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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
102.
На основу члана 22. 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), члана 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 66 и 88 став 3
Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), а на приједлог
Штаба за ванредне ситуације општине Шамац, Начелник општине Шамац доноси

НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и
служби на територији општине Шамац
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести те заштите и
спасавања становништва:
1. Забрањује се рад сљедећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда:
−
−
−
−
−

угоститељским објектима врсте ноћни клуб,
свадбеним салонима,
фитнес-центрима
дјечијим играоницама
градска пијаца.

2. Ограничава се рад од 7 до 18 часова сваким даном сљедећим објектима:
− трговинским објектима свих врста, укључујући драгстор и субјекте који обављају
дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу
продаје производа),
− угоститељским објектима свих врста (изузев угоститељских објеката у оквиру вршења
дјелатности смјештај гостију), а укључујући и угоститељске објекте смјештене на
аутобуским, жељезничким и бензинским пумпним станицама.
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3. Ограничава се рад недјељом до 12 часова:
− трговинским објектима свих врста, укључујући драгстор и субјекте који обављају
дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу
продаје производа).
4. Рад у субјектима из става 2 и 3 овог члана организовати уз предузимање сљедећих мјера:
− ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном
простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити
− испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар
− у завореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и
мјере дизинфекције и повишене хигијене
5. Приватне здравствене установе и апотеке на подручју општине Шамац могу радити у
складу са својим уобичајеним радним временом.
6. Обавезују се пружаоци услуга да у свом пословању обезбиједе поштовање препорука
надлежних институција.
7. Задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове, заједно са Комуналном
полицијом да у провођењу ове Наредбе обезбиједи поштовање исте од стране напријед
наведених субјеката.
8. О извршавању задатака из ове Наредбе Одјељење из претходне тачке свакодневно ће
извјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
9. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-84/2020
Датум, 16.03.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

103.
На основу члан 18. став 1. т. 12) Закона о заштити становништва од заразних болести (Сл.
гласник РС бр. 90/17), члана 59 Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 97/16 и 36/19)
и члана 66 Статута општине Шамац (Сл. гласник општине Шамац бр. 9/17), те наредбе
министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, начелник општине доноси
НАРЕДБУ
о спровођењу дезинфекције властитих објеката на подручју општине Шамац
I
У циљу провођења мјера за спречавање и сузбијање заразне болести изазаване новим вирусом
корона (COVID-19):
-

налаже свим правним лицима, предузетниима или физичким лицима која обављају
пословну дјелатност да континуирано спроводе све препоручене мјере Института за
јавно здравство у погледу дезинфекције властитих објеката.

II
Задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове да изврши надзор у провођењу ове
наредбе.
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III
Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-85/2020
Датум,16.03.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

104.
На основу члана 22. 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), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 66 и 88 став 3 Статута Општине
Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), а на приједлог Штаба за ванредне ситуације
општине Шамац, Начелник Општине Шамац доноси
НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на
територији општине Шамац
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести те заштите и спасавања
становништва:
1. Забрањује се рад сљедећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда до 23. марта 2020.
године:
−
−
−
−
−
−

угоститељским објектима свих категорија, укључујући и угоститељске објекте смјештене на
аутобуским, жељезничким и бензинским пумпним станицама, осим уговорених кетеринг услуга за
регистроване пословне субјекте, уз максималне мјере хигијене и сигурности,
свадбеним салонима,
фитнес-центрима и сличним облици организовања,
дјечијим играоницама,
предшколским установама,
робна пијаца.

2. Ограничава се рад од 7:00 до 18:00 часова сваким даном сљедећим објектима:
−
−

трговинским објектима свих врста, укључујући драгстор и субјекте који обављају дјелатност
производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје производа),
производних, занатских и услужних дјелатности

3. Ограничава се рад недјељом до 12:00 часова:
−

трговинским објектима свих врста, укључујући драгстор и субјекте који обављају дјелатност
производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје производа).

