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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
117.
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. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку робе „Израда и испорука парковских корпи за смеће“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Е-МЕТАЛ“д.о.о. Шамац за набавку и испоруку парковских корпи за
смеће те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од 1.050,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.228,50
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 путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
28.03.2017. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу:
1) „Е-МЕТАЛ“д.о.о. Шамац
У року остављеном за достављање понуде, дана 30.03.2017. године достављена је понуда понуђача
„Е-МЕТАЛ“д.о.о. Шамац са укупним износом понуде од 1.050,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.228,50 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, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-94/17
Датум: 01.04.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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118.
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. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15 , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
„Вршење услуга ларвицидног третмана комараца
на подручју Општине Шамац “

Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ЕКО Бел“ д.о.о. Трн, општина Лакташи за вршење услуга
ларвицидног третмана комараца у току 2017. године те се именованом понуђачу додјељује Уговор о
вршењу ларвицидног третмана комараца на подручју Општине Шамац у износу од 5.998,20 КМ без ПДВа, односно 7.017,89 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно условима
наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке „Вршење услуга ларвицидног третмана комараца на подручју Општине
Шамац“ путем директног споразума, Општина Шамац је као уговорни орган дана 15.03.2017. године
упутила позив за достављање понуде бр. 03-052-17/17 сљедећим понуђачима:
1) ЕКО-БЕЛ д.о.о. Трн, Лакташи и
2) „САНИТАЦИЈА“д.о.о. Зворник.
Члан 4.
У року остављеном за пријем понуда, достављене су двије понуде, сљедећих понуђача:
1) „ЕКО-БЕЛ“ д.о.о. Трн, Лакташи са укупном цијеном понуде у износу од 5.998,20 КМ без
ПДВ-а и
2) „САНИТАЦИЈА“д.о.о. Зворник са укупном цијеном понуде у износу од 6.552,00 КМ без ПДВа.
Члан 5.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од пет (5) дана од
дана обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-96/17
Датум: 04.04.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

119.
На основу члана 70. става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Би Х“, број 39/14), члана 59
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске, број 97/16) и Записника комисије о
оцјени понуда за набавку вршења услуга прољећне систематске дератизације на подручју општине
Шамац у 2017. години. Начелник општине Шамац д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку услуга
„ Вршење прољећне систематске дератизације на подручју Општине Шамац
у 2017. години“ путем конкурентског захтјева
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Члан 1.
У поступку јавне набавке за набавку услуга „ Вршење прољећне систематске
дератизације на подручју Општине Шамац у 2017. години“ путем конкурентског захтјева за доставу
понуда објављеног дана 16.03.2017. године под бројем 144-7-2-2-3-2/17 на порталу Агенције за јавне
набавке Босне и Херцеговине. Предмет јавне набавке је набавка услуга „Вршење прољећне систематске
дератизације на подручју Општине Шамац у 2017. години“ путем конкурентског захтјева за доставу
понуда. Процијењена вриједност набавке износи до 8.547,00 КМ без ПДВ-а.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигла је у року једна понуда (1) сљедећег понуђача:
1) ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА „ДОМ ЗДРАВЉА ШАМАЦ“ са укупном цијеном од:
а) 8.547,00 КМ без ПДВ-а, односно 10.000,00 КМ са ПДВ-ом за услуге дератизације на
површинама које ће се финансирати из Буџета општине Шамац и
б) 5,00 КМ за вршење услуге дератизације по једном индивидуалном домаћинству (кућа,стан)
Члан 3.
Комисија је констатовала да је горе наведени понуђач доставио комплетну документацију у
складу са условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Оцијењено је да је најповољнији понуђач :
1)ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА „ДОМ ЗДРАВЉА ШАМАЦ“ са укупном цијеном од:
а) 8.547,00 КМ без ПДВ-а, односно 10.000,00 КМ са ПДВ-ом за услуге дератизације на површинама које
ће се финансирати из Буџета општине Шамац и
б) 5,00 КМ за вршење услуге дератизације по 1 индивидуалном домаћинству (кућа,стан) .
Члан 5.
Записник комисије о оцјени понуда број 01-052-18/16 од 27.03.2017. године са препоруком саставни
је дио Одлуке о избору најповољније понуђача.
Члан 6.
Изабрани понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал
или овјерене копије докумената, којима потврђује вјеродостојност достављених изјава у складу са чл. 45
став 2 , тачке од а) до д).
Члан 7.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке сваки понуђач који је учествовао у овом поступку
може ради заштите својих права у року од 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке, уложити жалбу (најмање
три примјерка) у писаној форми уговорном органу-општини Шамац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01- 022-95/2017
Датум: 04.04.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

