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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
278.
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 36.став (2) тачка 13) Статута Општине Шамац („Службени гласник
Општине Шамац“, број 9/17), члана 22. и 146. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19) Скупштина Општине Шамац је на I тематској
сједници одржаној дана 14.08.2020. године донијела
ОДЛУКУ
о оснивању заложног права као хипотеке ради обезбјеђења плаћања пореског дуга КП „Водовод и
канализација“ а.д. Шамац
I
Скупштина Општине Шамац, ради обезбјеђења плаћања пореског дуга КП ''Водовод и Канализација'' а.д.
Шамац у износу од 256.817,13 КМ увећан за износ дорачунатих камата у складу са Пореским системом
РС и Законом о одгођеном плаћању, сагласна је са оснивањем заложног права као хипотеке на сљедећој
непокретности:
- к.ч. број 1076/1 уписана у ПЛ број 1528/11 КО Шамац, њива 3.Класе површине 6438 m2 на којој је као
посједник уписано КП ''Водовод и Канализација'' а.д. Шамац, а што се по старом катастарском операту
односи на к.ч. број 359/5 уписана у ЗК улошку број 925 СП Шамац исте површине, са укњиженим правом
својине у корист Општине Шамац са 1/1.
II
На основу налаза и мишљења вјештака грађевинско-архитектонске струке Бијелић Комљена, дипл.
инжењер грађевинарства, процијењена тржишна вриједност непокретности ближе означене у тачки I ове
Одлуке износи 321.900,00 КМ.
III
На основу ове одлуке и прибављеног мишљења Правобранилаштва РС, Сједиште замјеника у Добоју,
начелник Општине Шамац извршиће потписивање нотарски обрађене изјаве о заложном праву као
хипотеци.
IV
Хипотекарни повјерилац је овлаштен да, након потписивања изјаве о заложном праву, Републичкој
управи за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна јединица Шамац поднесе захтјев
за упис хипотеке на непокретности ближе означеној у тачки I ове Одлуке.
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V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 07-022-235/2020
Датум, 14.08.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

279.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр. 9/17), и чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на I тематској сједници одржаноj дана
14.08.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације у вези са доношењем Рјешења о наплати пореза извршењем на
новчаним средствима на жиро рачуну дужника и блокаде рачуна КП „Водовод и канализација“ а.д.
Шамац
I
Прихвата се Информација у вези са доношењем Рјешења о наплати пореза извршењем на новчаним
средствима на жиро рачуну дужника и блокаде рачуна КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац
II
Информација 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: 07-022-234/2020
Датум, 14.08.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. eкон.

280.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службенигласник општине
Шамац“, бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац(„Службени
гласник општине Шамац“, бр.12/17), у оквиру разматрања Информације у вези са доношењем рјешења о
наплати пореза извршењем на новчаним средствима на жиро рачуну дужника и блокаде рачуна КП
''Водовод и канализација'' а.д. Шамац, Скупштина општине Шамац, на I тематској сједници одржаноj
дана 14.08.2020. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
I
Скупштина општине Шамац,у вези са донесеним рјешењем о наплати пореза извршењем на новчаним
средствима на жиро рачуну дужника и блокаде рачуна КП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац, тражи од
предсједника Владе Републике Српске и министра у Министарству финансија да у оквиру своје
надлежности учине све како би од стране Пореске управе РС био одобрен захтјев за одгађање плаћања
пореских обавеза КП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
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Број: 07-022-236/2020
Датум, 14.08.2020. год.

281.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. eкон.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

