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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
372.
На основу члана 8. став 3. тачка в. Закона о архивској дјелатности („ Службени гласник Републике
Српске“, број 119/08) и члана 66. Статута општине Шамац („ Службени гласник општине Шамац“, број
9/17) Начелник општине, доноси:
ПРАВИЛНИК
о канцеларијском, електронском и архивском пословању Општинске управе
I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређује се примјена система канцеларијског пословања на документацију насталу у
раду Општинске управе општине Шамац (у даљем тексту: Општинска управа).
Одредбе овог правилника примјењиваће се и на службу Начелника општине, службе и одјељења
Општинске управе, као и на све друге Јавне установе чији је оснивач општина Шамац.
Члан 2.
Општинска управа дужна је да цјелокупну документацију која се налази у њеном посједу чува под
условима у којима се она штити од оштећења, нестанка, уништења и неовлаштеног увида.
Општинска управа је дужна да уз документацију коју посједује чува и техничка средства и опрему која
омогућава приступ документацији и њено кориштење, као и да та средства и опрему одржава у
функционалном стању.
Члан 3.
Канцеларијско пословање обухвата:
- примање, отварање, прегледање
- означавање, евидентирање и разврставање аката
- разврставање и распоређивање аката
- класификовање и завођење аката
- административно –техничка обрада аката
- достава предмета у рад
- отпрема поште
- враћање предмета писарници, развођење аката, њихово архивирање и чување
- руковање актима, печатима и штембиљима
Члан 4.
У оквиру правилника поједини термини имају следеће значење:
АКТ је сваки писани састав ( у папирном или електронском облику) који се покреће, допуњава, мијења,
прекида или завршава нека службена радња,
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ПРИЛОГ је писани састав или физички предмет који се прилаже уз акт ради допуњавања, објашњења
или доказивања његовог садржаја,
ПРЕДМЕТ је скуп свих аката и прилога који се односе на исто питање или задатак и чине посебну
цјелину,
УПРАВНИ ПРЕДМЕТ је предмет у којем се води управни поступак и у којем се рјешава о правима,
обавезама и правним интересима грађана, правних лица и других странака,
ДОСИЈЕ је скуп предмета који се односе на исту материју или на исто правно или физичко лице,
Појам ПОШТЕ, под тим се подразумијевају сви акти који су предмет пријема или отпреме у општинској
управи, а могу да буду у облику физичког предмета, изјаве дате усмено или уз помоћ техничких средстава
и записане било којим средством и у облику низа електронских података,
ПИСАРНИЦА је организациона јединица или радно мјесто у Општинској управи гдје се врше следећи
послови: пријем, отварање, прегледање и распоређивање поште, евидентирање и здруживање аката,
достављање аката у рад, отпремање поште, развођење аката, њихово архивирање и чување,
ПРИРУЧНА АРХИВА је саставни дио писарнице гдје се чувају завршени предмети, евиденција о
актима, предметима и записима, као и остала документарна грађа до њихове предаје у архивски депо или
до уништења,
ДОКУМЕНТАРНА ГРАЂА је изворни или репродуковани материјал (писани, цртани, штампани,
фотографисан, филмован, оптички...), настао дјеловањем и радом Општинске управе. Она се сматра
архивском грађом у настајању и чува се од оштећења, злоупотребе и уништења и не може се отуђити док
се из ње не одабере архивска грађа,
АРХИВСКА ГРАЂА, њу чине записи или документи, без обзира на мјесто и вријеме њиховог настанка и
облик и носач записа на којем су забиљежени, који су настали дјеловањем и радом, прикупљени или се
користе у раду Општинске управе, а која је од трајне вриједности и значаја за науку, културу, друге
друштвене потребе и за правну заштиту лица.
АРХИВСКИ ДЕПО је простор који служи искључиво за смјештај и чување документарне и архивске
грађе,
ФАКСИМИЛ је начин потписивања, којим се умјесто оргиналног потписа на службеном акту ставља
отисак слике потписа,
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ је скуп програма, уређаја ( информатичких и телекомуникационих) и
поступака који се примјењују у изради, слању примању, провјери и чувању електрониских докумената, а
систем омогућава израду и чување електронских докумената који су уврштени у електронски списак
аката у предмету
ДАТОТЕКА је скуп података у електронској форми у рачунарском систему,
КОРИСНИК ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА је свако ллице које има приступ информационом
систему и путем којег врши радње из области канцеларијског пословања,
ОВЛАШТЕЊЕ ИЛИ ЛОЗИНКА представљају одобрење руководиоца органа једном или више
физичких лица тог органа да у информациони систем може уносите податке,
ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОДНЕСКА електронским путем подразумијева повратну електронску
поруку примаоцу у складу са прописима који регулишу област у електронском документу,
ЕЛЕКТРОНСКА АРХИВА је дио информационог система канцеларијског пословања.
Члан 5.
У оквиру Општинске управе формира се главна писарница у шалтер сали, гдје се прима, отвара, прегледа
и распоређује пошта, воде се основне и помоћне евиденције о јединицама документације, врши
достављање аката у рад, организује и врши надзор над руковањем актима и предметима у току обраде,
врши развођење аката, отпремање поште и спроводе мјере заштите документације до њене предаје у
архиву.
Члан 6.
Начелник општинеске управе именује шефа писарнице односно именује лице које ће обављати послове
шефа писарнице, а уколико није именован шеф писарнице, рјешењем овлашћује службеника који је
непосредно одговоран за уредно вођење канцеларијског пословања.
Шеф писарнице или овлаштено лице за уредно вођење канцеларијског пословања прима, отвара, прегледа
и сигнира пошту, евидентира и архивира повјерљиве и строго повјерљиве предмете, води преписку у вези
са канцеларијским пословањем, организује рад писарнице, стара се о правилној примјени прописаног
система канцеларијског пословања, подноси извјештаје о стању и кретању предмета и врши друге послове
(обухваћене појмом канцеларијског пословања).
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У Општинској управи формирана је електронска писарница и именован је администратор система који
управља информационим системом и врши надзор над документацијом садржаном у том систему и исти
одређује приступне шифре корисницима информационог система
Члан 7.
У Општинској управи формирана је главна архива као радно мјесто. У склопу писарнице формирана је
приручна архива.
Главна архива преузима документацију из приручне архиве, организује заштиту, чување, коришћење,
сређивање, обраду, валоризацију и излучивање документације, води прописане евиденције и припрема
документацију за предају надлежном архиву.
Архивом Општинске управе рукује архивар, као одговорно лице за руковање истом. Начелник општинске
управе рјешењем овлашћује радника који рукује архивском грађом.

