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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
192.
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број:
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 6. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број:20/12), члана 8. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Шамац“, број 21/17) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XXXI редовној сједници одржаној
дана 25.06.2019.године, донијела је
ОДЛУКУ
о стављању у промет неизграђеног градског грађевинског земљишта
у својини Oпштине Шамац
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се путем лицитације продаја
неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини Општине Шамац, које се налази у обухвату
„Просторни план општине Шамац 2013-2033“ („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17) и то:
- Парцела к.ч. број 186, уписано у П.Л. број 245/232, К.о. Шамац, а што се по старом
катастарском операту односи на земљиште означено као к.ч. број 11/1 из ЗК улошка број 320,
К.о. СП Шамац, посједника и власника Скупштине општине Шамац са дијелом 1/1, површине
1451 m2,
Члан 2.
Почетна продајна цијена земљишта из члана 1. ове Одлуке утврђена је од стране вјештака
архитектонско-грађевинске
струке
и
износи
72.550,00
КМ
(словима:
седамдесетдвијехиљадепетстотинапедестконвертибилнихмарака),
односно
50КМ/m2
(словима:
педесетконвертибилнихмарака).
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од 10% од
продајне цијене, која се уплаћује на јединствени рачун трезора општине Шамац отворен код НЛБ
Развојне банке на број рачуна 5620118067541754- рачун за донације, са назнаком: кауција за
непокретности у К.о. Шамац, о чему ће Комисији поднијети доказ о извршеној уплати износа од 7.255,00
КМ (словима: седамхиљададбијестотинепедестепетконвертибилнихмарака).
Члан 4.
Поступак лицитације ће спровести Комисија за продају неизграђеног градског грађевинског
земљишта, коју ће именовати Начелник општине.
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Објава Огласа за продају непокретности извршиће се у дневним новинама „ЕУРО БЛИЦ“,
Огласној плочи Општинске управе Шамац и веб страници Општине Шамац.
Члан 5.
Уколико непокретност из члана 1. Ове Одлуке не буде продата на најмање двије лицитације ,
продаја се може извршити непосредном погодбом, у складу са одредбама Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 4. ове Одлуке.
Члан 6.
Овлашћује се Начелник општине Шамац, или лице које он овласти, да по окончању лицитационог
поступка са најповољнијим понуђачем закључи уговор о купопродаји, а по прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у Добоју.
Члан 7.
Трошкове израде нотарске исправе и трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама
непокретности сноси купац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“
Број: 07- 022 -162 / 19
Датум: 25.06.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

193.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17), чланом 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXI редовнoj сједници одржаној 25.6.2019.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац, коју је поднио Начелник општине на XXXI редовној сједници
Скупштине општине Шамац, одржаној 25.6.2019. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-161/19
Датум, 25.06.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

194.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXI редовној сједници одржаној 25.06.2019.године, донијела
је
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З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва РС Сједиште замјеника у Добоју за период
01.01.2018. до 31.12.2018. године Општина Шамац
I
Усваја се Извјештај о раду Правобранилаштва РС Сједиште замјеника у Добоју за период
01.01.2018. до 31.12.2018. године Општина Шамац.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-163/19
Датум, 25.06.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

195.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXI редовној сједници одржаној 25.06.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о остваривању годишњег плана имплементације Стратегије развоја
општине Шамац за 2018. годину
I
Усваја се Извјештај о остваривању годишњег плана имплементације Стратегије развоја општине
Шамац за 2018. године.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-164/19
Датум, 25.06.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

196.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXI редовној сједници одржаној 25.06.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о раду Начелника у органима КП „ Водовод и канализација“ а.д. Шамац за
период 01.01-31.12.2018. године
I
Усваја се Извјештај о раду Начелника у органима КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац за
период 01.01-31.12.2018. године.
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II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-165/19
Датум, 25.06.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

197.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16), чл.
36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и члана 128. Став 1.
Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина
општине Шамац, на XXXI редовној сједници одржаној 25.06.2019.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине Шамац у 2018. години са
планом расподјеле средстава за превоз ученика у 2019. години
I
Усваја се Извјештај о утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине Шамац у 2018. години са
планом расподјеле средстава за превоз ученика у 2019. години.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 07-022-166/19
Датум, 25.06.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