120.
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. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку радова „Извођење радова на кружном току у Шамцу“
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Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „СИГМА КОМЕРЦ“д.о.о. Шамац за набавку радова „Извођење
радова на кружном току у Шамцу“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од 5.700,00 КМ
без ПДВ-а, односно 6.669,00 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 регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
31.03.2017. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу:
1) „СИГМА КОМЕРЦ“д.о.о. Шамац
У року остављеном за достављање понуде, дана 03.04.2017. године достављена је понуда понуђача
„СИГМА КОМЕРЦ“ д.о.о. Шамац са укупним износом понуде од 5.700,00 КМ без ПДВ-а, односно
6.669,00 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.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-97/17
Датум: 06.04.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

121.
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 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
3/14), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
„ Извођење радова на трибинама и свлачионицама
на игралишту у Горњој Слатини“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „ Извођење радова на трибинама и свлачионицама на
игралишту у Горњој Слатини“ 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 позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове ,
потребна средства су планирана на конту бр.412500–Расходи за текуће одржавање осталих грађ.
објеката-ком. инфраструктура
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-98/2017
Датум: 07.04.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

122.
На основу Стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2013. до 2017. године („Службени
гласник Републике Српске“ број 106/13) и Одлуке Владе РС о оснивању, организацији и надлежностима
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Комисије за праћење спровођења Стратегије и Акционог плана за борбу против корупције (број 04/1-0122-525/14 од 15. марта 2014. године), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), сагласно одредбама члана 60 и 79. Статута општине Шамац („Службени
гласник Општине Шамац“ број 3/14), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ОДЛУКУ
о именовању радне групе
за израду Плана интегритета Општине Шамац
Члан 1.
Именује се радна група за израду Плана интегритета Општине Шамац, у сљедећем саставу:
1. Стојанка Роквић- координатор,
2. Ратко Михајловић-члан и
3. Јован Симеуновић, -члан.
Члан 2.
Задаци радне групе из претходног члана су одређени чланом 12. Правила за израду, увођење и
спровођење планова интегритета у Републици Српској.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-100/2017
Датум: 10.04.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

123.
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 60. Статута општине Шамац, Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
набавка услуга „Одржавање и реконструкција (крпажа ударних рупа) асфалтних улица и путева на
подручју Општине Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке набавка услуга „Одржавање и реконструкција (крпажа ударних
рупа) асфалтних улица и путева на подручју Општине Шамац“путем конкурентског захтјева са објавом
обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 17.094,02 KM без ПДВ-а, односно до 20.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2017. год. у оквиру позиције број
0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове. Потребна средства су планирана
Буџетом општине Шамац на конту број 511200 –Издаци за инвестиционо одржвање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022- 99/2017
Датум, 11.04.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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124.
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 60 и 79.
Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 3/14) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку услуга
„Одржавање хоризонталне сигнализације на подручју Општине Шамац“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за извођење радова „Одржавање хоризонталне
сигнализације на подручју Општине Шамац“ објављеног дана 29.03.2017. год. на порталу Агенције за
јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-2-4-3-4/17. Предмет јавне набавке
је oдржавање хоризонталне сигнализације на подручју Општине Шамац. Процијењена вриједност набавке
је 13.675,22 КМ без урачунатог ПДВ-а, односно до 16.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
За предметну јавну набавку , у року остављеном за доставу понуда, пристигле су четири (4) понуде
сљедећих понуђача:
1) „БУЉАН ЦЕСТЕ“ д.о.о Крешево
2) „SACOM“ д.о.о. Илијаш, Сарајево
3) „ДОБОЈПУТЕВИ“ д.д. Добој Југ
4) „СИГНАЛ ПРОМ“ д.о.о. Зворник
Члан 3.
Комисија је констатовала да су сви понуђачи доставили комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ.

РАНГ ЛИСТА ПРИСТИГЛИХ И ОЦИЈЕЊЕНИХ ПОНУДА
Цијена понуде
КМ без ПДВ-а
Р.
број

у Понуђени
попуст

Укупна цијена
понуде у КМ с
ПДВ-ом

Назив понуђача

1.