II – ПРИЈЕМ, ОТВАРАЊЕ, ПРЕГЛЕДАЊЕ, ОЗНАЧАВАЊЕ, ЕВИДЕНТИРАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ
ПОШТЕ
Члан 8.
Пријем и обавеза пријема поште
Општинска управа је дужна да прими пошту која јој је упућена или коју неко жели да јој уручи.
Општинска управа ће одбити пријем поште уколико постоји оправдана сумња да пошта садржи материје
које могу да угрозе живот и здравље службеника или странака или нанесу штету на објектима или
опреми, те уколико је очито да је садржај пошиљке усмјерен на ометање рада и ако је без захтјева
Општинске управе, достављена у пропагандне, рекламне или друге сличне сврхе (брошуре и публикације
политичког садржаја, рекламни каталози, проспекти и сл.).
Пријем поште у физичком облику упућене општинској управи врши се, по правилу, на одређеном мјесту
у саставу писарнице у току радног времена.
Уколико службеник овлаштен за пријем поште није присутан или је лицу које предаје пошту отежан
приступ писарници, пошту је дужан да прими сваки службеник општинске управе којем се предавалац
поште обрати.
Пошту у усменом облику прима службено лице којем се даје усмена изјава, која се или записује или
снима.
Пошту у електронском облику прима службеник овлашћен за приступ дијелу компијутерског система за
пријем поште.
Члан 9.
Пријем поште преко поштанске службе врши се по важећим поштанским прописима.
Члан 10.
Вријеме пријема
Пошта у физичком облику прима се у току редовног радног времена.
Начин пријема поште ван радног времена и у нерадне дане прописује Начелник општине у складу са
специфичним потребама органа.
Под временом пријема поште у физичком облику подразумијева се дан, по потреби вријеме (сат и минут)
и мјесто када је овлаштено лице или други службеник у његовом одсуству, преузео пошту од лица које
предаје пошту.
Под временом пријема усмене поште подразумијева се дан, по потреби вријеме ( сат и минут) и мјесто
када је узета изјава од странке.
Под временом пријема поште у електронском облику подразумијева се дан и вријеме ( сат, минут и
секунд) када је пошта запримљена у дио информациионог система намијењен за пријем поште.
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Члан 11.
Потврда пријема поште
Потврда пријема поште издаје се уколико је то предвиђено прописом или уколико њено издавање тражи
подносилац или достављач пошиљке.
Потврда о пријему поште издаје се на отиску пријемног штембиља, уписивањем датума пријема и
евидентирањем ознаке акта. Потврду потписује службеник који је примио акт.
Пријем поште достављене путем доставне књиге за мјесто потврђује се датирањем и потписивањем од
стране лица које је запримило пошту.
Пријем поште са обрасцем за потврду пријема (доставница) потврђује се уписивањем датума и времена
пријема, потписивањем од стране лица које је запримило пошиљку и отискивањем службеног печата.
Попуњена доставница се предаје предаваоцу поште.
У компијутерском систему Општинске управе обезбијеђена је аутоматска израда потврде пријема
поднеска, одмах по пријему поште за коју се тражи потврда пријема.
Члан 12.
Пошта са недостацима
Ако акт у тренутку предаје садржи неки формални недостатак ( није потписан, недовољно таксиран или
није никако таксиран, нема адресе, без печата, нема све прилоге и сл.), службеник који заприма пошту
указаће на недостатке странци и на начин њиховог отклањања. Ако странка и након упозорења инсистира
да се њен акт такав заприми, службеник ће то урадити уз констатацију о упозорењу, коју ће записати крај
пријемног штембиља.
Уколико општинска управа није надлежна за поступање по акту који странка жели да уручи, службеник
ће га на то упозорити и упутити надлежном органу за рјешавање. Ако странка инсистира и након
упозорења, поступиће као у претходном ставу.
Приликом примања односно подизања поште из поштанског преградка, овлаштени службеник нe смије
подићи вриједносну или препоручену пошиљку ако утврди да је иста оштећена. У том случају ће од
одговорног службеника поште тражити да се обим и врста оштећења комисијски утврде и тек после тога
преузети пошиљку.
Члан 13.
Отварање поште
Пошту примљену у затвореним ковертама, омотима, пакетима и слично отвара овлашћени службеник
писарнице.
Новчана писма и друге вриједносне пошиљке отвара службеник одговоран за материјално – финансијске
послове или посебно овлашћени службеник писарнице.
Пошта у вези са расписаним лицитацијама, конкурсима и слично отвара се на мјесту, у вријеме и на начин
утврђен посебним прописом или одлуком.
Пошта насловљена на личност неотворена се уручује лицу којем је упућена.
Електронску пошту отвара службеник који има овлашћење за приступ и коришћење електронске адресе
општинске управе.
Члан 14.
Прегледање поште
Приликом отварања коверте, омота, пакета и сл. пази се да се не оштети њихов садржај, не помијешају
прилози разних аката и сл. Нарочито треба провјерити да ли се ознаке и бројеви написани на коверти,
омоту или пакету слажу са ознакама и бројевима примљеног акта. Уколико се деси да недостаје неки акт,
да недостају прилози уз основни акт, да недостаје основни акт а прилози су достављени, или се не може
утврдити пошиљалац то се констатује службеном забиљешком уз коју се прилаже примљена коверта или
омот. Писарница је дужна да о томе уколико постоји за то могућност, обавијести пошиљаоца.
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Уз примљени акт обавезно се прилаже коверта кад год је датум предаје јавној поштанској или другој
доставној служби од значаја за рачунање рокова (рок за подношење захтјева или жалбе, рок за учешће на
конкурсу и сл.) или кад из самог примљеног акта не могу поуздано да се утврде име или назив
пошиљаоца и мјесто одакле је акт послат, а ови су подаци на коверти означени.
Уколико је у једној коверти приспјело више аката уз које би требало да се приложи коверта, она ће се
приложити уз један од њих, а на осталим ће се само уписати евиденциони број акта уз који је приложена.
Уколико се приликом отварања поште утврди да је пошиљка оштећена или се посумња да је неовлашћено
отварана, службеник за отварање поште обавијестиће надређеног и поступити по његовом налогу.
Недостатке и неправилности ће констатовати службеном забиљешком.
Уколико се у коверти пронађе акт који је адресован на друго лице или на други орган, на њему се уписује
забиљешка “погрешно достављен“ и на погодан начин враћа пошиљаоцу уз објашњење.
Ако се приликом отварања поште утврди да је уз акт приложен новац или нека друга вриједност, на акту
се констатује врста и вриједност ( нпр. „ примљено је 5 км или примљено је поштанских марака у
вриједности 5 км).
Члан 15.
Поступак са актима који подлијежу таксирању
Службеник који непосредно прима пошту од странке или прегледа пошту примљену преко јавне
поштанске или друге службе за доставу, дужан је водити рачуна о томе који акти и исправе подлијежу
таксирању, износу таксе предвиђене за поједине акте, исправе или радње у управном поступку, у којим
случајевима постоји законски однов за ослобађање од плаћања таксе.
У погледу нетаксираних или недовољно таксираних аката поступа се по важећим прописима о таксама.
Ако је поднесак ослобођен од плаћања таксе, то ће се констатовати кратком забиљешком поред отиска
пријемног штембиља уз навођење одговарајућег прописа о ослобођењу.
Члан 16.
Означавање поште
Послије завршеног прегледа, службеник овлашћен за отварање и прегледање поште или службеник за
пријем отискује пријемни штембиљ на сваки акт који ће се завести у основну евиденцију или
евидентирати на првој унутрашњој страници омота.
Пријемни штембиљ се отискује по правилу у десном горњем углу акта. Ако ту нема мјеста, онда се
отискује на прво погодно мјесто на предњој страни акта, водећи при томе рачуна да текст акта остане
читак. Уколико се деси да на првој страници нема мјеста, отисак пријемног штембиља се отискује на
лијеви горњи угао полеђине акта, чак се може отиснути ако нема мјеста на акту, пријемни штембиљ на
чист папир ( формата А5 ) и прикачити уз акте.
Отисак пријемног штембиља не отискује се на пошту адресовану на личност, неслужбену пошту и на
прилоге акта.
Члан 17.
У пријемни штембиљ уписују се следећи подаци:
- Датум пријема акта,
- Бројчана ознака организационе јединице,
- Класификациона јединица,
- Редни број акта,
- Укупан број примљених прилога,
- Укупан износ приложених таксених марака.
Члан 18.
Поступак са прилозима
Ако су основном акту као прилози прикључени други акти, они се спајалицом причвршћују уз основни
акт и на прописан начин у рубрици “ прилози“ евидентирају на пријемном штембиљу.
Ако је само прилог накнадно достављен, на њега се отискује пријемни штембиљ на прописан начин и
заводи се у основну евиденцију у књизи примљене и достављене поште.
Хартије од вриједности, готов новац и сл. заводе се у књигу рачуна и предају служби за финансијско и
материјално пословање органа општинске управе.
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Члан 19.
Евидентирање и разврставање поште
Органи управе воде евиденцију о пошиљкама које се не евидентирају у писарници.
Органи управе воде следеће евиденције примљене поште:
- књигу примљене и достављене поште на личност,
- књигу рачуна,
- картон за доставу службених гласника.
Овлаштени службеник разврстава пошту на личну, неважну и службену, редовну и хитну, обичну и
повјерљиву, предмете управног и неуправног поступка.
Лична пошта је пошта која је адресована на службеника општинске управе.
Уколико је пошта адресована на службеника органа управе и садржи податке или акте од интереса за рад
општинске управе или акте који припадају предметима који се обрађују у општинској управи, не сматра
се личном поштом. Службеник који је примио такву пошту дужан је одмах, најкасније у року 24 сата,
доставити исту писарници ради означавања и завођења.
Неважна пошта се не заводи и не означава пријемним штембиљом. То је пошта чији садржај није од
интереса за рад општинске управе.

III –РАЗВРСТАВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПРЕДМЕТА
Члан 20.
Разврставање и распоређивање предмета
Предмети се разврставају на предмете управног и неуправног поступка.
Предмети управног поступка су предмети који се окончавају доношењем управног акта (рјешења или
закључка). Ако се не доноси управни акт, онда предмет има својство акта пословања односно
располагања, без обзира на то што су у поступку његовог рјешавања предузимане управно процесне и
друге радње или издавана увјерења односно неке друге исправе ( нпр. Записник о прегледу објекта,
увиђаји...).
Разврставање и распоређивање предмета на унутрашње организационе јединице, врши овлаштени
службеник, истог дана, а најкасније наредног радног дана и то прије завођења нове поште и под датумом
када су стварно запримљени.
Распоређивање аката се завршава уписивањем у рубрику „ организациона јединица“ пријемног штембиља
бројчане ознаке организационе јединице.
Бројчане ознаке за организационе јединице утврђује рјешењем Начелник општине.
Послије распоређивања акти се предају у писарницу на протокол, ради завођења.

IV – КЛАСИФИКАЦИЈА И ЗАВОЂЕЊЕ ПРЕДМЕТА
Члан 21.
Класификовање и завођење предмета
Општинска управа води евиденцију о свим примљеним и властитим актима.
Општинска управа води основне и помоћне евиденције о јединицама документације.
Основна евиденција о актима и предметима се води по картотечком систему и јединственим
класификационим ознакама или у бази података. У њих се уписују предмети управног и неуправног
поступка, пословне радње и активности, радње и активности у поступку доношења одлука (састанци,
сједнице, планови, анализе и др.), организовање функционисања органа, управљање људским и
материјалним ресурсима и сл.
Вођење основне евиденције предмета и аката заснива се на јединственим класификационим ознакама
којима су обухваћене све дјелатности општинске управе и разврстане у десет главних група
(једноцифрене ознаке од 0-9), а у оквиру њих даље се рашчлањују на групе основних послова
(двоцифрене ознаке) и подгрупе (троцифрене ознаке) у којима су рашчлањени садржаји рада.
Помоћне евиденције су: књига рачуна, картон за доставу службених гласника, интерна доставна књига,
роковник, књига отпреме поште, доставна књига за мјесто, књига реверса, књига за овјеру преписа и
потписа, именични регистар.
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Члан 22.
Евиденциони број акта је број под којим је акт заведен у основној евиденцији.
Евиденциони број аката састоји се из бројчане ознаке ствараоца акта и бројчане ознаке (дјеловодног
броја) акта.
Бројчана ознака ствараоца акта састоји се из бројчане ознаке органа у чијем је раду акт настао и бројчане
ознаке организационе јединице.
Дјеловодни број акта састоји се из класификационе ознаке, редног броја и скраћене ознаке године
настанка акта.
Класификациона ознака акта састоји се из бројчане ознаке главне групе, групе и подгрупе.
Редни број означава редосљед његовог евидентирања на картици у оквиру исте класификационе ознаке.
Стручни сарадник за протокол води рачуна о правилном протоколисању, односно завођењу свих аката у
апликацију Dokunova у одговарајуће регистре (бијели, зелени, жути, црвени и плави):
- бијели служе за завођење аката пословања и других аката који немају својство управног поступка –
управног акта
- зелени служе за вођење првостепених управних предмета по којима је поступак покренут поводом
захтјева странке
- жути служе за завођење првостепених управних предмета по којима је поступак покренут по службеној
дужности
- црвени служе за завођење другостепених управних предмета
- плави служе за завођење првостепених и другостепених управних предмета у којима су уложена
ванредна правна средства.
Примљени и распоређени акти заводе се у основне и помоћне евиденције истог дана када су и примљени
и под истим датумом. Уколико се због великог броја примљених аката, или из других разлога, завођење
није извршило истог дана, акти се заводе најкасније наредног радног дана и то прије завођења нове поште
и под датумом када су стварно запримљени. Сви касније примљени акти, уколико се установи да
припадају предмету који је већ заведен у основну евиденцију, службеник писарнице мора да изврши
здруживање таквог акта са предметом у вези са којим је запримљен.
Члан 23.
ПОПИС АКАТА
Акти исте врсте који се масовно појављују ( нпр. рјешења о годишњем одмору, увјерење о кућном
броју... ) заводе се у попис аката.
Начелник општине или начелник Одјељења за општу управу почетком календарске године дужан је
донијети рјешење о актима и предметима за које ће се водити попис аката.
Попис аката је саставни дио картотеке у бази података.
Службеници који воде попис аката дужни су да до 10. јануара текуће године закључе попис аката за
претходну годину и да га доставе писарници ради развођења. Заједно са пописом аката достављају се
завршени акти, као и списак свих завршених аката.
Уколико се по заведеном попису аката покрене посебан поступак, службеник који службено обрађује
предмет дужан је да о томе одмах обавијести писарницу, а службеник за протокол да одмах за тај предмет
отвори нови број у одговарајући регистар и изврши повезивање.