198.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16), чл.
36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и члана 128. Став 1.
Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина
општине Шамац, на XXXI редовној сједници одржаној 25.06.2019.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у школској 2018/19
години
I
Усваја се Извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у школској 2018/19
години.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 07-022-167/19
Датум, 25.06.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста
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199.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXI редовној сједници одржаној 25.06.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о успјеху и владању ученика ЈУ Средњошколског центра „ Никола Тесла“
на крају првог полугодишта за школску 2018/2019 годину
I
Усваја се Извјештај о успјеху и владању ученика ЈУ Средњошколског центра „ Никола Тесла“ на
крају првог полугодишта за школску 2018/19 годину.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-168/19
Датум, 25.06.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

200.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXI редовној сједници одржаној 25.06.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације o стању у привреди са показатељима запослености на подручју
општине Шамац у 2018. години
I
Прихвата се Информација о стању у привреди са показатељима запослености на подручју
општине Шамац у 2018. години.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-170/19
Датум, 25.06.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

201.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXI редовној сједници одржаној 25.06.2019.године, донијела
је

5

Страна 6 - Четвртак 27. јун 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 8
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације o стању безбједности на подручју општине Шамац у 2018. години са
упоредним показатељима из 2017. године
I
Прихвата се Информација о стању безбједности на подручју општине Шамац у 2018. години са
упоредним показатељима из 2017. године.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-169/19
Датум, 25.06.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

202.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXI редовној сједници одржаној 25.06.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације o демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о
броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2018. години
I
Прихвата се Информација о демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о
броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2018. години.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-171/19
Датум, 25.06.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

203.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXI редовнoj сједници одржаноj
25.06.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XXX редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са XXX редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
25.04.2019. године, без примједби.
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II
Извод из Записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07- 022- 160 /19
Датум, 25.06.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
204.
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 услугe „Снимање ситуациног плана на парцели к.ч. 3812 К.О. Тишина ( дио
саобраћајнице кроз Тишину десна страна пута Шамац-Брчко)“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Геоинжењеринг“д.о.о. Бања Лука за набавку услуге „ Снимање
ситуациног плана на парцели к.ч. 3812 К.О. Тишина ( дио саобраћајнице кроз Тишину десна страна пута
Шамац-Брчко)“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 1.550,00 КМ без ПДВ-а,
односно 1.813,50 КМ са 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
06.06.2019. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „Геоинжењеринг“д.о.о. Бања Лука.
У року остављеном за достављање понудa, достављена је понуда „Геоинжењеринг“д.о.о. Бања Лука
са укупним износом понуде од 1.550,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.813,50 КМ са ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.

Начелнику општине у року од 5 дана од дана

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-146/2019
Датум: 11.06.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

205.
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: 01-022-133/2019 од
22.05.2019. године, у поступку јавне набавке „ Набавка хране и пића за потребе репрезентације
Oпштинске управе Шамац“, Начелник општине Шамац донио је
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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:01-022-133/2019 од 22.05.2019. године и уговор
за јавну набавку робе „ Набавка хране и пића за потребе репрезентације Oпштинске управе Шамац“
додјељује се понуђачу „ Fructa-Trade“д.о.о. Дервента за понуђену цијену у износу од 9.217,62 КМ без
ПДВ-а, односно 10.784,62 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Нацрт уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „ Fructa-Trade“ д.о.о. Дервента
по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније
понуде.
Члан 3.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 5 (пет) дана, од дана пријема ове одлуке достави све
потребне доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним
набавкама БиХ.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-133/2019 од 22.05.2019. 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.
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: 01-022133/2019 од 13.05.2019. године. Предметна јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за
доставу понуда са процијењеном вриједности до 10.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 11.700,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом. Обавјештење о набавци број 144-7-1-12-3-15/19 oд 13.05.2019. године објављено је
на Порталу јавних набавки заједно са предметном тендерском документацијом . За предметну набавку
уговорни орган је планирао и провођење е-аукције.
Комисија за предметну јавну набавку именована је Рјешењем број: 01-111-52/2019 од 20.05.2019. године
доставила је Записник о оцјени понуда број 01-022-133/2019 од 10.06.2019. године.
У поступку је утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање
понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено
сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 1 ( један )
- да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда
- да је 1 (једна ) понуда понуђача прихватљива
Комисија је утврдила да је понуђач „ Fructa-Trade“д.о.о. Дервента доставио комплетну документацију у
складу са условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама. Утврђена је ранг листа
оцијењених и прихватљивих понуда.
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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:
Укупна цијена уКМ
Назив / име понуђача
без ПДВ-а
1