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: 01-022-117/2020 од
26.05.2020. године у поступку јавне набавке за извођење радова „ Унутрашње уређење зграде старе
библиотеке у Шамцу“, Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова „ Санација обалоутврде Градског кеја у Шамцу“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-202/2020 од 03.08.2020. године и уговор
за јавну набавку радова „ Санација обалоутврде Градског кеја у Шамцу“ путем конкурентског захтјева
додјељује се „Дејокоп“ д.о.о. Бок и „ Монтградња“д.о.о. Угљевик (група понуђача) у износу од 55.000,00
КМ без ПДВ-а, односно 64.350,00 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу , по протеку жалбеног рока,
рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније понуде.
Члан 3.
Изабрана група понуђача у понуди доставила је све потребне доказе којима је потврдила
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Изабрана група понуђача у обавези је да у року од 5 (пет) дана достави коначну понуду у укупном
износу од 55.000,00 КМ без ПДВ-а, тј. умањи цијену свих понуђених ставки радова за 5,14 % од укупне
цијене почетне понуде у износу од 57.980,00 KM без ПДВ-а.
Члан 4.
Записник о коначној оцјени понуда број: 01-022-202/2020 од 03.08.2020. године је саставни дио ове
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Ова одлука доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану
71. став (2) Закона о јавним набавкама.
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 01-022202/2020 од 20.07.2020. год. са објавом обавјештења број: 144-7-3-22-3-29/20 на порталу Агенције за
јавне набавке БиХ заједно са предметном тендерском документацијом. Јавна набавка је проведена путем
конкурентског захтјева за доставу понуда. Укупна процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а
износи до 58.119,66 КМ без ПДВ-а, односно до 68.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом. Комисија за
јавну набавку именована Рјешењем број: 01-111-59/2020 од 29.07.2020. године доставила је Записник о
коначној оцјени понуда број 01-022-202/2020 од 30.07.2020. године. У поступку је утврђено је да је
Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих
понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 2 (двије):
1) „ Мartić Inter Copp“ д.о.о. Модрича и
2) „ Дејокоп“д.о.о. Бок и „Монтградња“ д.о.о. Угљевик (група понуђача)
- да су благовремено запримљене 2 (двије) понуде
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- да су 2 (двије) понуде понуђача прихватљиве
Комисија је утврдила да су понуђачи „ Дејокоп“д.о.о. Бок и „ Монтградња“ д.о.о. Угљевик (група
понуђача) и „ Мartić Inter Copp“ д.о.о. Модрича доставили комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама као и Изјаве о испуњавању услова за
примјену преференцијалног третмана домаћег. Комисије је извршила почетну ранг листа оцијењених и
прихватљивих понуда.
ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ
ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ
Р.бр Назив понуђача
ИДБ/ЈИБ
Почетна цијена у КМ без Ранг
.
ПДВ-а
1
DOO MARTIĆ INTER
4402060350006
56000,00 *
1
COPP
2

DEJOKOP D.O.O.,MONTGRADNJA DOO

4254086160001

57980,00 *

2

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман
Уговорни орган заказао је е-аукцију дана 03.08.2020. год. са почетком од 12:00 часова и провео поступак
е-аукције на којима je било умањења почетних понуда.
Умањење почетних понуда:
Р.бр. Назив понуђача
1

DEJOKOP D.O.O. (Група)

ИДБ/ЈИБ
4254086160001

Цијена у
КМ
без ПДВ-а

Датум и вријеме
подношења нове цијене
3.8.2020. 12:00:48

55000,00 *

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ
Коначна цијена у
Р.бр Назив понуђача
ИДБ/ЈИБ
КМ без
Умањење
.
ПДВ-а
цијене
1
2

DEJOKOP D.O.O.,MONTGRADNJA DOO
DOO MARTIĆ INTER
COPP

4254086160001

55000,00 *

4402060350006

56000,00 *

Ранг

5,14% **

1

0%

2

Комисија за предметну јавну набавку након провођења е-аукције , констатује да је најповољнија понуда
понуђача „Дејокоп“ д.о.о. Бок у износу од 55.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 64.350,00 КМ 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.
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: 01-022-202/2020
Датум: 04.08.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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282.
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 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 робе
„ Набавка трактор косачице за потребе МЗ-е Обудовац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „ Набавка трактор косачице за потребе МЗ-е Обудовац“ 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 2020. годину у оквиру позиције број 0130 Одјељења за
општу управу, потребна средства су планирана на конту бр. 511300- Издаци за набавку опреме.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“
Достављено:
Број: 01-022-232/2020
Датум: 04.08.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

283.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске”, број
97/16), чланa 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број
39/14) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17) , Начелник
општине д о н о с и :
ОДЛУК У
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„ Асфалтирање опхода цркве у МЗ-и Тишина“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Асфалтирање опхода цркве у МЗ-и Тишина“ путем
конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке
Босне и Херцеговине.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 10.256,41 КМ без урачунатог ПДВ-а односно до
12.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. годину у оквиру
позиције број 160-Одјељење за просторно уређење стамбено комуналне послове, потребна средства су
планирана на конту бр. 511100-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката.
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: 01-022-231/2020
Датум: 04.08.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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284.
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14), члана 66.
Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17) а у складу са буџетским
планираним средствима Општине Шамац за 2020. годину, Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2020. годину
Члан 1.
Овом одлуком на основу указаних потреба Општине Шамац врше се измјене и допуне Одлуке о
доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2020. годину, број 01-022-2/2020 од 08.01.2020.
године, Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за
2020. год. број 01-022-42/2020 од 20.02.2020. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о
доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2020. год. број 01-022-87/2020 од 17.03.2020. године и
Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2020. год.
број 01-022-112/2020 од 12.05.2020. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана
јавних набавки општине Шамац за 2020. год. број 01-022-116/2020 од 13.05.2020. године и Одлуке о
измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2020. год. број 01022-201/2020 од 20.07.2020. године.
План јавних набавки може
измјенама/допунама Плана набавки.