V - АДМИНИСТРАТИВНОТЕХНИЧКА ОБРАДА ПРЕДМЕТА
Члан 24.
Оснивање и формирање предмета
Предмет се отвара (формира, оснива):
- евидентирањем иницијалног акта којим се покреће службена радња,
- када пропис или пословно правило налажу обавезу отварања предмета или
- када се донесе одлука о покретању поступка.
Предмети се формирају у физичком, електронском или комбинованом облику.
Акти у физичком облику се улажу у омот списа у оригиналу.
Акти и прилози могу да се издвоје из предмета којем припадају:
- када је потребно ради рјешавања другог предмета,
- када се документ који припада предмету одлаже у досије одговарајуће врсте,
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- када се предмет излучује, а садржи документ који треба у оригиналу чувати у другом предмету или
досијеу.
Уколико није у питању предмет који се излучује, у предмет из којег је издвојен акт или прилог улаже се
копија издвојеног документа или се уписује службена забиљешка, уз евидентирање одговарајуће везе
између предмета.
Члан 25.
Службеник који израђује акт дужан је да га изради у складу са прописима којима се уређује облик, саржај
и начин израде акта, овим упутством и интерним правилима.
Орган управе дужан је да службенике упозна са прописима и интерним правилима из претходног става и
да им стави на располагање средства за израду прописно обликованих аката.
Члан 26.
Саставни дјелови акта
Службени акт Општинске управе, пише се на меморандуму (фонт 14) који поред већ одштампаног назива
и сједишта општине, обавезно мора да садржи:
- заглавље (назив и сједиште органа исписује се у лијевом горњем углу пословног папира, уколико је
комбинован са логотипом, назив може да се распореди и на десној страни или средини горњег дијела
пословног папира, ознаку организационе јединице, евиденциони број и датум израде акта),
- пуну адресу примаоца акта ( садржи пуно име и презиме, односно назив примаоца, мјесто боравка –
сједиште и поштанског броја, уз назнаку улице и броја или поштанског преградка примаоца, по потреби,
и ознаку државе)
- предмет акта (кратак садржај акта – нпр. Ургенција, уз констатацију броја и датума адресата) и исписује
се са лијеве стране испод адресе примаоца,
- текст акта (садржај) мора да буде јасан, сажет и читак,
- попис прилога (нпр. бројчано или се наброје) који се пописује испод текста акта са лијеве стране,
- потпис овлаштеног лица (старјешина органа, начелник или шеф организационе јединице или овлаштени
службеник) се ставља непосредно испод његове функције,
- отисак службеног печата (лијево од потписа овлашћеног лица и то да отисак не захвата текст функције
потписника).
Члан 27.
Омот списа
Сваки улазни или излазни акт којим се формира нови предмет, одмах након завођења улаже се у омот
списа (образац бр.9.).
Документи у физичком облику улажу се у омот списа у оригиналу.
На првој страници омота списа уписује се назив и сједиште органа управе, евиденциони број предмета,
датум настанка, рок чувања, ознака тајности, назив предмета и укупан број докумената и листова у спису.
Без обзира на облик акта који улази у састав предмета, на првој унутрашњој страници омота списа
хронолошким редом се уписују следећи подаци: редни број, датум уписа, ознака, кратак садржај
документа или прилога и примједба. Ове податке одмах по формирању предмета уноси службеник за
протокол. Уколико се предмет налази на обради у организационој јединици, службеник који га обрађује
одмах по пријему приспјеле акте, прилоге хронолоши заводи и уписује у омот списа и одлаже у исти.
Уколико на другој страници омота нема довољно мјеста да се сви прилози попишу, референт
причвршћује додатни омот на који наставља попис прилога.
Члан 28.
Здруживање аката
Прије достављања аката у рад организационој јединици или референту, службеник писарнице је дужан да
провјери да ли примљени акт припада предмету који је већ заведен у основну евиденцију.
Уколико се установи да примљени акт припада предмету који је већ заведен у основну евиденцију,
службеник писарнице мора да изврши здруживање таквог акта са предметом у вези са којим је и
запримљен.
Ако се новопримљени акт доставља у рад истој организационој јединици или органу, достављање се вржи
путем интерне доставне књиге.
Ако је у питању архивирани предмет, здруживање се врши тако што се архивирани предмет изузима из
архиве и здружује са актом којим се поново покреће поступак, а предмет се поново активира под истим
бројем под којим је заведен први акт ако је поднесен у истој години.
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Члан 29.
Спајање предмета
Уколико се деси да приликом рјешавања премета наступи догађај након којег се два или више предмета
завршавају једним актом, ти се предмети закључују у основним евиденцијама даном наступања тог
догађаја.
Члан 30.
Дијељење предмета
По правилу, предмет не може да се дијели. Уколико се деси да се у поступку рјешавања појави активност
или радња која не припада предмету, али је у непосредној вези са њим, за ту активност или радњу отвара
се нови предмет, а у евиденцији се повезују.
Ако се у поступку рјешавања неки предмет раздвоји на више предмета, први се закључује наступањем
догађаја који је узрок раздвајања, уз евидентирање везе између предмета.
Члан 31.
Обнављање списа
Обнављање списа се врши уколико је цијели спис или његов већи дио оштећен, изгубљен или уништен.
Обнављање се врши по захтјеву странке или по службеној дужности.

VI - ДОСТВА ПРЕДМЕТА У РАД
Члан 32.
Достава предмета у рад врши се путем интерне доставне књиге, тј. на прописаном обрасцу (образац
бр.10).
Интерну доставну књигу формира и води писарница за документацију о којој се води основна евиденција.
Јединице документације (акти) у физичком облику достављају се руководиоцима организационих
јединица, а у њиховом одсуству овлаштеним службеницима путем интерне доставне књиге непосредно по
пријему истог, а најкасније наредног радног дана након завођења на даљњи поступак и рјешавање.
Руководилац или овлаштени службеник својим потписом потврђује пријем аката, уписивањем датума
пријема у интерној доставној књизи, на тај начин су уредно запримили акте и омогућили да се у сваком
моменту зна кретање тих предмета, аката.
Интерну доставну књигу у компјутерском информационом систему замјењује дио система који се
користи за достављање документације у електронском облику. Апликација Доку нова се користи за
достављање јединица документације (аката) у електронском облику по утврђеној путањи.
Члан 33.
Рачуни и други финансијски акти и документи за које се воде посебне евиденције, а чији се пријем и
отпрема врше у писарници, заводе се у књигу рачуна (образац бр.11) и достављају у рад Одјељењу за
финансије.
Службени гласници, часописи и друге публикације достављају се путем картона за доставу службених
гласника и часописа ( образац бр.13).
Достава поште означене на личност врши се путем књиге примљене и достављене поште ( образац бр.12).

VII – ОТПРЕМА ПОШТЕ
Члан 34.
Пошта у физичком облику отпрема се путем јавне поштанске или друге службе, овлаштене за доставу
поште, властите курирске службе или непосредном предајом адресату или његовом пуномоћнику.
Отпремање поште по правилу је обједињено у писарници општинске управе.
Пошту у физичком облику отпрема службеник писарнице задужен за отпрему поште.
Референт који доставља пошту дужан је доставити уредно попуњену коверту односно доставницу
службенику писарнице задуженом за отпрему поште.
Сви предмети достављени на отпрему, по правилу, отпремају се истог дана када су и запримљени у
писарници. Предмети преузети послије закључења књиге поште, ако нису хитни, отпремају се наредног
радног дана.
Предмети или акти који се истог дана упућују на исту адресу, стављају се у једну коверту.
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Уколико се за пошту у физичком облику тражи потврда о датуму и времену пријема ( доставница), иста
се отпрема у коверти са доставницом или путем властите курирске службе.
Под временом отпреме поште подразумијева се дан, а по потреби и вријеме ( сат и минут) када је
службеник писарнице задужен за отпрему поште предао пошиљку јавној или другој служби овлашћеној
за доставу, односно када је пошиљку доставио на адресу примаоца или му је исту непосредно уручио.
У оквиру општинске управе пошта се доставља путем Интерне доставне књиге, тако што се стави датум и
потпис као доказ пријема исте.
Члан 35.
Пошту у електронском облику отпрема службеник који има приступ електронској адреси органа управе с
које се ова пошта отпрема. Електронску пошту отпрема службеник који има овлашћење за приступ и
коришћење електронске адресе органа управе.