„Fructa-Trade“д.о.о. Дервента

9.217,62

Укупна цијена у КМ
са ПДВ-ом

Преф. третман
домаћи

10.784,62

Не

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
диспозитиву 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: 01-022-133/2019
Датум: 10.06.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

206.
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: 01-022-101/2019 од
28.05.2019. године у поступку јавне набавке робе „ Набавка LED расвјете на подручју општине Шамац“,
Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку робе „ Набавка LED расвјете на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-101/2019 од .06.2019. године и уговор
за јавну набавку робе „ Набавка LED расвјете на подручју општине Шамац“ додјељује се групи понуђача
„EЛМОНТ“с.п. Бојан Вребац , Козарска Дубица и „МИГ ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Мркоњић Град за понуђену
цијену у износу од 699.300,00 без ПДВ-а, односно 818.181,00 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Нацрт уговора о набавци доставиће се на потпис носиоцу групе понуђача „EЛМОНТ“с.п. Бојан
Вребац , Козарска Дубица по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи
обавијештени о избору најповољније понуде.
Члан 3.
Носилац групе „EЛМОНТ“с.п. Бојан Вребац , Козарска Дубица у обавези је да у року од 5 (пет) дана
достави све потребне којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о
јавним набавкама БиХ.
Члан групе „МИГ ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Мркоњић Град у понуди доставио је све потребне доказе којима је
потврдио вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-101/2019 од 28.05.2019. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
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Члан 5.
Ова одлука доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану
71. став (2) Закона о јавним набавкама.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“
и на веб сајту Општине Шамац www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем 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: 01-022-101/2019
од 08.04.2019. године. Предметна јавна набавка је проведена путем отвореног поступка са
објавом сажетка и на енглеском језику. Процијењена вриједност предметне набавке износи 726.495,73 КМ
без ПДВ-а, односно 850.000,00 КМ са ПДВ-ом.
Обавјештење о набавци број:144-1-1-10-3-12/19 од 08.04.2019. године објављено је на порталу Агенције
за јавне набавке БиХ заједно са предметном тендерском документацијом и у „Службеном гласнику БиХ“
број 28/19 од 12.04. 2019. године.
На предметну тендерску документацију, понуђач „Електро тим“ д.о.о. Бања Лука упутио је жалбу број:
04-05/19/01 од дана 12.04.2019. год. и иста је запримљена на протокол код уговорног органа дана
15.04.2019. године, након чега је уговорни орган размотрио жалбу у коме жалилац наводи:
„ У дијелу 6.1.5. Техничке карактеристике-спецификације предмета јавне набавке, уговорни орган тражи
ЛоРа бежичну комуникацију за систем управљања расвјетом. Даље жалилац наводи позивајући се на члан
54. став 9. Закона о јавним набавкама , да је уговорни орган приликом дефинисања техничке
спецификације био дужан да:
-омогући свим понуђачима једнак и недискриминирајући приступ нуђењем еквивалента
- да одреди техничке спецификације позивајући се на БиХ или европске стандарде, при чему свака упута
мора да садржи ријечи „или еквивалент“
- не упућује на одређеног произвођача, на поријекло или на посебан поступак, на марке, патенте, типове
или одређено поријекло, ако би се тиме погодовало или би се искључили одређени привредни субјекти
или одређени производи“
Уговорни орган донио је Рјешење број:01-022-101/2019 од 18.04.2019. године у коме је усвојио жалбу
жалиоца и извршио измјену тендерске документације тако да се свим понуђачима омогућио једнак и
недискриминирајући приступ нуђењем еквивалента за бежични систем комуникације који је тражен у
тендерској документацији.
Комисија за предметну јавну набавку именована је Рјешењем број: 01-111-51/2019 од 15.05.2019. године
доставила је Записник о оцјени понуда број: 01-022-101/2019 од 28.05.2019. године.
У поступку је утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање
понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено
сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 1 ( један )
- да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда
- да је 1 (једна ) понуда понуђача прихватљива
Критеријум за оцјењивање понуде је економски најповољнија понуда.
Подкритеријуми који се вреднују су:
А-цијена понуде и
Б-гарантни период (након уговор. периода од 10 година)
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Критеријум

