Вршење дезинсекције на подручју општине Шамац
за период 2021-2023. година “
(поновљени поступак)
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „ Вршење дезинсекције на подручју општине Шамац за
период 2021-2023. година “ (поновљени поступак) путем отвореног поступка са објавом обавјештења на
порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине и у „Службеном гласнику БиХ“.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 100.000,00 КМ без урачунатог ПДВ-а односно до
117.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2021. годину у оквиру
позиције број 150-Одјељење за привреду, потребна средства су планирана на конту бр. 412200- Расходи
за комуналне услуге-дератизација и дезинсекција. Са једним изабраним понуђачем предвиђено је
закључење оквирног споразума у трајању од три године.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине. 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- 191 /21
Датум, 08.06.2021.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

324.
На основу чл. 59. став (1) тачка 8. и чл. 82.став (3) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске''. број 97/16 и 36/19), чл. 66. став (1) тачка 8. и 88. став (3) Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) и Рјешења Управне инспекције број 10.2.1.4-050-145/21
од 31.05.2021.године, Начелник општине Шамац, доноси
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Правилника о организцији и систематизацији радних мјеста општинске
управе Шамац број 01-022-67/2021 од 26.02.2021.године
I
Овом одлуком ставља се ван снаге Правилник о организцији и систематизацији радних мјеста општинске
управе Шамац број 01-022-67/2021 од 26.02.2021.године (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/21).
II
Поништавају се сви акти донесени од стране Начелника општине у поступку ревизије рјешења о
распоређивању радника, на основу Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста из тачке
1. ове одлуке.
III
Налаже се одјељењу за Општу управу да у складу са овом одлуком и Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број:
17/18, 7/19, 11/19, 4/20, 8/20, 12/20 и 19/20), изврши усклађивање аката о распореду на радно мјесто
запослених у Општинској управи општине Шамац.
IV
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Ступањем на снагу ове Одлуке примјењиват ће се Правилник о организацији и систематизацији радних
мјеста Општинске управе Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број: 17/18, 7/19, 11/19, 4/20,
8/20, 12/20 и 19/20).
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 01- 022- 190/21
Датум, 07.06.2021.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
325.
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), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за
територију Републике Српске број 04/1-012-2-792/20 („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20),
Општински штаб за ванредне ситуације доноси
ЗАКЉУЧАК
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на
територији општине Шамац
1.
У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији
Општине Шамац и заштите и спасавања становништва од 07.06.2021. до 21.06.2021. године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица,
2) сва приватна окупљања која се не одржавају на јавном мјесту у групама већим од 70 лица,
3) организација и извођење музике уживо у затвореном дијелу угоститељског објекта.
2.
Од 07.06.2021. до 21.06.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 24:00
часа:
1) свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или
у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за
смјештај и др.),
2) приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).
3. Од 07.06.2021. до 21.06.2021. године у периоду од 24:00 до 06:00 часова драгстори могу радити
искључиво путем шалтерске продаје.
4. Од 07.06.2021. до 21.06.2021. године субјектима трговинских дјелатности ограничава се рад недјељом
од 6:00 до 14:00 часова, а другим данима могу радити у складу са својим уобичајеним радним временом.
5.

Од 07.06.2021. године, а изузетно од тачке 1., подтачке 1) овог закључка, дозвољавају се:

1. такмичарске активности спортских организација уз спортиста уз присуство публике и уз строго
придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске.
2. организација културних манифестација и фестивала на отвореном уз строго придржавање мјера
прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске.
6.
Дозвољене активности из овог закључка спроводе се уз пуну одговорност организатора за строго
спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
7. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада),
да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра, како у затвореном тако и на
отвореном простору, те да се придржавају упутстава ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске"
за боравак у затвореном простору у зависности од дјелатности која се обавља.
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8.

Изузетно од тачке 7. овог закључка обавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
3) лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.

9.
Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће
одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ "Институт за јавно здравство
Републике Српске" за коришћење заштитне маске на отвореном простору.
10.
Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне куће, као и остали продајни објекти да одреде
једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта (главни
улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 7. овог закључка са посебном пажњом на ограничење
броја лица у објекту у зависности од површине укупног простора објекта.
11.
Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица која у директном контакту пружају
услуге грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбиједе маске грађанима који користе њихове услуге а немају их,
4) се придржавају упутстава ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске" за организовање
рада у зависности од дјелатности коју обављају,
5) одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз
могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера.
12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности
прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ "Института за јавно здравство Републике Српске" за
спрјечавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ "Института
за јавно здравство Републике Српске" са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у
зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања,
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на
његову површину.
13.

14.
Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију
пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске".
15. Републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна
овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити број лица која истовремено могу да уђу и бораве у
просторијама органа,
2)
одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра уз благовремено
предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење
физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
16.
О извршавању задатака из овог закључка Одјељење за привреду и инспекцијске послове и
Комунална полиција свакодневно ће извјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
17. Непоштовање мјера забране и ограничења из овог закључка санкционисаће се у складу са Законом о
јавном реду и миру ("Службени гласник Републике Српске", број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити
становништва од
заразних болести ("Службени гласник Републике Српске", број 90/17, 42/20 и
93/20).
18. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској
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("Службени гласник Републике Српске", број 2З/20) и Наредба о обавезној контроли лица којима је
одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској ("Службени
гласник Републике Српске", број 24/20) се примјењују уз овај закључак.
19. Овај закључак ступа на снагу 07.06.2021. године и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
20. Ступањем на снагу овог закључка престаје да важи Закључак о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01810-4-21/2021 од 19.05.2021. године.
Број: 01-810-4-22/2021
Датум: 31.05.2021. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. економиста

СЕКРЕТАР СО-е
326.
Након сравњења са изворним текстом утврђено је да је у Одлуци о усвајању Плана за измирење
неизмирених обавеза пренесених из претходног периода број 07-022-163/21 од 28.05.2021.год.
(''Службени гласник општине Шамац'', број 10/21) учињена техничка грешка па, на основу члана 157.
Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 12/17) даје се
И С П Р А В К А
Одлуке о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза
пренесених из претходног периода
1. У тачки I Одлуке о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног
периода број 07-022-163/21 од 28.05.2021. године (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/21) датум
''31.10.2020. године'', замјењује се датумом ''31.12.2020. године''.
Број: 07-022-163/21
Дана, 07.06.2021. год.

Секретар Скупштине општине
Блаженка Максимовић, дипл.правник
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
317. ОДЛУКA о покретању поступка јавне набавке „Набавка услуге колективног
осигурања радника и имовине Општинске управе Општине Шамац“
318. ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке услуге „Израда измјене Просторног
плана општине Шамац 2013-2033“
319. ОДЛУКА o додјели уговора за набавку услуге „Израда методологије за
идентификацију неопорезованих непокретности и унапређења наплате пореза на
непокретности на територији oпштине Шамац“
320. ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2021. годину
321. ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка хране и
пића за потребе репрезентације Општинске управе Шамац“
322. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА за набавку услуге „Редовно одржавање некатегорисаних макадамских
путева на подручју општине Шамац “ за ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3
323. ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Вршење
дезинсекције на подручју општине Шамац за период 2021-2023. година“ (поновљени
поступак)
324. ОДЛУКА о стављању ван снаге Правилника о организцији и систематизацији радних
мјеста општинске управе Шамац број 01-022-67/2021 од 26.02.2021.године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

325. ЗАКЉУЧАК о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији општине Шамац

СЕКРЕТАР СО-е

326. ИСПРАВКА Одлуке о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза
пренесених из претходног периода

Уторак, 8. јун 2021. године - Службени гласник општине Шамац - Број 11/21
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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