4. Рад у субјектима из става 2 и 3 овог члана организовати уз предузимање сљедећих мјера:
−
−
−

ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору,
тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити
испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар.
у завореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере
дизинфекције и повишене хигијене.

5. Приватне здравствене установе, апотеке, шпедиције, угоститељски објекти за вршење
дјелатности смјештаја гостију (хотел, мотел, собе – искључиво за своје госте), као и бензинске
пумпе само за продају нафте и нафтних деривата на подручју општине Шамац могу радити у
складу са својим уобичајеним радним временом.
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6. Обавезују се пружаоци услуга да у свом пословању обезбиједе поштовање препорука надлежних
институција.
7. Задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове, заједно са Комуналном полицијом да
у провођењу ове Наредбе обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
8. О извршавању задатака из ове Наредбе Одјељење из претходне тачке свакодневно ће
извјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
9. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
10. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба број 01-022-84/2020 од 16.03.2020.
године.
Број: 01-022-89/2020
Датум, 17.03.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

105.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16), те
члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,број: 9/17), Начелник општине
Шамац д о н о с и
ОДЛУКУ
о ограничавању рада Општине Шамац са странкама
Члан 1.
У циљу провођења ванредних мјера за сузбијање и превенцију вируса Корона (COVID-19), те заштите
становништва општине Шамац, ограничава се рад, односно пријем странака у Општинској управи
општине Шамац радним данима у временском периоду од 7-12 часова.
Члан 2.
Апелујемо да се странке не задржавају непотребно у просторијама Општинске управе Шамац.
Члан 3.
Налаже се радницима Општинске управе Шамац да су дужни своје послове обављати са припадајућом
заштитном опремом (рукавице, маске и др.)
Члан 4.
Обавезује се радник на пријему (портир), да води рачуна приликом пријема странака на улазу, односно
да регулише непотребно задржавање у холу Општинске управе Шамац.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 01-022-86/20
Дана 16.03.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

106.
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 „Одржавање артешких бунара на подручју општине Шамац“
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Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача КП „ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА“ а.д. Шамац за набавку услуге
„Одржавање артешких бунара на подручју општине Шамац“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор
у износу од 5.982,90 КМ без ПДВ-а, односно 6.999,99 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
09.03.2020. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу КП „ВОДОВОД и
КАНАЛИЗАЦИЈА“ а.д. Шамац.
У року остављеном за достављање понудa, дана 11.03.2020. године достављена је понуда горе
наведеног понуђача са укупним износом понуде од 5.982,90 КМ без ПДВ-а, односно 6.999,99 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-76/2020
Датум: 13.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

107.
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 „Изградња пјешачке стазе уз регионални пут у МЗ-и Тишина“
Члан 1.
Пoкреће се поступак јавне набавке за извођење радова „ Изградња пјешачке стазе уз регионални
пут у МЗ-и Тишина“ путем отвореног поступка са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне
набавке БиХ и у „Службеном гласнику БиХ“.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 162.393,16 КМ без ПДВ-а, односно до 190.000,00
КМ са ПДВ-ом и 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.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-82/2020
Датум, 13.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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108.
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 набавку услуга
„Пружање услуга адултицидног третмана комараца на подручју
општине Шамац у 2020. години“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуге „Пружање услуга адултицидног третмана комараца на
подручју општине Шамац у 2020. години“ 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 27.350,43 КМ без урачунатог ПДВ-а односно до
32.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. годину у оквиру
позиције број 150 Одјељења за привреду, потребна средства су планирана на конту бр. 412200- Расходи за
комуналне услуге-дератизација и дезинсекција.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине. 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: 01-022-83/2020
Датум: 13.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