А
Б

Опис критеријума

Максимални
бодова
критеријуму
80
20
Макс. 100

Цијена понуде
Гарантни период (након уговор. периода од 10 год.)
УКУПНО:

број
по

Комисија је утврдила да је група понуђача „EЛМОНТ“с.п. Бојан Вребац , Козарска Дубица и „МИГ
ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Мркоњић Град доставио комплетну документацију у складу са условима тендерске
документације и Закона о јавним набавкама БиХ . Утврђена је ранг листа оцијењених и прихватљивих
понуда.
Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда:
Подкритеријуми: Цијена
понуде у
А)Цијена понуде КМ
са
Р.бр.
Назив понуђача
у КМ без ПДВ-а ПДВ-ом
Б) Гарантни
период у
мјесецима
( након
уговор.периода
од 10 година)

1

„EЛМОНТ“с.п. Бојан
Вребац , Козарска
Дубица и
„МИГ ЕЛЕКТРО“
д.о.о. Мркоњић Град

699.300,00

Број
бодова
по
поткритериј
умима

Укупно
бодова

Преф.
третман
домаћи

80

Не

(мјесечни
анутитет у
КМ)

818.181,00

80

6.818,18
0

0

(група понуђача)
Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 (десет) дана,
рачунајући од дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или
препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла бити
уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022-101/2019
Датум: 17.06.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

207.
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:
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ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
„ Набавка додатних услуга на одржавању и реконструкцији (крпажа ударних рупа) асфалтних
улица и путева на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Набавка додатних услуга на одржавању и реконструкцији
(крпажа ударних рупа) асфалтних улица и путева на подручју општине Шамац“ путем преговарачког
поступка без објаве обавјештења.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.440,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.364,80 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и утврђена су Буџетским средствима у оквиру позиције број 160 Одјељења за
просторно уређење стамбено комуналне послове. Потребна средства су планирана Буџетом општине
Шамац на конту број 412500 – Издаци за инвестиционо одржавање 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 и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-153/2019
Датум: 19.06.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

208.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број 39/14), члана
59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 97/16), сагласно одредбама члана 66.
Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за извођење радова „Асфалтирање Дејића сокака у МЗ-и Доња Слатина“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање Дејића сокака у МЗ-и Доња Слатина“
путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 34.188,03 КМ без ПДВ-а, односно до 40.000, 00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2019. годину у оквиру позиције број 160 Одјељења за
просторно уређење стамбено комуналне послове . Потребна средства су планирана Буџетом општине Шамац на
конту број 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката.
Средства ће се обезбиједити и учешћем групе грађана МЗ-e Доња Слатина у суфинансирању предметних
радова у 50% процентуалном износу.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган. Уговорни орган ће
након пријема, отварања и прегледа понуда провести е-аукцију у складу са Правилником о условима и начину
кориштења е-аукције.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац".
Број: 01-022-159/2019
Датум, 25.06.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

