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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
290.
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 улица у насељу Дуга, МЗ Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање улица у насељу Дуга, МЗ
Шамац“ путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за
јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 68.376,08 КМ без ПДВ-а, односно до 80.000, 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.
Средства ће се обезбиједити и учешћем групе грађана насеља Дуга у суфинансирању предметних
радова у 40% процентуалном износу.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Уговорни орган ће након пријема, отварања и прегледа понуда провести е-аукцију у складу са
Правилником о условима и начину кориштења е-аукције.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-239/2020
Датум, 18.08.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

291.
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:
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ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за извођење радова „Асфалтирање локалног пута, Стевановића сокак у МЗ Обудовац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање локалног пута, Стевановића
сокак у МЗ Обудовац“ путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на
порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 38.461,54 КМ без ПДВ-а, односно до 45.000, 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.
Средства ће се обезбиједити и учешћем групе грађана МЗ-е Обудовац у суфинансирању
предметних радова у 40% процентуалном износу.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Уговорни орган ће након пријема, отварања и прегледа понуда провести е-аукцију у складу са
Правилником о условима и начину кориштења е-аукције.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-240/2020
Датум, 19.08.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

292.
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14), члана 66.
Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17) а у складу са буџетским
планираним средствима Општине Шамац за 2020. годину, Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2020. годину
Члан 1.
Овом одлуком на основу указаних потреба Општине Шамац врше се измјене и допуне Одлуке о
доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2020. годину, број 01-022-2/2020 од 08.01.2020.
године, Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за
2020. год. број 01-022-42/2020 од 20.02.2020. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о
доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2020. год. број 01-022-87/2020 од 17.03.2020. године и
Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2020. год.
број 01-022-112/2020 од 12.05.2020. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана
јавних набавки општине Шамац за 2020. год. број 01-022-116/2020 од 13.05.2020. године и Одлуке о
измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2020. год. број 01022-201/2020 од 20.07.2020. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних
набавки за 2020. годину број 01-022-230/2020 од 04.08.2020. 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.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“

РАДОВИ
Асфалтирање
улица у насељу
Дуга, МЗ
Шамац

18.08.

80.000,00

15.09.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни
датум
Закључења
уговора

Оквирни
датум
покретања
поступка

Врста
поступка

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВом

К

45233141-9

Предмет
набавке

Р. бр.
3.

Шифра ЈРЈН

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

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

УКУПНО у КМ: 820.900,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ): 1.254.180,00
Врста поступка : О-отворени поступак,
споразум;

К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни

Позиције:124-Служба за локални економски развој, 125-Teриторијална ватрогасна јединица, 130Одјељење за општу управу, 140- Одјељење за финансије, 150- Одјељење за привреду, 151-Служба за
друштвене дјелатности, 160- Одјељење за просторно уређ. стамб. комуналне послове.
Број: 01-022-238/2020
Датум: 18.08.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

293.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српксе“, број 97/16 и
36/19), члана 69. став (2) тачка а) и члана 70 став (4) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), Начелник општине Шамац доноси
ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
за извођење радова
„Асфалтирање платоа и уређење око Дома културе у МЗ-и Црквина“
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање платоа и уређење око Дома
културе у МЗ-и Црквина“ покренут на основу одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-022233/2020 од 07.08.2020. године путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења
на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине број 144-7-3-24-3-31/20 од дана 10.08.2020.
године, јер није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на веб сајту Општине Шамац.

Образложење
Поступак јавне набавке за набавку радова „Асфалтирање платоа и уређење око Дома културе у МЗ-и
Црквина“ покренут је на основу одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-022-233/2020 од
07.08.2020. године путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу
Агенције за јавне набавке БиХ број 144-7-3-24-3-31/20 од дана 10.08.2020. године, заједно са предметном
тендерском документацијом.
Процијењена вриједност предметне набавке износи до 34.188,03 КМ без урачунатог ПДВ-а, односно до
40.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. годину у оквиру
позиције број 160 – Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, потребна средства су
планирана на конту број 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката. Средства ће се
обезбиједити и учешћем физичких лица у суфинансирању предметних радова у максималном износу до
5.000,00 КМ.
До крајњег рока предвиђеног за пријем понуда није достављена ниједна понуда. Обзиром да је Закон о
јавним набавкама прецизно дефинисао у члану 69. став 2 тачка а) обавезу уговорног органа да поништи
поступак јавне набавке у случају да није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року, одлучено
је као у члану 1. ове одлуке.
Слиједом претходно наведеног уговорни орган доноси Одлуку о поништењу поступка јавне набавке у
складу са чланом 69. став (2) тачка а) Закона о јавним набавкама.
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.
Број: 01-022-233/2020
Датум: 20.08.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