109.
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: 01-022-43/2020 од 10.03.2020.
године, у поступку јавне набавке услуга „ Редовно одржавање некатегорисаних макадамских путева на
подручју општине Шамац “, Начелник општине Шамац донио је
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-43/2020 од 10.03.2020. године и уговор
за јавну набавку услуга „ Редовно одржавање некатегорисаних макадамских путева на подручју општине
Шамац “путем конкурентског захтјева додјељује се:
a) за ЛОТ1 понуђачу „Бетон-Коп“ д.о.о.Оџак за понуђену цијену у износу од 13.785,00 КМ без
ПДВ-а, односно 16.128,45 КМ са ПДВ-ом.
б) за ЛОТ 2 додјељује се понуђачу ВД „Ушће-Босне“а.д. Шамац за понуђену цијену у износу од
9.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 10.530,00 КМ са ПДВ-ом и
в) за ЛОТ3 додјељује се понуђачу „Бетон-Коп“д.о.о. Оџак за понуђену цијену у износу од 11.000,00
КМ без ПДВ-а, односно 12.870,00 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраним понуђачима, по протеку жалбеног
рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније понуде.
Члан 3.
(1) Изабрани понуђачи из члана 1. тач. а) б) и в) у обавези су да у року од 5 (пет) дана, од дана пријема
ове одлуке доставе све потребне доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из
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члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ као и
Преференцијалног третмана домаћег.

доказ о испуњавању услова за примјену

(2) Изабрани понуђачи у обавези су да у року од 5 (пет) дана доставе своје коначне понуде и то:
а) Понуђач из члана 1. тачке а) да умањи цијену свих понуђених ставки за 22,72982 % од укупне
цијене почетне понуде у износу од 17.840,00 KM без ПДВ-а,
б) Понуђач из члана 1. тачке б) да умањи цијену свих понуђених ставки за 40,00% од укупне цијене
почетне понуде у износу од 15.000,00 KM без ПДВ-а и
в) Понуђач из члана 1. тачке в) да умањи цијену свих понуђених ставки за 45,43651% од укупне
цијене почетне понуде у износу од 20.160,00 KM без ПДВ-а.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-43/2020 од 10.03.2020. 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 01-02243/2020 од 20.02.2020. год. са објавом обавјештења број: 144-7-2-6-3-8/20 на порталу Агенције за јавне
набавке БиХ. Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. Укупна
процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи до 47.863,24 КМ без ПДВ-а, односно до
56.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом. Набавка је подијељена на три лот-а (ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3).
ЛОТ 1 обухвата набавку предметних услуга за подручје мјесних заједница: Гребнице, Турсиновац,
Српска Тишина, Хрватска Тишина, Ново Село, Шамац, Засавица, Горња Црквина, Писари и Шкарић.
Процијена вриједност износи до 14.681,75 КМ без ПДВ-а.
ЛОТ 2 обухвата набавку предметних услуга за подручје мјесних заједница: Доња Слатина, Средња
Слатина, Гајеви, Горња Слатина, Лугови, Корница, Крушково Поље, Доњи Хасић и Горњи Хасић.
Процијена вриједност износи до 15.215,75 КМ без ПДВ-а.
ЛОТ 3 обухвата набавку предметних услуга за подручје мјесних заједница: Обудовац, Обудовац 2,
Баткуша, Брвник и Ново Село 2. Процијена вриједност износи до 17.965,74 КМ без ПДВ-а.
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 01-111-14/2020 од 03.03.2020. године. доставила
је Записник о коначној оцјени понуда број 01-022-43/2020 од 10.03.2020. 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 7 ( седам )
- да су благовремено запримљене 7 (седам) понуда
- да су 7 (седам) понуда понуђача прихватљиве
1. „Дуле“ д.о.о. Писари
ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3
2. „Martić-Inter -Copp“д.о.о. Модрича
ЛОТ1 и ЛОТ2
3. В.Д. „Ушће Босне“ а.д. Шамац
ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3
4.„Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко
ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3
5.„Сигма Комерц“ д.о.о. Шамац
ЛОТ2
6.„Бетон-Коп“д.о.о. Оџак
ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3
7.Водопривреда „Посавина“д.о.о. Оџак
ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3
Комисија је утврдила да су сви понуђачи доставили комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама као и Изјаве о испуњавању преференцијалног
третмана домаћег.