бити

измијењен

или/и

допуњен,

доношењем

Одлуке

о

Члан 2.
Сви подаци који су обухваћени измјенама и допунама Плана јавних набавки садржани су у таблици
која чини саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

РОБЕ
Набавка
трактор
косачице за
потребе МЗ-е
Обудовац

6.000,00

Д

01.08.

15.08.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са
укљученим
ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН
16000000-5

7.

Предмет
набавке

Р. бр.

Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2020. годину

Буџет
Општине,
позиција 0130,
конто
бр.511300Издаци за
набавку
опреме;

УКУПНО у КМ: 122.280,00
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12.

Асфалтирање
опхода цркве у
МЗ-и Тишина

К

01.08.

15.09.

12.000,00

К

01.08.

15.09.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни
датум
Закључења
уговора

Оквирни
датум
покретања
поступка

Врста
поступка

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВом
40.000,00

45233141-9

РАДОВИ
Асфалтирање
платоа и
уређење око
Дома културе у
МЗ Црквина

45233141-9

Предмет
набавке

Р. бр.
7.

Шифра ЈРЈН
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Буџет
Општине,
позиција 0160,
конто
бр.511100;
Издаци за
изградњу и
прибављање
зграда и
објеката
Буџет
Општине,
позиција 0160,
конто
бр.511100;
Издаци за
изградњу и
прибављање
зграда и
објеката

УКУПНО у КМ: 830.900,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ): 1.264.180,00
Врста поступка : О-отворени поступак,
споразум;

К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни

Позиције:124-Служба за локални економски развој, 125-Teриторијална ватрогасна јединица, 130Одјељење за општу управу, 140- Одјељење за финансије, 150- Одјељење за привреду, 151-Служба за
друштвене дјелатности, 160- Одјељење за просторно уређ. стамб. комуналне послове.
Број: 01-022-230/2020
Датум: 04.08.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

285.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске'',
број:97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 7.
Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“, број:12/15) ,
Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку робе „Набавка трактор косачице за потребе МЗ-е Обудовац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача Пољопривредна апотека „Ружић“ с.п. Саво Ружић, Шамац за набавку
робе „ Набавка трактор косачице за потребе МЗ-е Обудовац“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор
у износу од 4.614,53 КМ без ПДВ-а, односно 5.399,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног
споразума.
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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
04.08.2020. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу Пољопривредна апотека „Ружић“
с.п. Саво Ружић, Шамац.
У року остављеном за достављање понудa, дана 05.08.2020. године достављена је понуда понуђача
Пољопривредна апотека „Ружић“ с.п. Саво Ружић, Шамац са укупним износом понуде од 4.614,53 КМ
без ПДВ-а, односно 5.399,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-232/2020
Датум: 06.08.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

286.
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 66.
Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 9/17) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку услугa „Хватање и збрињавање напуштених паса
на подручју општине Шамац“ (поновљени поступак)
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-190/2020 од 21.07.2020. године и
уговор за набавку услугa „Хватање и збрињавање напуштених паса на подручју општине Шамац“
(поновљени поступак) додјељује се понуђачу З.Т.Р. „ Јава“ с.п. Бојан Веселица , Прњавор у износу од
8.500,00 КМ без ПДВ-а, односно 9.945,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Записник о оцјени понуда са препоруком Комисије број: 01-022-190/2020 од 07.08.2020. године је
саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
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.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „З.Т.Р. „Јава“ с.п. Бојан
Веселица , Прњавор 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.
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Образложење
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за набавку услугa за набавку услугa „Хватање и
збрињавање напуштених паса на подручју општине Шамац“ (поновљени поступак) објављеног дана на
порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-2-21-3-27/20
од 10.07.2020. год. процијењена вриједност износи 8.547,00 КМ КМ без ПДВ-а, односно 10.000,00 КМ са
ПДВ-ом. Предмет јавне набавке је набавка услугa хватање и збрињавање напуштених паса на подручју
општине Шамац. Уговорни орган је предвидио и провођење е-аукције за предметну набавку.
У року остављеном за достављање понуда, достављена је 1 (једна) понуда сљедећег понуђача (приказано
у Табели1):
ПОДАЦИ О ПРИСТИГЛИМ ПОНУДАМА И ИЗНОС ПОНУДА (Табела 1):
Цијена
Укупна
понуде у КМ цијена
Назив / име понуђача
без ПДВ-а
понуде
ПДВ-ом
1