294.
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
„Израда измјена и допуна важећег Плана заштите од пожара општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Израда измјена и допуна важећег Плана заштите од
пожара општине Шамац“, путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.550,00 КМ без ПДВ-а, односно до 6.493,50 КМ
са ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима 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).
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-241/2020
Датум, 21.08.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

295.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“, број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуге „Израда измјена и допуна важећег Плана заштите од пожара општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Техничка заштита“ д.о.о. Добој за набавку услуге „ Израда измјена
и допуна важећег Плана заштите од пожара општине Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се
Уговор о набавци услуга у износу од 5.550,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.493,50 КМ са урачунатим
ПДВ-ом.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно условима
наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке услуга „Израда измјена и допуна важећег Плана заштите од пожара
општине Шамац“ путем директног споразума, Општина Шамац је као уговорни орган дана 21.08.2020.
године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „Техничка заштита“ д.о.о. Добој.
У року остављеном за пријем понуда достављена је понуда горе наведеног понуђача у укупном
износу од 5.550,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.493,50 КМ са ПДВ-ом
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
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: 01-022-241/2020
Датум: 28.08.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

296.
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 извођење радова „ Санација приступних степеница и стаза
код споменика у МЗ-и Тишина“
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Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Санација приступних степеница и стаза код
споменика у МЗ-и Тишина“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 7.020,00 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.412500-Расходи за текуће
одржавање осталих грађевинских објеката-комунална инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-248/2020
Датум: 01.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

297.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске”, број
97/16), чланa 17 и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ ", број
39/14) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17), Начелник
општине д о н о с и :
ОДЛУК У
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Асфалтирање платоа и уређење око Дома културе у МЗ-и Црквина“
(поновљени поступак)
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Асфалтирање платоа и уређење око Дома културе у МЗ-и
Црквина“ (поновљени поступак) путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења
на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 34.188,03 КМ без урачунатог ПДВ-а односно до
40.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. годину у оквиру
позиције број 160-Одјељење за просторно уређење стамбено комуналне послове, потребна средства су
планирана на конту бр. 511100-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката.
Средства ће се обезбиједити и учешћем физичких лица у суфинансирању предметних радова у
максималном износу до 5.000,00 КМ.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган. Уговорни
орган ће након пријема, отварања и прегледа понуда провести е-аукцију у складу са Правилником о
условима и начину кориштења е-аукције.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац"
Број: 01-022-247/2020
Датум: 01.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

298.
На основу члана 17. стaв. 1. и члана18. 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:
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ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Уређење платоа око тениских терена (дио к.ч. 1105/1) у Шамцу“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Уређење платоа око тениских терена (дио
к.ч. 1105/1 у К.О. Шамац)“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.500,00 KM без ПДВ-а, односно до 6.435,00 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-комунална инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-249/2020
Датум, 03.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

299.
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 „Реконструкција сеоског дома у МЗ Крушково Поље“
Члан 1.
Пoкреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Реконструкција сеоског дома у МЗ
Крушково Поље“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне
набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 38.461,54 КМ без ПДВ-а, односно до 45.000,00
КМ са 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 511200–Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Уговорни орган ће након пријема, отварања и прегледа понуда провести е-аукцију у складу са
Правилником о условима и начину кориштења е-аукције.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-250/2020
Датум, 04.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