7

Страна 8 - Сриједа, 18. март 2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 5
Уговорни орган је заказао е-аукцију за ЛОТ 1 дана 09.03.2020. год. са почетком од 11:30 часова, за ЛОТ2
09.03.2020. године са почетком од 12:00 часова и за ЛОТ3 09.03.2020. године са почетком од 12:30 часова
и провео поступке е-аукције, на којима je било умањења почетних понуда за ЛОТ1,ЛОТ2 и ЛОТ3.
1. ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ
за ЛОТ1
ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ1
Р.бр. Назив понуђача

ИДБ/ЈИБ

Почетна цијена у КМ без ПДВ-а

Ранг

1

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE
BOSNE" A.D. ŠAMAC

4400478240000

14130,00 *

1

2
3
4
5
6

DOO MARTIĆ INTER COPP
D.O.O. DULE PISARI
GALAX NISKOGRADNJA DD BRČKO
VODOPRIVREDA "POSAVINA" D.O.O
BETON-KOP

4402060350006
4402957800004
4600086390002
4254029520000
4254155660003

14148,50 *
14650,00 *
14670,00 *
14700,00 *
17840,00 *

2
3
4
5
6

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман
Умањење почетних понуда за ЛОТ1:
Р.бр. Назив понуђача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BETON-KOP
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE
BOSNE" A.D. ŠAMAC
BETON-KOP
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE
BOSNE" A.D. ŠAMAC
BETON-KOP
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE
BOSNE" A.D. ŠAMAC
BETON-KOP
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE
BOSNE" A.D. ŠAMAC
BETON-KOP
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE
BOSNE" A.D. ŠAMAC
BETON-KOP
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE
BOSNE" A.D. ŠAMAC
BETON-KOP
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE
BOSNE" A.D. ŠAMAC
BETON-KOP

ИДБ/ЈИБ

Датум и вријеме подношења нове
цијене

4254155660003
4400478240000

9.3.2020. 11:44:39
9.3.2020. 11:46:54

Цијена у
КМ
без ПДВ-а
14114,00 *
14090,00 *

4254155660003
4400478240000

9.3.2020. 11:47:15
9.3.2020. 11:49:24

14075,00 *
14000,00 *

4254155660003
4400478240000

9.3.2020. 11:49:45
9.3.2020. 11:51:58

13985,00 *
13970,00 *

4254155660003
4400478240000

9.3.2020. 11:53:01
9.3.2020. 11:56:39

13955,00 *
13930,00 *

4254155660003
4400478240000

9.3.2020. 11:56:43
9.3.2020. 11:57:12

13910,00 *
13890,00 *

4254155660003
4400478240000

9.3.2020. 11:57:31
9.3.2020. 11:58:42

13875,00 *
13850,00 *

4254155660003
4400478240000

9.3.2020. 11:59:37
9.3.2020. 12:02:21

13835,00 *
13800,00 *

4254155660003

9.3.2020. 12:02:50

13785,00 *

1.1 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ1
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ1
Р.бр. Назив понуђача
1
2

BETON-KOP
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO
"UŠĆE BOSNE" A.D. ŠAMAC

ИДБ/ЈИБ

Коначна цијена у КМ без ПДВ-а

Ранг

4254155660003

13785,00 *

1

4400478240000

13800,00 *

2

3

DOO MARTIĆ INTER COPP

4402060350006

14148,50 *

3

4

D.O.O. DULE PISARI

4402957800004

14650,00 *

4

5

GALAX NISKOGRADNJA DD
BRČKO
VODOPRIVREDA "POSAVINA"
D.O.O

4600086390002

14670,00 *

5

4254029520000

14700,00 *

6

6
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Комисија за предметну јавну набавку за ЛОТ 1, након провођења е-аукције , констатује да је
најповољнија понуда понуђача „Бетон-Коп“д.о.о. Оџак у износу од 13.785,00 КМ без ПДВ-а, односно
16.128,45 КМ са ПДВ-ом и једногласно предлаже његов избор.
2. ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ
за ЛОТ2
ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ2
Р.бр. Назив понуђача
1

DOO MARTIĆ INTER COPP

2

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO
"UŠĆE BOSNE" A.D. ŠAMAC

ИДБ/ЈИБ
4402060350006

Почетна цијена у КМ без
ПДВ-а
13977,50 *

Ранг
1

4400478240000

15000,00 *

2

3

SIGMA KOMERC D.O.O.