209.
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: 01-022-145/2019 од
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20.06.2019. године, у поступку извођењa радова „ Вањско уређење и опремање дјечијег вртића у
Обудовцу“ путем отвореног поступка, Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
„ Вањско уређење и опремање дјечијег вртића у Обудовцу“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-145/2019 од 20.06.2019. године и уговор
за извођење радова „ Вањско уређење и опремање дјечијег вртића у Обудовцу“ путем отвореног поступка
додјељује се:
a) за ЛОТ1 понуђачу „БРАЋА МИЋИЋ“ д.о.о. Модрича у износу од 65.167,00 КМ без ПДВ-а,
односно 76.245,39 КМ са ПДВ-ом,
б) за ЛОТ 2 понуђачу „БРАЋА МИЋИЋ“ д.о.о. Модрича у износу од 23.172,95 КМ без ПДВ-а,
односно 27.112,35 КМ са ПДВ-ом и
в) за ЛОТ3 понуђачу „УЛТРАПРОЈЕКТ“д.о.о. Лакташи у износу од 32.447,47 КМ без ПДВ-а,
односно 37.963,54 КМ са ПДВ-ом
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраним понуђачима , по протеку жалбеног
рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније понуде.
Члан 3.
Изабрани понуђач из претходног члана тачке а) и б) у својој понуди доставио је све потребне доказе
којима је потврдио вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ као и
доказ о испуњавању услова за примјену Преференцијалног третмана домаћег.
Изабрани понуђач из претходног члана из тачке в) у обавези је да у року од 5 (пет) дана, од дана
пријема ове одлуке достави све потребне доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених
изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-145/2019 од 20.06.2019. 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.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“
и на веб сајту Општине Шамац www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су
учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 01-022145/2019 од 04.06.2019. год. са објавом обавјештења број: 144-1-3-14-3-17/19 од 04.06.2019. г.на порталу
Агенције за јавне набавке БиХ и у „Службеном гласнику БиХ“ број 40/19 од 07.06.2019. године. Јавна
набавка је проведена путем отвореног поступка за доставу понуда. Укупна процијењена вриједност јавне
набавке без ПДВ-а износи до 179.487,17 КМ без ПДВ-а, односно до 210.000,00 КМ са урачунатим ПДВом. Набавка је подијељена на три лот-а (ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3).
ЛОТ 1 обухвата извођење радова „ Вањско уређење дјечијег вртића у Обудовцу“, процијењена вриједност
износи 100.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 117.000,00 КМ са ПДВ-ом.
ЛОТ2 обухвата извођење
радова „Набавка, уградња санитарне опреме и вањске инсталације
канализације“, процијењена вриједност износи 30.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 35.100,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и
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ЛОТ3 обухвата извођење радова „Набавка и уградња намјештаја и опреме, те израда и опремање кухиње
и вешераја дјечјег вртића“ процијењена вриједност износи 49.487,18 КМ без ПДВ-а, односно до 57.900,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 01-111-62/2019 од 18.06.2019. године. доставила
је Записник о оцјени понуда број 01-022-145/2019 од 20.06.2019. године. У поступку је утврђено је да је
Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих
понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 2 ( два )
- да су благовремено запримљене 2 (двије) понуде
- да су 2 (двије) понуде понуђача прихватљиве
1. „УЛТРАПРОЈЕКТ“ д.о.о. Лакташи
ЛОТ3
2. „БРАЋА МИЋИЋ“д.о.о. Модрича
ЛОТ1 и ЛОТ2
Комисија је утврдила да су сви понуђачи доставили комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама као и доказе о испуњавању преференцијалног
третмана домаћег. Извршена је ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда за све лот-ове.
5. РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА за ЛОТ 1
Цијена понуде у Цијена понуде у
Назив / име понуђача
КМ
КМ (са ПДВ-ом)
(без ПДВ-а)
1

„БРАЋА МИЋИЋ“д.о.о. Модрича

65.167,00

76.245,39

Преф.
третман
домаћи
Да

Комисија за предметну јавну набавку за ЛОТ 1, констатује да је најповољнија понуда понуђача „БРАЋА
МИЋИЋ“ д.о.о. Модрича у износу од 65.167,00 КМ без ПДВ-а, односно 76.245,39 КМ са ПДВ-ом и
једногласно предлаже његов избор.
6. РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА за ЛОТ 2
Цијена понуде у Цијена понуде у
Назив / име понуђача
КМ
КМ (са ПДВ-ом)
(без ПДВ-а)
1

„БРАЋА МИЋИЋ“д.о.о. Модрича

23.172,95

27.112,35

Преф.
третман
домаћи
Да

Комисија за предметну јавну набавку за ЛОТ 2, констатује да је најповољнија понуда понуђача „БРАЋА
МИЋИЋ“ д.о.о. Модрича у износу од 23.172,95 КМ без ПДВ-а, односно 27.112,35 КМ са ПДВ-ом и
једногласно предлаже његов избор.
7. РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА за ЛОТ 3
Цијена понуде у Цијена понуде у
Назив / име понуђача
КМ
КМ (са ПДВ-ом)
(без ПДВ-а)
1