300.
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: 01-022-239/2020 од
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08.09.2020. године у поступку јавне набавке радова „ Асфалтирање улица у насељу Дуга, МЗ Шамац “,
Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова „Асфалтирање улица у насељу Дуга, МЗ Шамац“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-239/2020 од 08.09.2020. године и уговор
за јавну набавку радова „ Асфалтирање улица у насељу Дуга, МЗ Шамац “ додјељује се понуђачу „
Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко за понуђену цијену у износу од 68.355,00 КМ без ПДВ-а, односно
79.975,35 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „ Galax-Niskogradnja“ д.д.
Брчко у року од 5 (пет) од дана када је понуђач обавијештен о избору најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Понуђач је у својој понуди доставио све доказе којима је потврдио вјеродостојност достављених
изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 5 (пет) дана, од дана пријема ове одлуке достави доказ о
испуњавању услова за примјену Преференцијалног третмана домаћег као и овјерену фотокопију
предметне лиценце за нискоградњу.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-239/2020 од 04.09.2020. 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 понуђачем који је
учествовао у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01-022-239/2020
од 18.08.2020. године. Предметна јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева са објавом
обавјештења број: 144-7-3-25-3-32/20 од 18.08.2020. год на порталу Агенције за јавне набавке БиХ
заједно са предметном тендерском документацијом. Процијењена вриједност предметне набавке износи
до 68.376,08 КМ без ПДВ-а, односно до 80.000,00 КМ са ПДВ-ом. За предметну набавку уговорни орган
предвидио је и е-аукцију. На предметну тендерску документацију, понуђач „Primax“д.о.о. Moстар,
заступано по пуномоћнику адвокату Рафаели Љубојевић-Ђурић из Градишке упутио је жалбу дана
24.08.2020. године и иста је запримљена на протокол код уговорног органа дана 26.08.2020. године, након
чега је уговорни орган размотрио жалбу у коме жалилац наводи:
„ У дијелу 8. тендерске документације је прописано да ће Уговорни орган примијенити преференцијални
третман домаћег, у складу са Одлуком Вијећа министара Босне и Херцеговине о обавезном кориштењу
преференцијалног третмана домаћег у поступцима јавне набавке (''Службени гласник БиХ'', број 103/14).
У сврху поређења понуда, уговорни орган ће умањити цијене домаћих понуда за преференцијални фактор
од 5% за уговоре који се додијељују у 2020.години.
Претходно наведено одређивање преференцијалног третмана није у складно императивним прописима
Закона о јавним набавкама , односно није сукладна с Одлуком о обавезној примјени преференцијалног
третмана домаћег, донесеној од стране Савјета министара Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“
број:34/20).“
Уговорни орган прихватио је предметну жалбу као основану , имајући у виду чињеницу да је Савјет
министара донијело Одлуку о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег („Службени
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гласник БиХ“ број:34/20) у циљу заштите, развоја и обнове домаће привреде. Уговорни орган ће
приликом обрачуна цијена понуда, у сврху поређења понуда, умањити цијене домаћих понуда за
преференцијални фактор домаћег од 30% у поступцима јавних набавки код којих је објављено
обавјештење о набавци или упућен позив кандидатима/понуђачима за поступке који немају обавјештење
о набавци у периоду од 01.06.2020. до 01.06.2021. године. Уговорни орган донио је Рјешење број:01-022239/2020 дана 27.09.2020. године у коме је усвојио жалбу жалиоца и извршио измјену тендерске
документације тако што је примијенио Одлуку о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег
(„Службени гласник БиХ“ број:34/20), прихватио надокнаду трошкова за састав жалбе по пуномоћнику у
износу од 562,50 КМ и продужио рок за достављање понуда за седам дана.
Комисија за предметну јавну набавку именована Рјешењем број: 01-111-67/2020 од 20.08.2020.
године доставила је Записник о оцјени понуда број: 01-022-239/2020 од 04.09.2020. 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 1 ( један )
- да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда
- да је 1 (једна ) понуда понуђача прихватљива
Критеријум за оцјењивање понуде је најнижа цијена.
Комисија је утврдила да је понуђач доставио комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ.
Како је чланом 3. Правилника о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“,
број 66/16) одређено да у случају пријема једне прихватљиве понуде е-аукција се неће заказивати, него ће
се поступак окончати у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама БиХ.
Комисија је извршила оцјену и сачинила коначну ранг листу оцијењених и прихватљивих понуда:
РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА:
Укупна
цијена Укупна
цијена
Преф.
Назив / име понуђача
понуде у КМ без понуде у КМ са
трет.
ПДВ-а
ПДВ-ом
домаћи
„Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко
68.355,00
79.975,35
Да
1
Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана 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: 01-022-239/2020
Датум: 08.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

301.
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 извођење радова „Уређење платоа око тениских терена (дио к.ч. 1105/1) у Шамцу“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ДУЛЕ“ д.о.о. Писари за извођење радова „Уређење платоа око
тениских терена (дио к.ч. 1105/1) у Шамцу“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од
4.790,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.604,30КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.