4400479640001

15025,00 *

3

4

D.O.O. DULE PISARI

4402957800004

15025,00 *

3

GALAX NISKOGRADNJA DD
BRČKO
BETON-KOP

4600086390002

15200,00 *

4

4254155660003

15500,00 *

5

VODOPRIVREDA "POSAVINA"
D.O.O

4254029520000

15550,00 *

6

5
6
7

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман
Умањење почетних понуда за ЛОТ2:
Р.бр. Назив понуђача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ИДБ/ЈИБ

Датум и вријеме подношења нове
цијене

Цијена у
КМ
без ПДВ-а

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE
BOSNE" A.D. ŠAMAC
BETON-KOP
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE
BOSNE" A.D. ŠAMAC
BETON-KOP
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE
BOSNE" A.D. ŠAMAC
BETON-KOP
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE
BOSNE" A.D. ŠAMAC
SIGMA KOMERC D.O.O.
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE
BOSNE" A.D. ŠAMAC
SIGMA KOMERC D.O.O.
BETON-KOP
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE
BOSNE" A.D. ŠAMAC
BETON-KOP
SIGMA KOMERC D.O.O.
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE
BOSNE" A.D. ŠAMAC
SIGMA KOMERC D.O.O.
BETON-KOP
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE
BOSNE" A.D. ŠAMAC
BETON-KOP
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE
BOSNE" A.D. ŠAMAC
BETON-KOP
VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE
BOSNE" A.D. ŠAMAC
BETON-KOP

4400478240000

9.3.2020. 12:05:18

13900,00 *

4254155660003
4400478240000

9.3.2020. 12:12:55
9.3.2020. 12:13:45

13886,00 *
13700,00 *

4254155660003
4400478240000

9.3.2020. 12:14:34
9.3.2020. 12:15:11

13686,00 *
13500,00 *

4254155660003
4400478240000

9.3.2020. 12:17:53
9.3.2020. 12:18:36

13486,00 *
13420,00 *

4400479640001
4400478240000

9.3.2020. 12:19:09
9.3.2020. 12:20:03

13406,00 *
13300,00 *

4400479640001
4254155660003
4400478240000

9.3.2020. 12:20:44
9.3.2020. 12:21:15
9.3.2020. 12:21:16

13286,00 *
13272,00 *
13000,00 *

4254155660003
4400479640001
4400478240000

9.3.2020. 12:21:27
9.3.2020. 12:22:03
9.3.2020. 12:22:17

12986,00 *
12972,00 *
12500,00 *

4400479640001
4254155660003
4400478240000

9.3.2020. 12:23:12
9.3.2020. 12:25:16
9.3.2020. 12:25:40

12000,00 *
11986,00 *
11000,00 *

4254155660003
4400478240000

9.3.2020. 12:27:31
9.3.2020. 12:28:38

10986,00 *
10000,00 *

4254155660003
4400478240000

9.3.2020. 12:29:27
9.3.2020. 12:31:49

9986,00 *
9500,00 *

4254155660003

9.3.2020. 12:32:50

9486,00 *

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "UŠĆE
BOSNE" A.D. ŠAMAC

4400478240000

9.3.2020. 12:33:07

9000,00 *

9

Страна 10 - Сриједа, 18. март 2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 5
2.1 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ2
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ2
Р.бр. Назив понуђача

