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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
84.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и
36/19) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ бр. 9/17), начелник
општине Шамац, донио је
ОДЛУКУ
о новчаној накнади породицама са четворо и више дјеце
на подручју општине Шамац у 2021. години
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се право на новчану накнаду породицама са четворо и више дјеце на подручју
општине Шамац у 2021. години, услови и поступак за остваривање права прописаног овом одлуком.
Члан 2.
У циљу побољшања материјалног положаја породица са четворо и више дјеце, које имају пребивалиште
на подручју општине Шамац, из Буџета општине Шамац за 2021. годину исплаћиваће се мјесечна новчана
накнада у износу од 150,00 КМ.
Члан 3.
О праву на накнаду у првом степену одлучиваће Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне
заштите општине Шамац. О жалби против рјешења првостепеног органа рјешаваће Начелник општине
Шамац.
Члан 4.
Право по овој одлуци могу да остваре супружници или самохрани родитељ уколико испуњавају сљедеће
услове:
- да имају пријављено мјесто пребивалишта на подручју општине Шамац, најмање годину дана прије
подношења захтјева;
- да имају најмање четворо дјеце,
- да су дјеца малољетна, малољетна и на редовном школовању, пунољетна и на редовном школовању
најдуже до 26 године живота или да су дјеца пунољетна а због болести, физичких или психичких
недостатака нису способна за рад и немају довољно средстава за живот.
Члан 5.
За утврђивање чињеница, ради остваривања права из ове одлуке, уз захтјев потребно је доставити:
- Извод из матичне књиге рођених, за свако дијете;
- Доказ да је дијете на редовном школовању;
- Други доказ да за дијете постоји законска обавеза издржавања;
- Копију личне карте подносилаца захтјева;
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- Увјерење о пребивалишту за подносиоце захтјева;
- Кућна листа;
- Број текућег рачуна једног од подносиоца захтјева.
Члан 6.
У поступку за остваривање права, по овој одлуци, примјењују се одредбе Закона о општем управном
поступку, уколико овом одлуком није другачије одређено.
Члан 7.
Средства за реализацију ове одлуке обезбиједиће се у Буџету општине Шамац за 2021. годину.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-34/21
Шамац, 01.02.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

85.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“,
број:97/16 и 36/19), 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
„Набавка додатне количине аутосједалица за дјецу“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-15/2021 од 03.02.2021. године и уговор
за јавну набавку робе „ Набавка додатне количине аутосједалица за дјецу “ додјељује се понуђачу
„БОЈПРОМ“ д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у износу од 615,36 КМ без ПДВ-а, односно 719,97 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:01-022-15/2021 од 28.01.2021. 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
Поступак јавне набавке проведен је путем преговарачког поступка без објаве обавјештења
покренутог доношењем посебне одлуке број: 01-022-15/2021 од дана 19.01.2021. год. са процијењеном
вриједношћу робе износи до 619,65 КМ без ПДВ-а, односно до 725,00 KM са урачунатим ПДВ-ом.
Комисија именована рјешењем Начелникa општине број:01-111-43/2021 од дана 27.01.2021. год. за
провођење преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци додатне количине робе „ Набавка
додатне количине аутосједалица за дјецу “ , а које нису укључене у првобитно закључени уговор број:01122-410/2020 од 02.12.2020. године, вршила је преговоре са понуђачем „БОЈПРОМ “д.о.о. Бања Лука о
правним, економским и техничким аспектима понуде и донесени су сљедећи заједнички закључци:
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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 619,68 КМ без ПДВ-а на укупан износ од 615,36 КМ без ПДВ-а, односно на
укупан износ од 719,97 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Након обављених преговора затражено је од понуђача да у складу са Записником о преговорима
достави своју коначну понуду у горе наведеном износу , што је понуђач и учинио. Након испуњења свих
правних, техничких и економских услова Комисија је дана 03.02.2021. 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: 01-022-15/2021
Датум: 04.02.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

86.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске'', 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 н о с и:
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуге „Одржавање копир апарата и пуњење тонера“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Biro Commerce“ д.о.о. из Оџака за набавку услугe „Одржавање копир
апарата и пуњење тонера“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 5.980,60 КМ без
ПДВ-а, односно 6.997,30 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 регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке услугe „ Одржавање копир апарата и пуњење тонера“ путем директног
споразума, Општина Шамац је као уговорни орган дана 27.01.2021. године упутила захтјев за
достављање понуде понуђачу „Biro Commerce“ д.о.о. из Оџака.
У року остављеном за достављање понуде, дана 03.02.2021. године достављена је понуда понуђача „
Biro Commerce“ д.о.о. из Оџака са укупним износом понуде од 5.980,60 КМ без ПДВ-а, односно 6.997,30
КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 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 и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-20/2021
Датум: 05.02.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