VIII – ВРАЋАЊЕ ПРЕДМЕТА ПИСАРНИЦИ, РАЗВОЂЕЊЕ, ЊИХОВО АРХИВИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ
Члан 36.
Враћање предмета писарници
Предмет се закључује када је ријешен, обустављен, обустављен до одређеног рока, припојен другом
предмету или раздвојен на два или више предмета.
Сви ријешени предмети које треба отпремити, ставити у роковник, архивирати или уступити некој другој
организационој јединици, враћају се писарници путем интерне доставне књиге.
Обавеза свих службеника је да све ријешене предмете враћају путем интерне доставне књиге исти дан, по
раздуживању кроз апликацију Doku nova, тј. најкасније наредни радни дан уз једну од ознака развођења.
Приликом преузимања ријешених предмета службеник писарнице дужан је провјерити формалну
исправност предмета и да на евентуалне недостатке укаже референту односно обрађивачу или да му
предмет врати на допуну (нпр. ако нису на унутрашњој страни омота исписани сви прилози).
Члан 37.
Развођење предмета
Референт који предаје предмет писарници, дужан је да их означи једном од ознака развођења:
- а/а и датум ( кад је предмет завршен и одлаже се у архиву),
- Р и датум ( када се предмет уписује у роковник и наступом рока поново достављају у рад),
- бројчана ознака организационе јединице и датум уступања ако се акт уступа организационој јединици
- И и датум (када је ријеч о изворном рјешавању).
На омоту ријешеног предмета уписује се и рок чувања утврђен Листом категорија документарне грађе са
роковима чувања (у даљем тексту: Листа категорија).
Члан 38.
Роковник предмета
Роковник се води у органу управе према потреби.
У роковник се уписују незакључени предмети који имају неко ограничење временско или који се не могу
закључити због ненадлежности ( нпр. ако се чека рјешење суда или другостепеног органа).
Члан 39.
Листа категорија
Листа категорија подразумијева рокове чувања предмета који су настали у раду једног органа.
Листа категорија не може да се примјењује прије него што надлежни архив да сагласност на њену
примјену.
Рокови чувања утврђују се листом категорија, која мора бити донесена за цјелокупну документацију која
настаје у раду органа управе или се по неком основу налази у његовом посједу.
Члан 40.
Архивирање предмета
Архивирани предмети се сређују по хронолошком реду њиховог настанка ( по годинама настанка, а у
оквиру године по класификационим ознакама и редним бројевима у складу са Листом категорија).
Листу категорија утврђује Начелник општинске управе.
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Архивираним предметима рукује овлаштени службеник писарнице ( архивар).
Члан 41.
Кориштење архивираних предмета
Архивирани предмети могу се користити на три начина:
- непосредним увидом на лицу мјеста уз присуство архивара и присуство службеника у чијем је раду
документ настао, уколико је потребно
- издавањем копије уз присуство архивара или другог овлаштеног службеника писарнице
- преписом документа , препис врши службеник који је саставио документ у року од 8 дана од дана
подношења захтјева.
У поступку давања на кориштење архивираних предмета сходно се примјењују одредбе Закона о слободи
приступа информацијама, тј. само у случају постојања оправданог интереса Општине, странака или
службеника.
Члан 42.
О архивској документацији води се евиденција на прописаном обрасцу (архивска књига) чија се копија
доставља надлежном архиву.
Члан 43.
Орган управе дужан је редовно (једном годишње) да врши излучивање документације чији је рок чувања
истекао у складу са одобреном листом категорија.
Члан 44.
Чување архивске грађе
Документација која настаје радом или се користи у раду, као и документа која се по неком основу налазе
у посједу органа управе, чува се у организационој јединици или код референта у току његове обраде, у
приручној или у главној архиви органа управе.
Обавеза чувања подразумијева заштиту аката и предмета од оштећења, уништења, нестанка или
неовлашћеног увида.
Чување и заштита електронске документације је у надлежности администратора система за управљање и
чување документације.
Чување подразумијева чување документације и то:
- физичком, тако што се обезбиједе одговарајуће просторије и опрему за чување и смјештај
документације,
- електронском облику, тако што се обезбиједи чување у компјутерском информационом систему на
начин да је омогућена доступност података у електронском облику и њихово касније кориштење.

IX – РУКОВАЊЕ АКТИМА, ПЕЧАТИМА И ШТЕМБИЉИМА
Члан 45.
Печатима, штембиљима и жиговима рукују службеници, који су за то овлаштени рјешењем начелника
Општинске управе.
Начелник општинске управе доноси рјешење, којим се овлашћује лице за руковање и употребу печата.
По завршетку радног времена и у току радног времена уколико се одсуствује из канцеларије, акти и други
материјали ( евиденције, печати, жигови, штембиљи и др.) морају се обезбиједити од неовлашћеног
коришћења.
О печатима, штембиљима и жиговима који су у употреби у Општинској управи води се посебна
евиденција у Одјељењу за општу управу.

X – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 46.
На сва питања која нису уређена овим правилником примјењиваће се одредбе Уредбе о канцеларијском
пословању („Службени гласник Републике Српске“, број 8/20), Закона о архивској дјелатности (
„Службени гласник Републике Српске“, број 119/08), Правилник о условима чувања документарне грађе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 37/10), Правилник о условима и начину примопредаје јавне
архивске грађе између имаоца и Архива Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
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29/10), Правилник о поступку одабирања архивске грађе, критеријумима и начину њеног вредновања
(„Службени гласник Републике Српске“, број 43/10).
Члан 47.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о канцеларијском пословању
Општинске управе ( „Службени гласник Општине Шамац“, број 13/18).
Члан 48.
Правилник о канцеларијском пословању Општинске управе општине Шамац ступа на снагу када Архив
Републике Српске да сагласност на његову примјену, а објавиће се у Службеном гласнику Општине
Шамац и примјењиваће се од 11.11.2020. године.
Број: 01-022-291/220
Датум: 28.10.2020

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. економ.

373.
На основу члана 17. ст. 1. и чл. 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:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке услуга
„Набавка и садња украсних садница на зеленим површинама испред
Дома културе у МЗ-и Обудовац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке набавке услуга „ Набавка и садња украсних садница на зеленим
површинама испред Дома културе у МЗ-и Обудовац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.300,00 KM без ПДВ-а, односно 1.521,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне
послове. Потребна средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412500-Расходи за
текуће одржавање осталих грађевинских објеката-ком.инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-307/2020
Датум, 03.11.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

374.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 97/16),
члана члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број 9/17), члана 70. и
члана 72. став (3), тачка ц), Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ”, број 39/14) Начелник
општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели уговора трећерангираном понуђачу
Члан 1.
Поништава се Одлука о додјели уговора трећерангираном понуђачу број: 01-022-284/2020 од 28.10.2020.
године у предмету јавне набавке за набавку робе „ Набавка пелета за огрев за потребе Општинске управе
Шамац“ из разлога што је изабрани понуђач „Дрвосјеча“ д.о.о. Сарајево одбио додјелу уговора.
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Члан 2.
Уговор се додјељује трећерангираном понуђачу „ ЕNSA-BH“ д.о.о. Србац за понуђену цијену у износу од
13.300,00 КМ без ПДВ-а, односно 15.561,00 КМ са ПДВ-ом.
Члан 3.
Изабрани понуђач из претходног члана у обавези је да у року од 5 (пет) дана, од дана пријема ове одлуке
достави сљедеће:
а) доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним
набавкама БиХ,
б) коначну понуду у укупном износу од 13.300,00 КМ без ПДВ-а, тј. умањи цијену понуђене робе
за 2,56 % од укупне цијене почетне понуде у износу од 13.650,00 KM без ПДВ-а и
в) потврду Спољнотрговинске коморе БиХ или једне од ентитетских Привредних комора о
испуњавању услова за преференцијални третман домаћег.
Члан 4.
Ова одлука доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71.
став (2) Закона о јавним набавкама.
Члан 5.
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 01-022284/2020 од 06.10.2020. год. са објавом обавјештења број: 144-7-1-29-3-39/20 од 06.10.2020. г. 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
износи до 13.675,21 КМ без ПДВ-а, односно до 16.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Комисија за јавну набавку именована Рјешењем број: 01-111-80/2020 од 14.10.2020. године доставила је
Записник о коначној оцјени понуда број 01-022-284/2020 од 20.10.2020. 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 6 (шест)
1. „Дрвосјеча Други“д.о.о. Сарајево
2. „HAVEDA-MI“ д.о.о. Тузла
3. „Дрвосјеча“ д.о.о. Сарајево
4. „Илић-Трговина“ д.о.о. Зворник
5. „ЕNSA-BH“д.о.о. Србац
6. „HIFA PETROL“д.о.о. Сарајево
- да су благовремено запримљене 6 (шест) понуда
- да су 6 (шест) понуда понуђача прихватљиве
Комисија је утврдила да су сви понуђачи (6) доставили комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама. Сљедећи понуђачи: „ Дрвосјеча Други“ д.о.о.
Сарајево; „ HAVEDA-MI“ д.о.о. Тузла; „ Дрвосјеча“ д.о.о. Сарајево; „ ЕNSA-BH“ д.о.о. Србац и „ HIFA
PETROL“д.о.о. Сарајево у својој понуди доставили су и Изјаву о испуњавању услова за примјену
преференцијалног третмана домаћег.
Уговорни орган заказао је е-аукцију за дан 19.10.2020. године са почетком од 12:00 часова и временском
трајању од 15 минута и провео поступак е-аукције, на којима je било умањења почетних 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.
1

Назив понуђача
DRVOSJEČA DRUGI D.O.O.

ИДБ/ЈИБ
4202761260002

Почетна цијена у КМ без ПДВ-а Ранг
13440,00 *

1
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2
3
4
5
6

DRVOSJEČA DOO
HAVEDA-MI
ENSA BH D.O.O.
HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
ILIĆ-TRGOVINA D.O.O.

4201087380009
4209096250003
4402674840000
4200999090005
4401430920005

13600,00 *
13600,00 *
13650,00 *
14000,00 *
13640,00

2
2
3
4
5

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман
Умањење почетних понуда:

Р.бр.
1

Назив понуђача
ENSA BH D.O.O.

2

DRVOSJEČA DRUGI D.O.O.

3

DRVOSJEČA DOO

4

DRVOSJEČA DRUGI D.O.O.

Цијена у
КМ
без ПДВ-а

Датум и вријеме
подношења нове цијене

ИДБ/ЈИБ
4402674840000

19.10.2020. 12:00:07

13300,00 *

4202761260002

19.10.2020. 12:00:09

12000,00 *

4201087380009

19.10.2020. 12:00:12

10700,00 *

4202761260002

19.10.2020. 12:00:14

9400,00 *

6. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ

Р.бр.
1

Назив понуђача
DRVOSJEČA DRUGI D.O.O.

ИДБ/ЈИБ

Коначна цијена у
КМ без
ПДВ-а

Умањење
цијене

Ранг

4202761260002

9400,00 *

30,06% **

1

2

DRVOSJEČA DOO

4201087380009

10700,00 *

21,32%

2

3

ENSA BH D.O.O.

4402674840000

13300,00 *

2,56%

3

4

HAVEDA-MI

4209096250003

13600,00 *

0%

4

5

HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO

4200999090005

14000,00 *

0%

5

6

ILIĆ-TRGOVINA D.O.O.