ИДБ/ЈИБ

Коначна цијена у КМ без ПДВ-а Ранг

1

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO
"UŠĆE BOSNE" A.D. ŠAMAC

4400478240000

9000,00 *

1

2
3
4
5
6

BETON-KOP
SIGMA KOMERC D.O.O.
DOO MARTIĆ INTER COPP
D.O.O. DULE PISARI
GALAX NISKOGRADNJA DD
BRČKO

4254155660003
4400479640001
4402060350006
4402957800004
4600086390002

9486,00 *
12000,00 *
13977,50 *
15025,00 *
15200,00 *

2
3
4
5
6

7

VODOPRIVREDA "POSAVINA"
D.O.O

4254029520000

15550,00 *

7

Комисија за предметну јавну набавку за ЛОТ 2, након провођења е-аукције , констатује да је
најповољнија понуда понуђача ВД „Ушће Босне“а.д. Шамац у износу од 9.000,00 КМ без ПДВ-а,
односно 10.530,00 КМ и једногласно предлаже његов избор.
3. ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ
за ЛОТ3
ПОЧЕТНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ3
Р.бр. Назив понуђача

ИДБ/ЈИБ

Почетна цијена у КМ без ПДВ-а

Ранг

1
2

D.O.O. DULE PISARI
GALAX NISKOGRADNJA DD
BRČKO

4402957800004
4600086390002

17780,00 *
17940,00 *

1
2

3

VODOPRIVREDA "POSAVINA"
D.O.O
BETON-KOP

4254029520000

18370,00 *

3

4254155660003

20160,00 *

4

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO
"UŠĆE BOSNE" A.D. ŠAMAC

4400478240000

23100,00 *

5

4
5

* Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман
Умањење почетних понуда за ЛОТ3:
Р.бр. Назив понуђача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BETON-KOP
D.O.O. DULE PISARI
BETON-KOP
D.O.O. DULE PISARI
BETON-KOP
D.O.O. DULE PISARI
BETON-KOP
D.O.O. DULE PISARI
BETON-KOP
D.O.O. DULE PISARI
BETON-KOP
D.O.O. DULE PISARI
BETON-KOP
D.O.O. DULE PISARI
BETON-KOP
D.O.O. DULE PISARI
BETON-KOP
D.O.O. DULE PISARI
BETON-KOP
D.O.O. DULE PISARI

ИДБ/ЈИБ

Датум и вријеме подношења нове
цијене

4254155660003
4402957800004
4254155660003
4402957800004
4254155660003
4402957800004
4254155660003
4402957800004
4254155660003
4402957800004
4254155660003
4402957800004
4254155660003
4402957800004
4254155660003
4402957800004
4254155660003
4402957800004
4254155660003
4402957800004

9.3.2020. 12:42:54
9.3.2020. 12:43:28
9.3.2020. 12:44:24
9.3.2020. 12:44:49
9.3.2020. 12:45:03
9.3.2020. 12:45:20
9.3.2020. 12:46:13
9.3.2020. 12:46:33
9.3.2020. 12:47:12
9.3.2020. 12:47:25
9.3.2020. 12:48:19
9.3.2020. 12:48:53
9.3.2020. 12:49:17
9.3.2020. 12:49:32
9.3.2020. 12:49:55
9.3.2020. 12:50:17
9.3.2020. 12:51:53
9.3.2020. 12:52:11
9.3.2020. 12:53:04
9.3.2020. 12:53:15

Цијена у
КМ
без ПДВ-а
17762,00 *
17740,00 *
17722,00 *
17700,00 *
17682,00 *
17660,00 *
17642,00 *
17620,00 *
17602,00 *
17580,00 *
16000,00 *
15000,00 *
14000,00 *
13000,00 *
12982,00 *
12950,00 *
12932,00 *
12600,00 *
12582,00 *
12400,00 *
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21
22
23
24
25

BETON-KOP
D.O.O. DULE PISARI
BETON-KOP
D.O.O. DULE PISARI
BETON-KOP

4254155660003
4402957800004
4254155660003
4402957800004
4254155660003

9.3.2020. 12:55:00
9.3.2020. 12:55:14
9.3.2020. 12:55:33
9.3.2020. 12:56:25
9.3.2020. 12:56:42