З.Т.Р. „Јава“ с.п. Бојан Веселица , Прњавор

8.500,00

са

9.945,00

Преф.
трет.
домаћи

Не

Комисија је утврдила да је понуђач доставио комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ. Извршена је коначна ранг листа оцијењених и
прихватљивих понуда.
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.
Одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА
Цијена
Укупна
понуде у КМ цијена
Назив / име понуђача
без ПДВ-а
понуде
ПДВ-ом
1

З.Т.Р. „Јава“ с.п. Бојан Веселица , Прњавор

8.500,00

9.945,00

са

Преф.
трет.
домаћи

Не

Оцијењено је да је најповољнији понуђач З.Т.Р. „Јава“ с.п. Бојан Веселица , Прњавор чија је понуда
најнижа цијена са износом од 8.500,00 КМ без ПДВ-а, односно 9.945,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
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: 01-022-190/2020
Датум: 07.08.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

287.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске”, број
97/16), чланa 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број
39/14) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17) , Начелник
општине д о н о с и :
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ОДЛУК У
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Асфалтирање платоа и уређење око Дома културе у МЗ-и Црквина“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „ Асфалтирање платоа и уређење око Дома културе у МЗ-и
Црквина“путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за
јавне набавке Босне и Херцеговине.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 34.188,03 КМ без урачунатог ПДВ-а односно до
40.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. годину у оквиру
позиције број 160-Одјељење за просторно уређење стамбено комуналне послове, потребна средства су
планирана на конту бр. 511100-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката.
Средства ће се обезбиједити и учешћем физичких лица у суфинансирању предметних радова у
максималном износу до 5.000,00 КМ.
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: 01-022-233/2020
Датум: 07.08.2020. год.

288.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

АКТИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

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 23:00 часова:
- свих угоститељских објеката за исхрану и пиће,
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 данимау 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),
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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.
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 01810-14-137/2020од 22.07.2020. године.
8. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“, а примјењиваће се до 17.08.2020. године.

Број: 01-810-14-145/2020
Датум: 04.08.2020. године
289.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

АКТИ ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ Д.О.О.

На основу члана 18. став 1. тачка а) Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 75/04 и
78/11) и члана 17. Статута ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (''службени гласник општине Шамац'' број
4/14 и 10/17), Надзорни одбор ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, на својој двадесетој редовној сједници,
одржаној дана 10.08.2020. године, доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ
У ЈП ''СЛОБОДНА ЗОНА'' Д.О.О. ШАМАЦ
Члан 1.
У Правилнику о платама и накнадама запослених у ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'' број 19/17 и 12/18), (у даљем тексту Правилник), члан 3. Правилника се мијења, и
измијењен гласи:
''Основна цијена рада запослених у ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац је 130,00 КМ на мјесечном нивоу.''
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли предузећа, а
примјењиваће се на обрачун плате запослених почев од плате за мјесец септембар 2020. године, и биће
објављен у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 1195-08/20
Датум: 10.08.2020. године

Предсједник Надзорног одбора
Саша Божић, дипл. инж. пољ.
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
278. Одлука о оснивању заложног права као хипотеке ради обезбјеђења плаћања
пореског дуга КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац
279. Закључак о прихватању Информације у вези са доношењем Рјешења о наплати
пореза извршењем на новчаним средствима на жиро рачуну дужника и блокаде рачуна
КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац
280. ЗАКЉУЧАК

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
281. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Санација
обалоутврде Градског кеја у Шамцу“
282. Одлука о покретању поступка јавне набавке робе „Набавка трактор косачице за
потребе МЗ-е Обудовац“
283. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање
опхода цркве у МЗ-и Тишина“
284. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2020. годину
285. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка трактор косачице за потребе
МЗ-е Обудовац“
286. Одлука о избору
најповољнијег понуђача за набавку услугa „Хватање и
збрињавање напуштених паса на подручју општине Шамац“ (поновљени поступак)
287. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање
платоа и уређење око Дома културе у МЗ-и Црквина“

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

АКТИ ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ Д.О.О.
289. Правилник о измјени Правилника о платама и накнадама запослених у ЈП
„Слободна зона“ д.о.о. Шамац

Петак, 14. август 2020. године - Службени гласник општине Шамац - Број 13/20
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића
број 4. Уређује и штампа Секретар Скупштине општине Шамац. Телефон: 054/611-229,
611-237; централа: 054/611-800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник општине Шамац"
излази по потреби. Жиро рачун: Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.
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