4401430920005

13640,00

0%

6

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман
Комисија за предметну јавну набавку након провођења е-аукције , констатује да је најповољнија понуда
понуђача „Дрвосјеча Други“ д.о.о. Сарајево у износу од 9.400,00 КМ без ПДВ-а, односно 10.998,00 КМ
са ПДВ-ом и једногласно је предложилa његов избор. Начелник општине прихвата препоруку Комисије и
доноси одлуку о избору најповољнијег понуђача број:01-022-284/2020 дана 21.10.2020. г. истовремено с
упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о
јавним набавкама.
Изабрани понуђач „Дрвосјеча Други“ д.о.о. Сарајево упутио је дана 23.10.2020. године обавјештење о
одустајању од своје понуде, тј. одбија додјелу уговора , а као разлог наводи погрешан обрачун
калкулације цијене предметне робе. Како је прворангирани понуђач у писаној форми одбио закључење
уговора , у складу са чланом 72. став (3) Закона о јавним набавкама БиХ уговорни орган доставља
приједлог уговора понуђачу чија је понуда по ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача у
случају да најуспјешнији понуђач одбије додјелу уговора.
Начелник општине донио је дана 28.10.2020. године Одлуку о додјели уговора другорангираном понуђачу
број:01-022-284/2020 у којој је изабран понуђач „Дрвосјеча“ д.о.о. Сарајево и истог дана изабрани
понуђач „Дрвосјеча“д.о.о. Сарајево упутио је обавјештење о одустајању од своје понуде, тј. одбија
додјелу уговора.
На основу напријед наведеног Начелник општине одлучио је као у члану 2. ове одлуке.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о
јавној набавци и који сматра да је наручилац прекршио једну или више одредби Закона о јавним
набавкама и/или подзаконских аката има право уложити жалбу на поступак у писаној форми на начин и у
роковима утврђеним у члану 99. и 100. наведеног Закона.
Број: 01-022-284/2020
Датум: 03.11.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

375.
На основу 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 :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку робе „Набавка бесконтактних топломјера, заштитних рукавица, дезинфекционих
средстава, заштитних медицинских одијела и визира
за потребе Бирачких одбора на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „Набавка бесконтактних топломјера, заштитних рукавица,
дезинфекционих средстава, заштитних медицинских одијела и визира за потребе Бирачких одбора на
подручју општине Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 3.600,00 КМ без ПДВ-а односно до 4.212,00 КМ и
утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 0110 Скупштина Општине, потребна средства
су планирана на конту бр. 412900–Трошкови локалних избора.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „ Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-308/2020
Датум: 05.11.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

376.
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. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуга „Набавка и садња украсних садница на зеленим површинама
испред Дома културе у МЗ-и Обудовац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача Расадник украсног биља „Игњић“ Човић Поље за набавку услуга
„Набавка и садња украсних садница на зеленим површинама испред Дома културе у МЗ-и Обудовац“ и
именованом понуђачу додјељује се Уговор у укупном износу од 1.210,00 КМ (понуђач није у систему
ПДВ-а), путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
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Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
03.11.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу Расадник украсног биља „Игњић“
Човић Поље.
У року остављеном за достављање понуде, истога дана достављена је понуда горе наведеног
понуђача са укупним износом понуде од 1.210,00 КМ без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а).
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: 01-022-307/2020
Датум: 05.11.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

377.
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: 01-022-288/2020 од
02.11.2020. године у поступку јавне набавке робе „ Набавка и испорука аутосједалица за дјецу“, Начелник
општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку робе „Набавка и испорука аутосједалица за дјецу“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-288/2020 од 02.11.2020. године и
уговор за јавну набавку робе „Набавка и испорука аутосједалица за дјецу“ путем конкурентског захтјева
додјељује се понуђачу „Бојпром“ д.о.о. Бања Лука у износу од 6.200,88 КМ, односно 7.255,03 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.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 5 (пет) дана достави сљедеће:
а) доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним
набавкама БиХ и
б) коначну понуду у укупном износу од 6.200,88 КМ без ПДВ-а, тј. умањи цијену понуђене робе
за 12,95 % од укупне цијене почетне понуде у износу од 7.123,20 KM без ПДВ-а.
Члан 4.
Записник о коначној оцјени понуда број: 01-022-288/2020 од 02.11.2020. 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.
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Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 01-022-288/2020
од 19.10.2020. год. са објавом обавјештења број: 144-7-1-30-3-40/20 од 19.10.2020. г. 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 износи до 7.692,31 КМ без ПДВ-а, односно до 9.000,00 КМ са урачунатим
ПДВ-ом.
Комисија за јавну набавку именована Рјешењем број: 01-111-84/2020 од 27.10.2020. године доставила је
Записник о коначној оцјени понуда број 01-022-288/2020 од 02.11.2020. 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 (два)
1. „Бојпром“ д.о.о. Бања Лука
2. „Cospex“ д.о.о. Зеница
- да су благовремено запримљене 2 (двије) понуде
- да су 2 (двије) понуде понуђача прихватљиве
Комисија је утврдила да су оба понуђача (2) доставили комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама.
Уговорни орган заказао је е-аукцију за дан 02.11.2020. године са почетком од 11:00 часова и временском
трајању од 15 минута и провео поступак е-аукције, на којима je било умањења почетних 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
ПДВ-а

Ранг

1

BOJPROM D.O.O.

4400847540004

7123,20

1

2

COSPEX D.O.O.

4218991860002

7692,00

2

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман
Умањење почетних понуда:
Р.б
р. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Назив понуђача
COSPEX D.O.O.
BOJPROM D.O.O.
COSPEX D.O.O.
BOJPROM D.O.O.
COSPEX D.O.O.
BOJPROM D.O.O.
COSPEX D.O.O.
BOJPROM D.O.O.
COSPEX D.O.O.
BOJPROM D.O.O.
COSPEX D.O.O.
BOJPROM D.O.O.
COSPEX D.O.O.
BOJPROM D.O.O.
COSPEX D.O.O.
BOJPROM D.O.O.
COSPEX D.O.O.
BOJPROM D.O.O.
COSPEX D.O.O.

ИДБ/ЈИБ
4218991860002
4400847540004
4218991860002
4400847540004
4218991860002
4400847540004
4218991860002
4400847540004
4218991860002
4400847540004
4218991860002
4400847540004
4218991860002
4400847540004
4218991860002
4400847540004
4218991860002
4400847540004
4218991860002

Цијена у
Датум и вријеме подношења
КМ
2.11.2020. 11:01:14
нове цијене
без7116,00
ПДВ2.11.2020. 11:02:11
7108,88
а
2.11.2020. 11:03:11
2.11.2020. 11:05:00
2.11.2020. 11:05:47
2.11.2020. 11:06:13
2.11.2020. 11:06:32
2.11.2020. 11:06:49
2.11.2020. 11:07:12
2.11.2020. 11:07:19
2.11.2020. 11:08:06
2.11.2020. 11:08:25
2.11.2020. 11:09:24
2.11.2020. 11:09:34
2.11.2020. 11:10:08
2.11.2020. 11:10:20
2.11.2020. 11:11:15
2.11.2020. 11:11:23
2.11.2020. 11:11:55

7100,00
7080,88
7073,00
7050,88
7040,00
7030,88
7023,00
7010,88
7000,00
6980,88
6970,00
6900,88
6890,00
6800,88
6790,00
6690,88
6680,00
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20
21
22
23
24
25
26
27
28

BOJPROM D.O.O.
COSPEX D.O.O.
BOJPROM D.O.O.
COSPEX D.O.O.
BOJPROM D.O.O.
COSPEX D.O.O.
BOJPROM D.O.O.
COSPEX D.O.O.
BOJPROM D.O.O.

4400847540004
4218991860002
4400847540004
4218991860002
4400847540004
4218991860002
4400847540004
4218991860002
4400847540004

2.11.2020. 11:12:08
2.11.2020. 11:13:50
2.11.2020. 11:14:03
2.11.2020. 11:14:46
2.11.2020. 11:15:10
2.11.2020. 11:15:39
2.11.2020. 11:15:51
2.11.2020. 11:16:19
2.11.2020. 11:16:27

6600,88
6590,00
6500,88
6490,00
6390,88
6380,00
6350,88
6300,00
6200,88

6. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ

Р.бр.

1
2

Назив понуђача

BOJPROM D.O.O.
COSPEX D.O.O.

ИДБ/ЈИБ

4400847540004
4218991860002

Коначна цијена у
КМ без
ПДВ-а
6200,88
6300,00

Умањење
цијене

Ранг

12,95% **
18,1% **

1
2

Комисија за предметну јавну набавку након провођења е-аукције , констатује да је најповољнија понуда
понуђача „Бојпром“ д.о.о. Бања Лука у износу од 6.200,88 КМ без ПДВ-а, односно 7.255,03 КМ са
ПДВ-ом и једногласно је предложила његов избор.
Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
члану 1. ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана,
рачунајући од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом поштанском
пошиљком. Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би
могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022-288/2020
Датум: 04.11.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

378.
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 ,
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, 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, 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 , Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних
набавки општине Шамац за 2020. год. број 01-022-201/2020 од 20.07.2020. године , Одлуке о измјенама и
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допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2020. год. број 01-022-230/2020 од
04.08.2020. године, Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине
Шамац за 2020. год. број 01-022-238/2020 од 18.08.2020. године, Одлуке о измјенама и допунама одлуке о
доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2020. год. број 01-022-287/2020 од 19.10.2020. године
и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2020. год.
број 01-022-293/2020 од 30.10.2020. 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.

РАДОВИ
Асфалтирање
пута у МЗ-и
Ново Село

К

01.11.

15.12.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни
датум
Закључења
уговора

Оквирни
датум
покретања
поступка

Врста
поступка

Процијењена
вриједност у
КM са
укљученим
ПДВ-ом

Шифра ЈРЈН

73.000,00

45233141-9

13.

Предмет
набавке

Р. бр.

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

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

УКУПНО у КМ: 893.900,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ): 1.366.180,00
Врста поступка : О-отворени поступак, К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни споразум;
Позиције:120-Начелник општине, 124-Служба за локални економски развој, 125-Teриторијална ватрогасна
јединица, 130- Одјељење за општу управу, 140- Одјељење за финансије, 150- Одјељење за привреду, 151Служба за друштвене дјелатности, 160- Одјељење за просторно уређ. стамб. комуналне послове.
Број: 01-022-310/2020
Датум: 06.11.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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379.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 69. став (2) тачка а) и члана 70. став (4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, број 39/14), Начелник општине Шамац д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
за набавку робе
„Набавка бесконтактних топломјера, заштитних рукавица, дезинфекционих средстава, заштитних
медицинских одијела и визира за потребе Бирачких одбора на подручју општине Шамац“
за ЛОТ2
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке за набавку робе „Набавка бесконтактних топломјера,
заштитних рукавица, дезинфекционих средстава, заштитних медицинских одијела и визира за потребе
Бирачких одбора на подручју општине Шамац“ за ЛОТ2 покренут на основу одлуке о покретању
поступка број 01-022-308/2020 од 05.11.2020. године путем директног споразума, јер није достављена
ниједна понуда у одређеном крајњем року за наведени лот.
Члан 2.
Предметна набавка је подијељена на два лот-а:
1) ЛОТ1 обухвата набавку бесконтакних топломјера, заштитних рукавица и дезинфекционих
средстава. Процијењена вриједност за ЛОТ1 износи 1.600,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.872,00 КМ
са ПДВ-ом и
2) ЛОТ2 обухвата набавку заштитних медицинских одијела и визира. Процијењена вриједност за
ЛОТ2 износи 2.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.340,00 КМ са ПДВ-ом.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање жалби БиХ посредством
уговорног органа, у року од 5 (пет) дана од дана јавног објављивања одлуке.
Број: 01-022-308/2020
Датум, 10.11.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