12382,00 *
12300,00 *
12000,00 *
11980,00 *
11000,00 *

3.1 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ3
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У Е-АУКЦИЈИ за ЛОТ3
Р.бр. Назив понуђача
1
2
3
4
5

ИДБ/ЈИБ

Коначна цијена у КМ без ПДВ-а

Ранг

BETON-KOP
D.O.O. DULE PISARI
GALAX NISKOGRADNJA DD
BRČKO
VODOPRIVREDA "POSAVINA"
D.O.O

4254155660003
4402957800004
4600086390002

11000,00 *
11980,00 *
17940,00 *

1
2
3

4254029520000

18370,00 *

4

VODOPRIVREDNO DRUŠTVO
"UŠĆE BOSNE" A.D. ŠAMAC

4400478240000

23100,00 *

5

Комисија за предметну јавну набавку за ЛОТ 3, након провођења е-аукције , констатује да је
најповољнија понуда понуђача „Бетон-Коп“д.о.о. Оџак у износу од 11.000,00 КМ без ПДВ-а, односно
12.870,00 КМ и једногласно предлаже његов избор.
Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана,
рачунајући од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом поштанском
пошиљком. Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би
могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022-43/2020
Датум: 13.03.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

110.
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 Стратегије безбједности саобраћаја општине Шамац
за период 2020-2029. година“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Израда Стратегије безбједности саобраћаја општине
Шамац за период 2020-2029. година“ 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 су финансијским средствима Уговора о суфинансирању пројекта „ Израда
Стратегије безбједности саобраћаја општине Шамац за период 2020-2029. година“ број:01-122-331/19
закљученог дана 17.12.2019. године између Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске и
општине Шамац , а којим је општини Шамац одобрено 4.000,00 КМ за предметну набавку.
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Члан 3.
Општина Шамац је сагласна да ће обезбиједити разлику средстава потребних за реализацију
предметне услуге из Буџета општине са 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 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-80/2020
Датум, 12.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

111.
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: 01-022-333/2019 од
30.12.2019. године, у поступку јавне набавке радова „ Уклањање рушевног стамбеног објекта на
земљишту означеном као к.ч. бр.710, уписано у П.Л. број 81/1 К.О. Шамац“, Начелник општине Шамац
донио је
ОДЛУКУ
O ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова „Уклањање рушевног стамбеног објекта на земљишту означеном као к.ч.
бр.710, уписано у П.Л. број 81/1 К.О. Шамац“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-333/2019 од 30.12.2019. године и уговор
за јавну набавку радова „ Уклањање рушевног стамбеног објекта на земљишту означеном као к.ч. бр.710,
уписано у П.Л. број 81/1 К.О. Шамац“ додјељује се понуђачу „Сигма Комерц“д.о.о. Шамац за понуђену
цијену у износу од 11.465,00 КМ без ПДВ-а, односно 13.414,05 KM са ПДВ-ом као најбоље оцијењеном
понуђачу.
Члан 2.
Нацрт уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу„Сигма Комерц“ д.о.о. Шамац по
протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније
понуде.
Члан 3.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 5 (пет) дана, од дана пријема ове одлуке достави све
потребне доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним
набавкама БиХ.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-022-333/2019 од 30.12.2019. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Ова одлука доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану
71. став (2) Закона о јавним набавкама.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“
и на веб сајту Општине Шамац www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су
учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број:01-022-333/2019
од 18.12.2019. године. Предметна јавна набавка је проведена путем конкуретског захтјева за доставу
понуда са процијењеном вриједношћу до 19.658,12 КМ без ПДВ-а, односно до 23.000,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом. Обавјештење о набавци број 144-7-3-31-3-39/19 је објављено дана 18.12.2019.
године на Порталу јавних набавки БиХ. Комисија за предметну јавну набавку именована Рјешењем
број:01-111-114/2019 од 25.12.2019. године доставила је Записник о оцјени понуда број 01-022-333/2019
од 26.12.2019. године.
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У поступку је утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање
понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено
сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 2 ( два )
- да су благовремено запримљене 2 (двије) понуде
- да су двије (двије) понуде понуђача прихватљиве
Комисија је утврдила да су оба понуђачи (2) доставили комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама.
На основу члана 66. Закона о јавним набавкама БиХ (Неприродно ниска понуђена цијена) , члана 17.
става 7. Упутства за припрему модела тендерске документације („Службени гласник БиХ“, број 90/14),
Комисија је дана 26.12.2019. године упутила захтјев понуђачу „ Сигма комерц“ д.о.о. Шамац из разлога
што понуда понуђача „ Сигма комерц“д.о.о. Шамац је за више од 20% нижа од цијене другорангиране
прихватљиве понуде.
У року остављеном за достављање појашњења, понуђач је дана 27.12.2019. године доставио
образложење понуде, у коме је појаснио понуђену цијену за извођење радова „ Уклањање рушевног
стамбеног објекта на земљишту означеном као к.ч. бр.710, уписано у П.Л. број 81/1 К.О. Шамац“.
Након достављања појашњења, дана 30.12.2019. године Комисија је на другом радном састанку
утврдила да се не ради о неприродној ниској цијени понуде понуђача „Сигма Комерц“д.о.о. Шамац и
утврдила ранг листу оцијењених и прихватљивих понуда.
Ранг листа оцијењених и прихватљивих понуда:
Р.бр.
Назив понуђача