„УЛТРАПРОЈЕКТ“д.о.о. Лакташи

32.447,47

37.963,54

Преф.
третман
домаћи
Да

Комисија за предметну јавну набавку за ЛОТ3 , констатује да је најповољнија понуда понуђача
„УЛТРАПРОЈЕКТ“д.о.о. Лакташи у износу од 32.447,47 КМ без ПДВ-а, односно 37.963,54 КМ са
ПДВ-ом и једногласно предлаже његов избор.
Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 (десет) дана,
рачунајући од дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или
препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла бити
уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022-145/2019
Датум: 25.06.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

210.
На основу члана 59. став 1 тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), сагласно одредбама члана 66. став 1 тачка 13) и члана 88. став 3 Статута
општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац доноси:
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Одлуку о колективном годишњем одмору,
годишњем чишћењу и дезинфекцији ЈПУ „Радост“ Шамац
I
Даје се сагласност на Одлуку о колективном годишњем одмору, годишњем чишћењу и дезинфекцији
установе број 01-111/2019, коју је на сједници одржаној дана 17.06.2019. године донио Управни одбор
Јавне предшколске установе „Радост“ Шамац.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику Општине Шамац.
Број: 01-023-4/2019
Датум, 20.06.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

211.
На основу члана 59. став 1 тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 43. став 10 Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике
Српске“, број 79/15), сагласно одредбама члана 66. и 88 став 3. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац доноси:
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на повећање броја дјеце за упис
по васпитним групама у ЈПУ „Радост“ Шамац
I
Издаје се сагласност Јавној предшколској установи „Радост“ Шамац да може, у текућој радној 2019. години,
приликом рада са дјецом, који се организује у васпитним групама, утврдити и већи број дјеце која се уписују у
одређену васпитну групу, с тим да број уписане дјеце не може бити увећан за више од 20% од броја утврђеног
чланом 43. став 7 Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број
79/15).
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-023-5/2019
Датум, 20.06.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
192. Одлука о стављању у промет неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини Oпштине
Шамац

15

Страна 16 - Четвртак 27. јун 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 8
193. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду између двије
редовне сједнице Скупштине општине Шамац
194. Закључак o усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва РС Сједиште замјеника у Добоју за
период 01.01.2018. до 31.12.2018. године Општина Шамац
195. Закључак o усвајању Извјештаја о остваривању годишњег плана имплементације Стратегије развоја
општине Шамац за 2018. годину
196. Закључак o усвајању Извјештаја о раду Начелника у органима КП „Водовод и канализација“ а.д.
Шамац за период 01.01. - 31.12.2018. године
197. Закључак o усвајању Извјештаја о утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине Шамац
у 2018. години са планом расподјеле средстава за превоз ученика у 2019. години
198. Закључак o усвајању Извјештаја о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у
школској 2018/19 години
199. Закључак o усвајању Извјештаја о успјеху и владању ученика ЈУ Средњошколског центра „Никола
Тесла“ на крају првог полугодишта за школску 2018/2019 годину
200. Закључак о прихватању Информације o стању у привреди са показатељима запослености на
подручју општине Шамац у 2018. години
201. Закључак о прихватању Информације o стању безбједности на подручју општине Шамац у 2018.
години са упоредним показатељима из 2017. године
202. Закључак о прихватању Информације o демографском стању на подручју општине Шамац са
подацима о броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2018. години
203. Закључак о усвајању Извода из Записника са XXX редовне сједнице Скупштине општине Шамац
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
204. Одлука o додјели уговора за набавку услугe „Снимање ситуациног плана на парцели к.ч. 3812 К.О.
Тишина (дио саобраћајнице кроз Тишину десна страна пута Шамац-Брчко)“
205. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе „Набавка хране и пића за потребе
репрезентације Oпштинске управе Шамац“
206. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе „Набавка LED расвјете на подручју
општине Шамац“
207. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке „Набавка додатних услуга на одржавању и
реконструкцији (крпажа ударних рупа) асфалтних улица и путева на подручју општине Шамац“
208. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање Дејића сокака у МЗ-и
Доња Слатина“
209. Одлука о избору најповољнијег понуђача „Вањско уређење и опремање дјечијег вртића у Обудовцу“
210. Закључак о давању сагласности на Одлуку о колективном годишњем одмору, годишњем чишћењу и
дезинфекцији ЈПУ „Радост“ Шамац
211. Закључак о давању сагласности на повећање броја дјеце за упис по васпитним групама у ЈПУ
„Радост“ Шамац
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