380.
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 бесконтактних топломјера, заштитних рукавица, дезинфекционих
средстава, заштитних медицинских одијела и визира за потребе Бирачких одбора на подручју
општине Шамац“ за ЛОТ1
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача ЗУ Апотеке „PharmaNova“ Прњавор за набавку робе „Набавка
бесконтактних топломјера, заштитних рукавица, дезинфекционих средстава, заштитних медицинских
одијела и визира за потребе Бирачких одбора на подручју општине Шамац“ за ЛОТ1 и именованом
понуђачу додјељује се Уговор у износу од 1.515,22 КМ без ПДВ-а, односно 1.772,81 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.
Предметна набавка је подијељена на два лот-а:
3) ЛОТ1 обухвата набавку бесконтакних топломјера, заштитних рукавица и дезинфекционих
средстава. Процијењена вриједност за ЛОТ1 износи 1.600,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.872,00 КМ
са ПДВ-ом и
4) ЛОТ2 обухвата набавку заштитних медицинских одијела и визира. Процијењена вриједност за
ЛОТ2 износи 2.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.340,00 КМ са ПДВ-ом.
Члан 4.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
05.11.2020. године упутила захтјев за достављање понуде сљедећим понуђачима ЗУ Апотеке „
PharmaNova“ Прњавор и „R&S“д.о.о. Сарајево.
У року остављеном за достављање понудa, истог дана достављена је понуда понуђача ЗУ Апотеке „
PharmaNova“ Прњавор за ЛОТ 1 са укупним износом понуде од 1.515,22 КМ без ПДВ-а, односно 1.772,81
КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 5.
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 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-308/2020
Датум: 10.11.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

381.
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 пута у МЗ-и Ново Село“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање пута у МЗ-и Ново Село“
путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне
набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 62.393,16 КМ без ПДВ-а, односно до 73.000, 00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. 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.
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.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-312/2020
Датум, 10.11.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

382.
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 доноси:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке робе
„Набавка додатне количине горива за потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за набавку робе „Набавка додатне количине горива за потребе
Општинске управе Шамац“ путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.564,10 КМ без ПДВ-а, односно до 3.000,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и утврђена је буџетским средствима у оквиру позиције број 0125-Територијална
ватрогасна јединица Шамац и 0140-Одјељење за финансије, на конту бр.412600-Расходи по основу
утрошка горива.
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: 01-022-314/2020
Датум: 12.11.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

383.
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: 01-022-290/2020 од
12.11.2020. године, у поступку јавне набавке робе „Набавка канцеларијског материјала за потребе
Општинске управе Шамац“ путем конкурентског захтјева, Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку робе „Набавка канцеларијског материјала за потребе
Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-290/2020 од 13.11.2020. године и
уговор за јавну набавку набавку робе „Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе
Шамац“ додјељује се понуђачу „R&S“ д.о.о. Сарајево за понуђену цијену у износу од 8.489,00 КМ без
ПДВ-а, односно 9.932,13 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „R&S“ д.о.о. Сарајево по
протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније
понуде.
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Члан 3.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 5 (пет) дана достави сљедеће:
а) доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним
набавкама БиХ и
б) коначну понуду у укупном износу од 8.489,00 КМ без ПДВ-а, тј. да умањи цијену свих ставки
понуђене робе за 23,24 % од укупне цијене почетне понуде у износу од 11.059,05 KM без ПДВ-а.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-290/2020 од 12.11.2020. 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:01-022-290/2020
од дана 20.10.2020. год. Предметна јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу
понуда објављивањем обавјештења број:144-7-1-31-3-41/20 од 20.10.2020.г. г. на порталу Агенције за
јавне набавке БиХ. Укупна процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи до 11.111,11 КМ без
ПДВ-а, односно до 13.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом. За предметну набавку уговорни орган
предвидио је и е-аукцију.
На предметну тендерску документацију, понуђачи „Epic“д.о.о. Kaлесија заступано по пуномоћнику
адвокату Јасмини Авдић из Калесије и „Метал Мујкић“ д.о.о. Калесија заступано по пуномоћнику
адвокату Енверу Пашчановићу из Калесије дана 20.10.2020. г. упутили су жалбе на предметну тендерску
документацију и исте су запримљене код уговорног органа дана 26.10.2020. године, након чега је
уговорни орган размотрио жалбене наводе обје жалбе који су у суштини слични.
Жалиоци наводе да увидом у предметну тендерску документацију, утврђено је како иста није састављена
у складу са Законом о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број:39/14) у даљем тексту ЗЈН, а
смислу да је Уговорни орган у Анексу 2. Образац за цијену понуде-у опису ставке 28. позвао се на
конкретног произвођача и то тако што је навео „ХЕМИЈСКА ОЛОВКА ПИЛОТ 2ММ“, као и у опису
ставке 29. „ХЕМИЈСКА ОЛОВКА ПИЛОТ 3ММ“. Тиме је уговорни орган преферирао произвођача
ПИЛОТ што је у супротности са чланом 54. став 9. и 10. ЗЈН, јер је стриктно написао једног произвођача
без техничког описа и не наводећи додатак „или еквивалент“а како је то требало имајући у виду одредбе
Закона о јавним набавкама....
Тендерска документација не садржи све неопходне информације које представљају опште податке које
свака тендерска документација мора садржавати (Упутство за припрему модела тендерске документације
и понуда чл.3) као ни позив за преференцијални третман домаћег сукладно Одлуци Вијећа министара
БиХ-Сл. гл. БиХ број:34/20.
Уговорни орган прихватио је предметне жалбе као основане те извршио измјену тендерске документације
на начин да је прецизно описао тражену робу без навођења робне марке на стварно конкурентској
основи. С тим у вези, на основу члана 56. став 3. Закона о јавним набавкама, уговорни орган је продужио
рок за подношење захтјева за доставу понуда за седам дана тј. до 09.11.2020. г. како би било омогућено
да се сви понуђачи упознају са свим информацијама које су неопходне за припрему понуда. Уговорни
орган донио је два рјешења број:01-022-290/2020 дана од 28.10.2020. године у коме је усвојио жалбе
жалиоца и извршио измјену тендерске документације и прихватио надокнаду трошкова за састав жалби
по пуномоћнику у износу по 540,00 КМ.
На предметну тендерску документацију понуђач „ План Плус“ д.о.о. Зеница, заступано по адвокатима
запосленим у Адвокатском друштву „Хаџимахмутовић и партнери“д.о.о. Зеница упутили су жалбу дана
26.10.2020. године на тендерску документацију,а запримљена код уговорног органа дана 29.10.2020.
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године под бројем:01-022-290/2020.г. У жалби жалилац наводи да је складу са чланом 53. Закона о јавним
набавкама БиХ уговорни орган дужан припремити тендерску документацију на начин да да потпуне
информације о условима уговора и поступку додјеле уговора које ће кандидатима бити довољни за
припрему захтјева за учешће, односно понуда на стварно конкурентској основи.
Како уговорни орган у Обрасцу за цијену понуде за поједине ставке није дао довољно информација на
основу којих би понуђачи могли комплетирати своје понуде, а исте су предмет жалбе, наводећи ред. бр.
ставки:1,2,6,7,16,17,21,22,44,45 и 46. Уговорни орган прихватио је жалбу као основану те извршио
измјену тендерске документације на начин да је прецизно описао тражену робу како би понуђене цијене
свих потенцијалних понуђача у завршници биле једнообразне и рјешењем број:01-022-290/2020
прихватио надокнаду трошкова за састав жалбе по пуномоћнику у износу од 284,30 КМ.
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број 01-111-85/2020 од 04.11.2020. године доставила
је Записник о оцјени понуда са препоруком број 01-022-290/2020 од 12.11.2020. 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 4 ( четири ),
- да су благовремено запримљене 4(четири) понуде,
- да су 4 (четири) понуде понуђача прихватљиве,
Комисија је утврдила да су сви понуђачи (4) доставили комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама.
Комисија је приликом провјере рачунске исправности свих достављених понуда, утврдила да се у
понуди понуђача поткрала рачунска грешка.
У понуди понуђача „Аеro-Exclusive“д.о.о. Сарајево, достављена под р. бр. 1. дана 05.11.2020. године,
на страни 3 (Образац за достављање понуде) је утврђено да се поткрала рачунска грешка.
1) умјесто ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом) је 712,74 КМ, треба да стоји износ
1.730,95 КМ и
2) умјесто укупна цијена за уговор је 10.894,79КМ, треба да стоји износ од 11.913,00 КМ.
Комисија је дана 09.11.2020. године упутила захтјев понуђачу за прихватање исправке рачунске грешке,
што је понуђач истога дана писмено обавијестио уговорни орган да прихвата исправку рачунске грешке.
Уговорни орган након достављања обавјештења о прихватању исправке рачунске грешке, заказао је еаукцију дана 12.11.2020. године са почетком од 11:00 часова и временском трајању од 15 минута и
провео поступак е-аукције на којима je било умањења почетних понуда (Табела 2).
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.
1
2
3
4

Назив понуђача
PLAN PLUS D.O.O.
AERO EXCLUSIVE DOO
DEFTER DOO SARAJEVO
R&S D.O.O. SARAJEVO

ИДБ/ЈИБ
4227372790007
4200061610000
4200303990007
4200056290005

Почетна цијена у КМ без ПДВ-а

Ранг

10079,00
10182,05
10466,95
11059,05

1
2
3
4

Умањење почетних понуда (Табела 2):
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7

Назив понуђача
R&S D.O.O. SARAJEVO
PLAN PLUS D.O.O.
R&S D.O.O. SARAJEVO
PLAN PLUS D.O.O.
R&S D.O.O. SARAJEVO
PLAN PLUS D.O.O.
R&S D.O.O. SARAJEVO