9

Страна 10 - Чевртак, 10. септембар 2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 14
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
03.09.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу„ Дуле“д.о.о. Писари и „GalaxNiskogradnja“д.д. Брчко.
У року остављеном за достављање понуде, дана 03.09.2020. године достављена је понуда понуђача
„ДУЛЕ“д.о.о. Писари у укупном износу понуде од 4.790,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.604,30 КМ са
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: 01-022-249/2020
Датум: 08.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

302.
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 извођење радова „ Санација приступних степеница и стаза код споменика
у МЗ-и Тишина“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Сигма Комерц“ д.о.о. Шамац за извођење радова „ Санација
приступних степеница и стаза код споменика у МЗ-и Тишина“ и именованом понуђачу додјељује се
Уговор у износу од 5.900,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.903,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем
директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
01.09.2020. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу„Сигма Комерц“д.о.о. Шамац.
У року остављеном за достављање понуде, дана 02.09.2020. године достављена је понуда понуђача
„Сигма Комерц“д.о.о. Шамац у укупном износу понуде од 5.900,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.903,00 КМ
са 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: 01-022-248/2020
Датум: 07.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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303.
Начелник општине Шамац на основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), сагласно одредбама
члана 66. и 88. став 3. Статута општине Шамац („Сл. Гласник општине Шамац“, број: 9/17), доноси:
РЈЕШЕЊЕ
o именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор
радника/службеника у Одјељењу за просторно уређење стамбено комуналне послове
I
Именује се Комисија за провођење поступка за избор радника/службеника у Одјељењу за просторно
уређење и стамбено комуналне послове на радно мјесто - самостални стручни сарадник за обнову и
развој - (један извршилац) - у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Јефремовић Даринко – предсједник комисије,
Смиљанић Срђан - члан комисије,
Шмитран Тамара - члан комисије,
Митровић Славица - члан комисије,
Кајтез Мирко – члан комисије.

II
Задатак комисије из тачке I овог Рјешења је да након провјере испуњености услова пријављених
кандидата организује писмено и усмено тестирање са кандидатима и достави начелнику општине листу за
избор кандидата који се рангирају почев од најбољег резултата оствареног у изборном поступку према
критеријумима и мјерилима прописаним за радно мјесто стручни сарадник за административно-техничке
послове Скупштине општине по расписаном Јавном конкурсу број: 01-022-237/20 од 14.08.2020. године.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111-70/20
Шамац, 01. 09. 2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
304.
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 24:00 часова:
- свих угоститељских објеката за исхрану и пиће,
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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.
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 01810-14-145/2020 од 04.08.2020. године.
8. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“, а примјењиваће се до 31.08.2020. године.
Број: 01-810-14-146/2020
Датум: 17.08.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

305.
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 24:00 часова:
- свих угоститељских објеката за исхрану и пиће,
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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.
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 01810-14-146/2020 од 17.08.2020. године.
8. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“, а примјењиваће се до 14.09.2020. године.
Број: 01-810-14-147/2020
Датум: 01.09.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
290. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање
улица у насељу Дуга, МЗ Шамац“
291. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање
локалног пута, Стевановића сокак у МЗ Обудовац“
292. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2020. годину
293. Одлука о поништењу поступка за извођење радова „Асфалтирање платоа и
уређење око Дома културе у МЗ-и Црквина“
294. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Израда измјена и
допуна важећег Плана заштите од пожара општине Шамац“
295. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Израда измјена и допуна важећег
Плана заштите од пожара општине Шамац“
13
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296. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Санација
приступних степеница и стаза код споменика у МЗ-и Тишина“
297. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање
платоа и уређење око Дома културе у МЗ-и Црквина“ (поновљени поступак)
298. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Уређење
платоа око тениских терена (дио к.ч. 1105/1) у Шамцу“
299. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Реконструкција
сеоског дома у МЗ Крушково Поље“
300. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Асфалтирање улица
у насељу Дуга, МЗ Шамац“
301. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Уређење платоа око тениских
терена (дио к.ч. 1105/1) у Шамцу“
302. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Санација приступних степеница и
стаза код споменика у МЗ-и Тишина“
303. Рјешење o именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор
радника/службеника у Одјељењу за просторно уређење стамбено комуналне послове

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

Четвртак, 10. септембар 2020. године - Службени гласник општине Шамац - Број 14/20
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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