87.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), 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, д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку услуге „Превоз ученика СШЦ Никола Тесла у Шамцу“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број: 01-022-14/2021 од 03.02.2021. године и
уговор за набавку услуге „ Превоз ученика СШЦ Никола Тесла у Шамцу “ проведеног путем отвореног
поступка додјељује се понуђачу „ Savić-SS“д.o.o. Гајеви у износу од 58.874,31 КМ без ПДВ-а, односно
68.882,94 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Записник о оцјени понуда са препоруком Комисије број: 01-022-14/2021 од 08.02.2021.године је
саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
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.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке, достави
доказ о испуњавању услова за примјену преференцијалног третмана домаћег.
Члан 4.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Savić-SS“д.o.o. Гајеви 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 набавку услуге „Превоз ученика СШЦ Никола Тесла у Шамцу“ проведеног
путем отвореног поступка, а покренутог објављивањем обавјештења број: 144-1-2-1-3-1/21 од дана
18.01.2021 дана на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине и у „Службеном гласнику
БиХ“ број обавјештења 05/21 од 22.01.2021. У року остављеном за достављање понуда, достављена је 1
(једна) понуда сљедећег понуђача:
1. „SAVIĆ-SS“д.о.о. Гајеви
Комисија је утврдила да је горе наведени понуђач доставио комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама као и Изјаву о испуњавању услова за
примјену преференцијалног третмана домаћег.
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Комисија је приликом провјере рачунске исправности достављене понуде да се у понуди понуђача
„SAVIĆ-SS“д.о.о Гајеви, достављена под р. бр. 1. дана 02.02.2021. године, (Образац за цијену понуде)
поткрала рачунска грешка.
Наиме, у обрасцу за цијену као и у рекапитулацији наведени су сљедећи износи:
Укупна МЈЕСЕЧНА ЦИЈЕНА (22 радна дана) за 149 ученика у КМ без ПДВ-а:
13.100,00КМ,а треба
13.083,18 КМ,
УКУПНА ЦИЈЕНА за 99 радних дана за 149 ученика (од 01.03.-15.06. и од 01.09.-30.09.) 100%
фактурисање Општини Шамац у 58.949,99КМ без ПДВ-а: КМ, а треба 58.874,31 КМ,
УКУПНА ЦИЈЕНА ЗА УГОВОР. ПЕРИОД у КМ без ПДВ-а 58.949,99 КМ, а треба 58.874,31 КМ
ПДВ 17%у КМ :10.021,49 КМ, а треба 10.008,63 КМ,
СВЕУКУПНО СА ПДВ-ОМ:68.971,48 КМ, а треба 68.882,94 КМ.
Комисија је дана 02.02.2021. године упутила захтјев понуђачу за прихватање исправке рачунске грешке,
што је понуђач обавјештењем од дана 03.02.2021. године писмено обавијестио уговорни орган да
прихвата исправку рачунске грешке.
На II радном састанку, а након писменог обавјештења о прихватњу исправке рачунске грешке,
Комисија је утврдила коначну ранг листу оцијењених и прихватљивих понуда.
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА:
Цијена понуде у Укупна цијена
Назив / име понуђача
КМ без ПДВ-а
понуде са ПДВом
1

„SAVIĆ-SS“д.о.о. Гајеви

58.874,31

68.882,94

Преф. трет.
домаћи
-30%
Да

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.
Оцијењено је да је најповољнији понуђач „SAVIĆ-SS“ д.о.о. Гајеви у износу од 58.874,31 КМ без
ПДВ-а, односно 68.882,94 КМ са ПДВ-ом.
На основу свега горе наведеног 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 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: 01-022-14/2021
Датум: 08.02.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

88.
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
„Набавка цвијећа и цвијетних аранжмана за потребе Општинске управе Шамац“
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Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Набавка цвијећа и цвијетних аранжмана за потребе
Општинске управе Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.128, 21 КМ без ПДВ-а, односно до 6.000 КМ са ПДВом и утврђена је Планом јавних набавки за 2021. годину у оквиру позиције број 0140-Одјељењe за
финансије, потребна средства су планирана на конту бр.412900–Остали некласификовани расходи.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-39/2021
Датум: 10.02.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
89.
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. Овим закључком прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона „SARS-CoV2“ 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) ограничава се рад од 06:00 до 22:00 часова:
- 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.),
- приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).
б) ограничава се рад од 07:00 до 15:00 часова:
− тржницама на велико, тржницама на мало (робна пијаца, зелена пијаца и сточна пијаца),
в) субјектима трговинских дјелатности се рад недјељом ограничава од 7:00 до 14:00 часова, а
другим данима у складу са својим уобичајеним радним временом,
г) угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења
пружати услуге смјештаја, као и услуге исхране и пића гостима и трећим лицима са
временским ограничењем из тачке 2 подтачка а),
д) бензинске пумпе и плинске пумпне станице, здравствене установе, шпедиције и други пословни
субјекти на подручју општине Шамац могу радити у складу са својим уобичајеним радним
временом.
ђ) до 22.02.2021.године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, забрањује се продаја алкохолних пића
свим привредним субјектима, а драгстори могу радити искључиво путем шалтерске понуде.
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3. Сви субјекти из тачке 2. овог закључка су дужни организовати рад уз обавезно предузимање мјера
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и
ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
4. Обавезују се пружаоци услуга да у свом пословању обезбиједе поштовање препорука надлежних
институција.
5. Задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове, заједно са Комуналном полицијом да у
провођењу овог закључка обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
6. О извршавању задатака из овог закључка Одјељење за привреду и инспекцијске послове и Комунална
полиција свакодневно ће извјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
7. 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 01810-4-1/2021 од 15.01.2021. године.
8. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“, а примјењиваће се до 22.02.2021. године.
Број: 01-810-4-2/2021
Датум: 01.02.2021. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
84. Одлука о новчаној накнади породицама са четворо и више дјеце на подручју општине Шамац
у 2021. години
85. Одлука o додјели уговора „Набавка додатне количине аутосједалица за дјецу“
86. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Одржавање копир апарата и пуњење тонера“
87. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге „Превоз ученика СШЦ Никола
Тесла у Шамцу“
88. Одлука о покретању поступка јавне набавке услуге „Набавка цвијећа и цвијетних аранжмана
за потребе Општинске управе Шамац“

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
89. Закључак о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других
објеката и служби на територији општине Шамац

Четвртак, 11. фебруар 2021. године - Службени гласник општине Шамац - Број 3/21
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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