Цијена у КМ
без ПДВ-а

ИДБ/ЈИБ

Датум и вријеме подношења нове
цијене

4200056290005

12.11.2020. 11:06:15

10060,00

4227372790007

12.11.2020. 11:14:41

10000,00

4200056290005

12.11.2020. 11:14:57

9989,00

4227372790007

12.11.2020. 11:16:09

9970,00

4200056290005

12.11.2020. 11:16:24

9959,00

4227372790007

12.11.2020. 11:18:10

9940,00

4200056290005

12.11.2020. 11:18:43

9929,00
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

PLAN PLUS D.O.O.
R&S D.O.O. SARAJEVO
PLAN PLUS D.O.O.
R&S D.O.O. SARAJEVO
PLAN PLUS D.O.O.
R&S D.O.O. SARAJEVO
PLAN PLUS D.O.O.
R&S D.O.O. SARAJEVO
PLAN PLUS D.O.O.
R&S D.O.O. SARAJEVO
PLAN PLUS D.O.O.
R&S D.O.O. SARAJEVO
PLAN PLUS D.O.O.
R&S D.O.O. SARAJEVO
PLAN PLUS D.O.O.
R&S D.O.O. SARAJEVO
PLAN PLUS D.O.O.
R&S D.O.O. SARAJEVO
PLAN PLUS D.O.O.
R&S D.O.O. SARAJEVO
PLAN PLUS D.O.O.
R&S D.O.O. SARAJEVO
PLAN PLUS D.O.O.
R&S D.O.O. SARAJEVO
PLAN PLUS D.O.O.
R&S D.O.O. SARAJEVO

4227372790007

12.11.2020. 11:20:13

9900,00

4200056290005

12.11.2020. 11:20:30

9889,00

4227372790007

12.11.2020. 11:22:19

9800,00

4200056290005

12.11.2020. 11:22:32

9789,00

4227372790007

12.11.2020. 11:23:57

9700,00

4200056290005

12.11.2020. 11:24:21

9689,00

4227372790007

12.11.2020. 11:26:09

9678,00

4200056290005

12.11.2020. 11:26:23

9667,00

4227372790007

12.11.2020. 11:28:13

9656,00

4200056290005

12.11.2020. 11:28:25

9645,00

4227372790007

12.11.2020. 11:30:11

9600,00

4200056290005

12.11.2020. 11:30:18

9500,00

4227372790007

12.11.2020. 11:32:12

9480,00

4200056290005

12.11.2020. 11:32:22

9400,00

4227372790007

12.11.2020. 11:33:36

9380,00

4200056290005

12.11.2020. 11:33:45

9300,00

4227372790007

12.11.2020. 11:36:12

9280,00

4200056290005

12.11.2020. 11:36:25

9200,00

4227372790007

12.11.2020. 11:38:27

9100,00

4200056290005

12.11.2020. 11:38:42

9000,00

4227372790007

12.11.2020. 11:40:17

8900,00

4200056290005

12.11.2020. 11:40:40

8880,00

4227372790007

12.11.2020. 11:41:51

8800,00

4200056290005

12.11.2020. 11:42:07

8780,00

4227372790007

12.11.2020. 11:42:42

8700,00

4200056290005

12.11.2020. 11:43:42

8680,00

34

PLAN PLUS D.O.O.

4227372790007

12.11.2020. 11:43:52

8600,00

36

PLAN PLUS D.O.O.

4227372790007

12.11.2020. 11:44:53

8500,00

4200056290005

12.11.2020. 11:45:04

8489,00

37

R&S D.O.O. SARAJEVO

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ

Р.бр.

Назив понуђача

ИДБ/ЈИБ

Коначна цијена у КМ без
ПДВ-а

Умањење цијене

Ранг

1

R&S D.O.O. SARAJEVO

4200056290005

8489,00

23,24% **

1

2

PLAN PLUS D.O.O.

4227372790007

8500,00

15,67% **

2

3

AERO EXCLUSIVE DOO

4200061610000

10182,05

0%

3

4

DEFTER DOO SARAJEVO

4200303990007

10466,95

0%

4

Комисија за предметну јавну набавку након провођења е-аукције , констатује да је најповољнија понуда
понуђача „R&S“ д.о.о. Сарајево у износу од 8.489,00 КМ без ПДВ-а, односно 9.932,13 КМ са ПДВ-ом и
једногласно је предложила његов избор.
Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
члану 1. ове одлуке.
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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: 01-022-290/2020
Датум: 13.11.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

384.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“,
број:97/16), члана 70. става 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно
одредбама члана 66. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 9/17) ,
Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
„Набавка додатне количине горива за потребе
Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-314/2020 од 23.11.2020. године и
уговор за јавну набавку робе „Набавка додатне количине горива за потребе Општинске управе Шамац“
додјељује се понуђачу „ROX“ д.о.о. Орашје за понуђену цијену у износу од 2.184,97 КМ без ПДВ-а,
односно 2.556,40 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Изабрани понуђач у својој коначној понуди доставио је све потребне доказе којима је потврдио
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 3.
Записник о о преговорима са понуђачем о правним, економским и техничким аспектима понуде
број:01-022-314/2020 од 19.11.2020. године је саставни дио ове Одлуке о додјели уговора.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „ Службеном гласнику Општине Шамац“
и на веб сајту Општине Шамац www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачем који је су
учествовао у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Образложење
Поступак јавне набавке проведен је путем преговарачког поступка без објаве обавјештења
покренутог доношењем посебне одлуке број 01-022-314/2020 од дана 12.11.2020. год. са процијењеном
вриједношћу робе износи до 2.564,10 КМ без ПДВ-а, односно до 3.000,00 KM са урачунатим ПДВ-ом.
Комисија именована рјешењем Начелникa општине број:01-111-87/2020 од дана 17.11.2020. год. за
провођење преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци додатне количине робе „ Набавка
додатне количине горива за потребе Општинске управе Шамац“ , а које нису укључени у првобитно
закључени уговор број:01-122-76/2020 од 16.03.2020. године вршила је преговоре са понуђачем
„ROX“д.о.о. Oрашје о правним, економским и техничким аспектима понуде и донесени су сљедећи
заједнички закључци:
а) Правни и технички аспекти иницијалне понуде остају непромијењени.
б) Када је ријеч о економском аспекту Комисија је предложила, а понуђач прихватио да умањи
цијену иницијалне понуде са 2.417,18 КМ без ПДВ-а на укупан износ од 2.184,97 КМ без ПДВ-а,
односно на укупан износ од 2.556,40 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Након обављених преговора затражено је од понуђача да у складу са Записником о преговорима
достави своју коначну понуду , што је понуђач и учинио. Након испуњења свих правних, техничких и
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економских услова Комисија је дана 23.11.2020. године доставила Начелнику општине Шамац препоруку
за закључење уговора.
Одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби Закона или
подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у роковима прописаним
чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама БиХ.
Број: 01-022-314/2020
Датум: 24.11.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

385.
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 :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку радова
„Ископ бунара код Основне школе у Горњој Слатини за напајање водом
школе и просторија МЗ-е Горња Слатина“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „Ископ бунара код Основне школе у Горњој Слатини за
напајање водом школе и просторија МЗ-е Горња Слатина“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 4.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 4.680,00 КМ 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 и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-316/2020
Датум: 24.11.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

386.
На основу члана 17. ст. 1. и чл. 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:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке услуге
„Израда пројекта заштите од пожара-прилог мјера заштите од пожара
главног пројекта за изградњу водоторња у Шамцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Израда пројекта заштите од пожара-прилог мјера заштите
од пожара главног пројекта за изградњу водоторња у Шамцу“ путем директног споразума.
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Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.400,00 KM без ПДВ-а, односно до 1.638,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 160-Одјељење за просторно уређење стамбено комуналне
послове, потребна средства су планирана на конту бр. 412700–Расходи за остале стручне услуге
(едукативне услуге, научноистраживачке, израда елабората и студија, пројектна документација,
савјетодавне услуге).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-317/2020
Датум, 26.11.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

387.
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 извођење радова „Ископ бунара код Основне школе у Горњој Слатини за напајање водом школе
и просторија МЗ-е Горња Слатина“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача Г.О. „АQUA-SAL“ Оџак за извођење радова „Ископ бунара код
Основне школе у Горњој Слатини за напајање водом школе и просторија МЗ-е Горња Слатина“ и
именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 3.091,50 КМ без ПДВ-а (понуђач није у систему
ПДВ-а), путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
24.11.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу Г.О. „АQUA-SAL“ Оџак.
У року остављеном за достављање понуде, дана 26.11.2020. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са укупним износом понуде од 3.091,50 КМ без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВа).
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 и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-316/2020
Датум: 30.11.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

388.
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 услуге „Израда пројекта заштите од пожара-прилог мјера заштите од пожара главног
пројекта за изградњу водоторња у Шамцу“
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Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ Планум“д.о.о. Брчко за набавку услуге „Израда пројекта заштите од
пожара-прилог мјера заштите од пожара главног пројекта за изградњу водоторња у Шамцу“ и
именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 1.300,00 КМ без ПДВ-а односно 1.521,00 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
26.11.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „ Планум“ д.о.о. Брчко.
У року остављеном за достављање понуде, дана 26.11.2020. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са укупним износом понуде од 1.300,00 КМ без ПДВ-а односно 1.521,00 КМ са ПДВом.
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: 01-022-317/2020
Датум: 30.11.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

389.
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 :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за набавку услуге „ Израда и постављање инфо табли у насељу
Дуга у Шамцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Израда и постављање инфо табли у насељу Дуга у
Шамцу“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 4.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 4.680,00 КМ са
ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење
стамбено комуналне послове , потребна средства су планирана на конту бр. 511100–Издаци за изградњу и
прибављање зграда и објеката-вертикална сигнализација.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-318/2020
Датум: 30.11.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

390.
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. Правилника о поступку
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директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“, број 12/15), Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуге „Израда и постављање инфо табли у насељу
Дуга у Шамцу“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача З.Р. „Графико“ с.п. Шамац за набавку услуге „Израда и постављање
инфо табли у насељу Дуга у Шамцу“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 2.666,30
КМ без ПДВ-а, односно 3.119,57 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 регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
30.11.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу З.Р. „Графико“ с.п. Шамац.
У року остављеном за достављање понуде, дана 02.12.2020. г. достављена је понуда понуђача З.Р.
„Графико“ с.п. Шамац са укупним износом понуде од 2.666,30 КМ без ПДВ-а, односно 3.119,57 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: 01-022-318/2020
Датум: 04.12.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