* „СИГНАЛ ПРОМ“ д.о.о.
Зворник

9.349,00

-

9.349,00

2.

„SACOM“ д.о.о. Сарајево

9.387,00

-

10.982,79

3.

„БУЉАН ЦЕСТЕ“ д.о.о
Крешево

9.990,80

-

11.689,24

„ ДОБОЈПУТЕВИ“д.д.
Добој Југ
*понуђач није у систему ПДВ-а

12.140,75

-

14.204,68

4.

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „ СИГНАЛ ПРОМ“ д.о.о. Зворник чија је понуда
најнижа цијена технички задовољавајућа са износом од 9.349,00 КМ.
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Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-30/17 од 07.04.2016. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал
или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона
о јавним набавкама БиХ.
Члан 6.
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) 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.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-101/17
Датум: 12.04.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

125.
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. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15 , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
„Извођење радова на трибинама и свлачионицама
на игралишту у Горњој Слатини“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „PE-COMERC“ д.о.о. Горња Слатина за извођење радова на трибинама
и свлачионицама на игралишту у Горњој Слатини те се именованом понуђачу додјељује Уговор о
извођењу радова у износу од 5.932,60 КМ без ПДВ-а, односно 6.941,14 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно условима
наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке радова „ Извођење радова на трибинама и свлачионицама на игралишту у
Горњој Слатини“ путем директног споразума, Општина Шамац је као уговорни орган дана 07.04.2017.
покренула поступак предметне набавке доношењем посебне одлуке о покретању поступка број 01-02298/17 и упутила позив за достављање понуде бр. 01-052-34/17 сљедећим понуђачима:
3) „PE-COMERC“д.о.о. Горња Слатина
4) „SATURN TRADE“д.о.о. Градачац и
5) „РАКИЋ-ГРОЗДАНИЋ“д.о.о. Вукосавље
Члан 4.
У року остављеном за пријем понуда, достављене су три понуде, сљедећих понуђача:
2) PE-COMERC“д.о.о. Горња Слатина са укупном цијеном понуде у износу од 5.932,60 КМ без
ПДВ-а,
3) „SATURN TRADE“д.о.о. Градачац са укупном цијеном понуде у износу од 5.978,95 КМ без
ПДВ-а и
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4) „РАКИЋ-ГРОЗДАНИЋ“д.о.о. Вукосавље са укупном цијеном понуде у износу од 5.996,43 КМ
без ПДВ-а.
Члан 5.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од пет (5) дана од
дана обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-106/17
Датум: 13.04.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

126.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи „Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 ,
члана 64. став (1) тачка б, члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број
39/14), Записника о оцјени понуда са препоруком Комисије за јавну набавку број: 01-052-32/17 од
11.04.2017. године, у поступку јавне набавке „ Изградња артершког бунара у избјегличком насељу
Лугови“ Начелник oпштине Шамац д о н о с и
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова
„Изградња артершког бунара у избјегличком насељу Лугови“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број: 01-052-32/17 од 11.04.2017. године и
уговор за јавну набавку радова „ Изградња артершког бунара у избјегличком насељу Лугови“ проведеног
путем конкурентског захтјева за доставу понуда и уговор се додјељује понуђачу „ИПИН“ д.о.о. из
Бијељине , понуда број: 01-052-32/17 р.бр.1 од 10.04.2017. године , за понуђену цијену у износу 56.284,57
КМ без ПДВ-а, односно 65.852,95 КМ са урачунатим ПДВ-ом као најбоље оцијењеном понуђачу.
Записник о оцјени понуда са препоруком Комисије број: 01-052-32/17 од 11.04.2017.године је
саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 2.
Изабрани понуђач
у својој понуди доставио је све потребне доказе којима потврђује
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 3.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу ИПИН“ д.о.о. из
Бијељине најкасније у року од 10 дана од дана окончања поступка јавне набавке.
Члан 4.
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.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали
у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 01-02293/17 од 31.03.2017. год. Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 62.441,47 КМ. Обавјештење број 144-7-3-5-3-5/17
о предметној набавци објављено је на Порталу јавних набавки дана 31.03.2017. год. Комисија за јавну
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набавку именована је Рјешењем Начелника општине број 01-111-63/2017 од 06.04.2017. године.
Комисија за јавну набавку доставила је дана 12.04.2017. године Записник о оцјени понуда број 01052-32/17 од 11.04.2017. год. у ком је садржана и препорука за закључење уговора у поступку јавне
набавке „ Изградња артершког бунара у избјегличком насељу Лугови“ . 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 -двије (2) .
- да су благовремено запримљене двије (2) понуде.
- да није било неблаговремено запримљених понуда.
- да је понуда понуђача „ИПИН“ д.о.о. из Бијељине је прихватљива.
- да понуда понуђача „АСТРА ПЛАН“ д.о.о. из Брчког није прихватљива из сљедећих разлога:
Достављена понуда у износу од 66.579,17 КМ је знатно већа (6,5%) од процијењене вриједности
предметне набавке која је у износу од 62.441,47 КМ и као таква није ушла у даље разматрање.
Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка б (најнижа цијена) Закона о јавним
набавкама, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) 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: 01-022-102 /2017
Датум:13.04.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

127.
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 60. Статута општине Шамац, Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
набавка услуга „Редовно одржавање некатегорисаних путева на подручју
Општине Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке набавка услуга „Редовно одржавање и некатегорисаних путева
на подручју Општине Шамац“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења на порталу
Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 41.880,35 KM без ПДВ-а, односно до 49.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2017. год. у оквиру позиције број
0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове. Потребна средства су планирана
Буџетом општине Шамац на конту број 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских
објеката-одржавање путева.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-108/2017
Датум, 18.04.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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128.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске», број
97/16), сагласно одредбама члана 60. i 79. Статута општине Шамац, («Службени гласник општине
Шамац», број 3/14) и у складу са чланом 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске («Службени
гласник Републике Српске», број 43/07), Начелник општине Шамац, доноси
О Д Л У К А
о радном времену за вријеме републичких
празника у мају 2017. године
Члан 1.
Нерадни дани за све регистроване субјекте (правна лица и предузетнике) су (Међународни
празник рада) 2. мај 2017 и (Дан побједе над фашизмом) 9. мај 2017 године.
У дане републичког празника, Међународни празник рада (1. маја 2017 године), могу радити
сви регистровани субјекти на подручју општине Шамац (правна лица и предузетници) у времену од
07,00 до 12,00 сати, ради задовољења неопходних потреба грађана.
Члан 2.
Комуналне сервисне службе, сервисне службе водовода и канализације и електродистрибуције,
јединице ватрогасне службе и службе у области здравства, здравствене апотеке, ветеринарске
амбуланте, продавнице погребне опреме у дане републичких празника, наведених у члану 1. ове
Одлуке, ће имати дежурства.
(Сви угоститељски објекти у дане наведених мајских празника могу радити у редовном радном
времену).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 01-022-107/2017
Датум, 19.4.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

129.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи „Службени гласник Републике Српске“ број 97/16,
члана 64. став (1) тачка б, члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број
39/14), Записника о оцјени понуда са препоруком Комисије за јавну набавку број: 01-052-28/17 од
12.04.2017. године, у поступку јавне набавке „ Набавка хране и пића за потребе репрезентације
Oпштинске управе Шамац“ , Начелник oпштине Шамац д о н о с и
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку робе
„Набавка хране и пића за потребе репрезентације
Oпштинске управе Шамац“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број: 01-052-28/17 од 12.04.2017. године и
уговор за јавну набавку робе „ Набавка хране и пића за потребе репрезентације
Oпштинске управе Шамац“ се додјељује понуђачу „Fructa-Trade“д.о.о. Дервента, понуда број: 01-05228/17 р.бр.1 од 05.04.2017. године , за понуђену цијену у износу 11.800,71 КМ без ПДВ-а, односно
13.806,83 КМ са урачунатим ПДВ-ом као најбоље оцијењеном понуђачу.
Записник о оцјени понуда са препоруком Комисије број: 01-052-28/17 од 12.04.2017.године је
саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 2.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 5 (пет) дана достави све потребне доказе којима
потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
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Члан 3.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Fructa-Trade“д.о.о.
Дервента најкасније у року од 10 дана од дана окончања поступка јавне набавке.
Члан 4.
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.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали
у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 01-022-75/17
од 27.03.2017.год. Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 12.820,52 КМ. Обавјештење број 144-7-1-3-3-3/17 о
предметној набавци објављено је на Порталу јавних набавки дана 27.03.2017. год. Комисија за јавну
набавку именована је Рјешењем Начелника општине број 01-111-66/2017 од 07.04.2017. године. Комисија
за јавну набавку доставила је дана 13.04.2017. године Записник о оцјени понуда број 01-052-28/17 од
12.04.2017. год. у ком је садржана и препорука за закључење уговора у поступку јавне набавке „ Набавка
хране и пића за потребе репрезентације Oпштинске управе Шамац“ . 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 -двије (2),
- да није било неблаговремено запримљених понуда,
- да су благовремено запримљене двије (2) понуде и то:
1) „Fructa-Trade“д.о.о. Дервента са цијеном понуде у износу од 11.800,71 КМ без ПДВ-а и
2) „ Лала и Лаћо“ д.о.о. Бијељина са цијеном понуде у износу од 12.775,10 КМ без ПДВ-а.
Оба понуђача доставили су сву потребну документацију у складу са условима тендерске
документације и Закона о јавним набавкама
Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка б (најнижа цијена) Закона о јавним
набавкама, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) 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: 01-022-109/2017
Датум:21.04.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