391.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3.Статута
општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17) и члана 5. став 2. Одлуке о јавним
расправама („Службени гласник општине Шамац“, број 12/09) , а у складу са Закључком СО-е Шамац
број 07-022- 299 /20 од 30.10.2020. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о организовању јавне расправе о Нацрту буџета
општине Шамац за 2021. годину
I
Јавна расправа о Нацрту буџета општине Шамац за 2021. годину одржаће се у периоду од
02.11.2020. до 12.11.2020. године.
II
Јавна расправа из тачке 1. овог Закључка одржаће се и у форми електронске јавне расправе у којој
ће заинтересована лица путем електронске поште на адресу office@opstinasamac.org достављати своје
примједбе, приједлоге и сугестије.
III
Нацрт буџета општине Шамац за 2021. годину биће објављен на званичној интернет страници
општине Шамац (www.opstinasamac.org) и огласној табли у згради Општинске управе Шамац.
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IV
За реализацију овог Закључка задужује се Стручна служба начелника Општине и Одјељење за
финансије, који су јавну расправу дужни спровести у складу са Одлуком о јавним расправама („Службени
гласник општине Шамац“, број 12/09).
V
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-306/2020
Датум, 02.11.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

392.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута општине
Шамац („Службени гласник Oпштине Шамац“, број 9/17), члана 58. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Српске“ број 37/12 и 90/16), те члана 16. Правилника о процјени потреба
и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју („Службени гласник Републике Српске“, број
117/12 и број 16/18,) д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о измјени рјешења о именовању првостепене стручне комисије за процјену потреба и
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју
I
У тачки I Рјешења о именовању првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и
омладине са сметњама у развоју („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/20), подтачка 2. мијења се
на начин да умјесто „ Анкица Маринковић – дипломирани дефектолог“ стоји „Милана Ђурић –
дипломирани дефектолог“.
II
У преосталом дијелу Рјешење о именовању првостепене стручне комисије за процјену потреба и
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју („Службени гласник Oпштине Шамац“, број 12/20)
остаје непромијењено.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику Oпштине
Шамац“.
Број: 01-111-91/2020
Датум: 25.11.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

393.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута општине
Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), те одредаба Правилника о утврђивању
способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног
стања корисника („Службени гласник Републике Српске“, број 116/12, 11/13, 9/17) д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о измјени рјешења о именовању стручне комисије о утврђивању способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и утврђивању
функционалног стања корисника
I
У тачки I Рјешења о именовању стручне комисије о утврђивању способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника („Службени
гласник Oпштине Шамац“ број 12/20), у дијелу „Стални чланови стручне комисије“, подтачка 3. мијења
се на начин да умјесто „ Анкица Маринковић – дипломирани дефектолог“ стоји „Милана Ђурић –
дипломирани дефектолог“.
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II
У преосталом дијелу Рјешење о именовању стручне комисије о утврђивању способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника („Службени
гласник Oпштине Шамац“, број 12/20) остаје непромијењено.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику Oпштине
Шамац“.
Број: 01-111-90/2020
Датум: 25.11.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
394.
На основу члана 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за
територију Републике Српске број 04/1-012-2-792/20 („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20),
Општински штаб за ванредне ситуације доноси
ЗАКЉУЧАК
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на
територији општине Шамац
1. Овим закључком прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона „SARS-CoV2“ и „COVID-19“ на подручју општине Шамац.
2. У циљу провођења ванредних мјера из тачке 1. ове наредбе за спречавање и сузбијање заразних болести
те заштите и спасавања становништва:
а) ограничава се рад од 06:00 до 22:00 часова:
- свих угоститељских објеката за исхрану и пиће,
- приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.)
б) ограничава се рад од 07:00 до 15:00 часова:
− тржницама на велико, тржницама на мало (робна пијаца, зелена пијаца и сточна пијаца),
в) субјектима трговинских дјелатности се рад недјељом ограничава од 7:00 до 14:00
часова, а другим данима у складу са својим уобичајеним радним временом,
г) угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења
пружати услуге смјештаја, као и услуге исхране и пића гостима и трећим лицима са
временским ограничењем из тачке 2 подтачка а),
д) бензинске пумпе и плинске пумпне станице, здравствене установе, шпедиције и други пословни
субјекти на подручју општине Шамац могу радити у складу са својим уобичајеним радним
временом.
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.
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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 01810-14-154/2020 од 26.10.2020. године.
8. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“, а примјењиваће се до 16.11.2020. године.
Број: 01-810-14-156/2020
Датум: 02.11.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

395.
На основу члана 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за
територију Републике Српске број 04/1-012-2-792/20 („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20),
Општински штаб за ванредне ситуације доноси
ЗАКЉУЧАК
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на
територији општине Шамац
1. Овим закључком прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона „SARS-CoV2“ и „COVID-19“ на подручју општине Шамац.
2. У циљу провођења ванредних мјера из тачке 1. ове наредбе за спречавање и сузбијање заразних болести
те заштите и спасавања становништва:
а) ограничава се рад од 06:00 до 22:00 часова:
- свих угоститељских објеката за исхрану и пиће,
- приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.)
б) ограничава се рад од 07:00 до 15:00 часова:
− тржницама на велико, тржницама на мало (робна пијаца, зелена пијаца и сточна пијаца),
в) субјектима трговинских дјелатности се рад недјељом ограничава од 7:00 до 14:00 часова, а
другим данима у складу са својим уобичајеним радним временом,
г) угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења
пружати услуге смјештаја, као и услуге исхране и пића гостима и трећим лицима са
временским ограничењем из тачке 2 подтачка а),
д) бензинске пумпе и плинске пумпне станице, здравствене установе, шпедиције и други пословни
субјекти на подручју општине Шамац могу радити у складу са својим уобичајеним радним
временом.
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.
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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 01810-14-157/2020 од 18.11.2020. године.
8. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“, а примјењиваће се до 21.12.2020. године.
Број: 01-810-14-164/2020
Датум: 02.12.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

АКТИ ОРГАНА ЈП „СЛОБОДНА
ЗОНА“ Д.О.О.
396.
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (‘’Службени гласник Републике Српске’’ број 75/04 и
78/11), члана 12. Статута ЈП’’Слободна зона’’ д.о.о. Шамац (‘’Службени гласник општине Шамац’’ 4/14
и 10/17), Скупштина општине Шамац, која је у функцији Скупштине ЈП’’Слободна зона’’ д.о.о. Шамац,
на својој првој ванредној сједници одржаној дана 30.10.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
о разрјешењу вршиоца дужности члана
Одбора за ревизију ЈП ’’Слободна зона’’ д.о.о. Шамац
I
Разрјешавају се дужности в.д. чланови Обора за ревизију ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, у саставу:
1. Стево Софреновић, дипл. екон., предсједник
2. Јелена Настић, дипл. екон., члан
3. Драгица Васиљевић, дипл. екон., члан
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 1739-10/20
Датум: 30.10.2020. године

Предсједавајући Скупштине
Николина Шкрбић, дипл. екон.

397.
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (‘’Службени гласник Републике Српске’’ број 75/04 и
78/11), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(‘’Службени гласник Републике Српске’’ број 41/03), члана 12. и 49. Статута ЈП’’Слободна зона’’ д.о.о.
Шамац (‘’Службени гласник општине Шамац’’ 4/14 и 10/17), Скупштина општине Шамац, која је у
функцији Скупштине ЈП’’Слободна зона’’ д.о.о. Шамац, на својој првој ванредној сједници одржаној
дана 30.10.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности чланa
Одбора за ревизију ЈП ’’Слободна зона’’ д.о.о. Шамац
I
Именују се в.д. чланови Одбора за ревизију ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, у саставу:
1. Марко Сјенчић, дипл. екон., предсједник
2. Каролина Пупчевић, дипл. екон., члан
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3. Славица Митровић, дипл. екон., члан
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 1740-10/20
Датум: 30.10.2020. године

Предсједавајући Скупштине
Николина Шкрбић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
372. Правилник о канцеларијском, електронском и архивском пословању Општинске
управе
373. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Набавка и садња
украсних садница на зеленим површинама испред Дома културе у МЗ-и Обудовац“
374. Одлука о додјели уговора трећерангираном понуђачу
375. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка
бесконтактних топломјера, заштитних рукавица, дезинфекционих средстава, заштитних
медицинских одијела и визира за потребе Бирачких одбора на подручју општине Шамац“
376. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Набавка и садња украсних садница на
зеленим површинама испред Дома културе у МЗ-и Обудовац“
377. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе „Набавка и испорука
аутосједалица за дјецу“
378. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2020. годину
379. Одлука о поништењу поступка за набавку робе „Набавка бесконтактних топломјера,
заштитних рукавица, дезинфекционих средстава, заштитних медицинских одијела и
визира за потребе Бирачких одбора на подручју општине Шамац“ за ЛОТ2
380. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка бесконтактних топломјера,
заштитних рукавица, дезинфекционих средстава, заштитних медицинских одијела и
визира за потребе Бирачких одбора на подручју општине Шамац“ за ЛОТ1
381. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање
пута у МЗ-и Ново Село“
382. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке робе „Набавка додатне
количине горива за потребе Општинске управе Шамац“
383. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе „Набавка канцеларијског
материјала за потребе Општинске управе Шамац“
384. Одлука o додјели уговора „Набавка додатне количине горива за потребе Општинске
управе Шамац“
385. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Ископ
бунара код Основне школе у Горњој Слатини за напајање водом школе и просторија МЗе Горња Слатина“
386. Посебна одллука о покретању поступка јавне набавке услуге „Израда пројекта
заштите од пожара-прилог мјера заштите од пожара главног пројекта за изградњу
водоторња у Шамцу“
387. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Ископ бунара код Основне школе у
Горњој Слатини за напајање водом школе и просторија МЗ-е Горња Слатина“
388. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Израда пројекта заштите од пожараприлог мјера заштите од пожара главног пројекта за изградњу водоторња у Шамцу“
389. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуге „Израда и
постављање инфо табли у насељу Дуга у Шамцу“
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390. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Израда и постављање инфо табли у
насељу Дуга у Шамцу“
391. Закључак о организовању јавне расправе о Нацрту буџета општине Шамац за 2021.
годину
392. Рјешење о измјени рјешења о именовању првостепене стручне комисије за
процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју
393. Рјешење о измјени рјешења о именовању стручне комисије о утврђивању
способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању
функционалног стања корисника

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

АКТИ ОРГАНА ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ Д.О.О.
396. Одлука о разрјешењу вршиоца дужности члана Одбора за ревизију ЈП ’’Слободна
зона’’ д.о.о. Шамац
397. Одлука о именовању вршиоца дужности чланa Одбора за ревизију ЈП ’’Слободна
зона’’ д.о.о. Шамац

Уторак, 8. децембар 2020. године - Службени гласник општине Шамац - Број 18/20
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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