130.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске», број: 97/16), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута Општине Шамац
(«Службени гласник Општине Шамац», број 3/14), те одредбама Одлуке о извршењу буџета општине
Шамац за 2017. годину («Службени гласник општине Шамац», број: 15/16), д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
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I – Одобрава се исплата средстава буџетске резерве у укупном износу од 49.895,00 KМ
(словима: четрдесет девет хиљада осам стотина деведесет (и) пет конвертибилних марака).
II – За износ средстава из члана I овог закључка извршиће се прерасподјела средстава са
буџетске резерве и то на сљедећи начин:
На потрошачку јединицу 0130 – Одјељење за општу управу, позиција 511700 – Издаци за
нематеријалну произведену имовину у износу од 1.500,00 КМ (словима: хиљаду пет стотина
конвертибилних марака), због указане потребе за евидентирањем издатака за рачунарске програме
(унапређење информационог система).
Затим, на потрошачку јединицу 0190 – Остала буџетска потрошња, позиција 419100 – Расходи по
судским рјешењима у износу од 48.398 КМ (словима: четрдесет осам хиљада три стотине деведесет (и)
осам конвертибилних марака). Прерасподјела је неопходна за потребе евидентирања обавеза по основу
судских рјешења и то по Споразуму о одгођеном плаћању, број 01-022-33/2017, између Општине Шамац и
Наде Дервенић из Шамца за преостали износ потраживања који ће Општина Шамац исплатити у 2017.
години у износу од 46.038,50 КМ, као и за измирење преосталог дијела обавезе (по пресуди број 86 О П
028014 15 П 2), по тужби Јурић Мариа (камате на главно потраживање), у износу од 2.358,72 КМ.
III – За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-48/2017
Датум: 27.02.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

131.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута Општине Шамац („Службени гласник Републике Српске,
број 3/14), члана 5. Одлуке о подизању и одржавању споменика од посебног значаја за општину Шамац
(„Службени гласник Општине Шамац “број 03/09) Начелник општине Шамац , д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за подизање и одржавање споменика
од посебног значаја за општину Шамац
Члан 1.
Именује се Комисија за подизање и одржавање споменика од посебног значаја за општину Шамац,
као стручно радно тијело у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Ратко Михајловић, предсједник комисије,
Николина Шкрбић, члан комисије,
Стеван Аранђић, члан комисије,
Милован Дујковић, члан комисије и
Лазар Благојевић, члан комисије.

Члан 2.
Задаци комисије и начин рада прописани су одредбама чл. 6,7 и 8. Одлуке о подизању и одржавању
споменика од посебног значаја за Општину Шамац.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи Рјешење именовању Комисије за подизање и
одржавање споменика од посебног значаја за општину Шамац број 01-111-34/2011 од дана 12.08.2011.
год. („Службени гласник Општине Шамац “ број 14/11).
Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику Општине Шамац“
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Број: 01-111-62/17
Датум:03.04.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

132.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 3/14) доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за спровођење Jавног конкурса за избор и именовање два члана Управног одбора
Јавне установе Центар за социјални рад Шамац, у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Блаженка Максимовић – предсједник Комисије
Стојан Богдановић – члан Комисије
Даринко Јефремовић – члан Комисије
Мирко Кајтез – члан Комисије
Борислав Јосиповић – члан Комисије

II
Задатак комисија из тачке I овог Рјешења је да, након провјере испуњености услова пријављених
кандидата организује улазни интервју са кандидатима и Начелнику општине поднесе Извјештај о
спроведеном јавном конкурсу заједно са ранг листом кандидата.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине Шамац;
Број: 01-111-68/2017
Датум, 07.04.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

АКТИ ОРГАНА ЈП
133.
На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Српске'' број: 75/04,
78/11) и члана 17. Статута ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (''Службени гласник Општине Шамац'' број:
4/14), Надзорни одбор ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац на првој редовној сједници, одржаној дана
03.04.2017. године, доноси
ОДЛУКА
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
директора ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац.
Члан 2.
Општи и посебни услови за избор и именовање директора из члана 1. ове Одлуке, дужина мандата, као и
права и обавезе прописани су Законом о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 75/04 и 78/11)
и Статутом ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/14).
Члан 3.
Јавни конкурс ће бити отворен 15 дана од дана објаве у Службеном гласнику Републике Српске и једним
дневним новинама који се дистрибуирају на подручју општине Шамац.
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Члан 4.
Надзорни одбор ће након истека рока из члана 3. ове Одлуке, да изврши преглед и провјеру испуњавања
услова за све пријављене кандидате, и сачини списак оних који испуњавају услове за избор и именовање,
након чега спроводи изборни поступак.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 294-04/17
Датум: 03.04.2017. године

Предсједник Надзорног одбора
Саша Божић, дипл. инж. пољ.

134.
На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Српске'' број: 75/04,
78/11), члана 49 Статута ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (''Службени гласник Општине Шамац'' број:
4/14), и Одлуке Скупштине општине Шамац, у функцији Скупштине ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
број 268-03/17 од 28.03.2017. године, Надзорни одбор ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац на првој редовној
сједници, одржаној дана 03.04.2017. године, доноси
ОДЛУКА
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
3 (три) члана Одбора за ревизију ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 3 (три) члана Одбора за ревизију ЈП''Слободна зона''
д.о.о. Шамац.
Члан 2.
Општи и посебни услови за избор и именовање чланова Одбора за ревизију из члана 1. ове Одлуке,
дужина мандата, као и права и обавезе прописани су Законом о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', број 75/04 и 78/11) и Статутом ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 4/14) и Одлуком о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање 3 (три) члана
Одбора за ревизију ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/17).
Члан 3.
Јавни конкурс ће бити отворен 15 дана од дана објаве у Службеном гласнику Републике Српске и једним
дневним новинама који се дистрибуирају на подручју општине Шамац.
Члан 4.
Након проведеног Јавног конкурса из члана 3. ове Одлуке, Надзорни одбор ће Скупштини општине
Шамац у функцији Скупштине ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, ради именовања, предложити чланове
Одбора за ревизију.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 295-04/17
Датум: 03.04.2017. године

Предсједник Надзорног одбора
Саша Божић, дипл. инж. пољ.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
117. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Израда и испорука парковских корпи за
смеће“
118. Одлука o додјели уговора „Вршење услуга ларвицидног третмана комараца на
подручју Општине Шамац“
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119. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Вршење прољећне
систематске дератизације на подручју Општине Шамац у 2017. години“ путем
конкурентског захтјева
120. Одлука o додјели уговора за набавку радова „Извођење радова на кружном току у
Шамцу“
121. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке „Извођење радова на
трибинама и свлачионицама на игралишту у Горњој Слатини“
122. Одлука о именовању радне групе за израду Плана интегритета Општине Шамац
123. Одлука о покретању поступка јавне набавке набавка услуга „Одржавање и
реконструкција (крпажа ударних рупа) асфалтних улица и путева на подручју Општине
Шамац“
124. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Одржавање
хоризонталне сигнализације на подручју Општине Шамац“
125. Одлука o додјели уговора „Извођење радова на трибинама и свлачионицама на
игралишту у Горњој Слатини“
126. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Изградња артершког
бунара у избјегличком насељу Лугови“
127. Одлука о покретању поступка јавне набавке набавка услуга „Редовно одржавање
некатегорисаних путева на подручју Општине Шамац“
128. Одлука о радном времену за вријеме републичких празника у мају 2017. године
129. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе „Набавка хране и пића за
потребе репрезентације Oпштинске управе Шамац“
130. Закључак
131. Рјешење о именовању Комисије за подизање и одржавање споменика од посебног
значаја за општину Шамац
132. Рјешење

АКТИ ОРГАНА ЈП
133. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈП
„Слободна зона“ д.о.о. Шамац
134. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 3 (три) члана Одбора
за ревизију ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
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