Износ понуде у КМ
без ПДВ-а

Износ понуде у КМ
са ПДВ-ом

Преф.
третман
домаћи

1.

„Сигма Комерц“ д.о.о. Шамац

11.465,00

13.414,05

Не

2.

„Бетон-Коп“ д.о.о. Оџак

19.460,00

22.768,20

Да

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана,
рачунајући од дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или
препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла бити
уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022-333/2019
Датум: 12.03.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

112.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 70. става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно
одредбама члана 66. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17),
Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку услугa „Одржавање и реконструкција (крпажа ударних рупа) асфалтних улица и путева
на подручју општине Шамац“
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Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-44/2020 од 05.03.2020. године и
уговор за набавку услугa„ Одржавање и реконструкција (крпажа ударних рупа) асфалтних улица и путева
на подручју општине Шамац“ додјељује се понуђачу „Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко у износу од
29.872,00 КМ без ПДВ-а, односно 34.950,24 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Записник о оцјени понуда са препоруком Комисије број: 01-022-44/2020 од 05.03.2020.године је
саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Изабрани понуђач у својој понуди доставио је све потребне доказе којима је потврдио вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ .
Члан 4.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Galax-Niskogradnja“д.д.
Брчко по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору
најповољније понуде.
Члан 5.
Ова одлука објавиће се у Службеном гласнику Општине Шамац и на веб-страници
www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Образложење
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за набавку услугa„ Одржавање и реконструкција
(крпажа ударних рупа) асфалтних улица и путева на подручју општине Шамац“ објављеног дана
11.02.2019. год. на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци
144-7-2-7-3-9/20 од 21.02.2020. год. процијењена вриједност износи 29.914,53 КМ без ПДВ-а, односно
35.000,00 КМ са ПДВ-ом. Предмет јавне набавке је набавка услугa „ Одржавање и реконструкција
(крпажа ударних рупа) асфалтних улица и путева на подручју општине Шамац“. Уговорни орган је
предвидио и провођење е-аукције за предметну набавку.
У року остављеном за достављање понуда, достављена је 1 (једна) понуда сљедећег понуђача (приказано
у Табели1):
ПОДАЦИ О ПРИСТИГЛИМ ПОНУДАМА И ИЗНОС ПОНУДА (Табела 1):
Назив / име понуђача

1

„Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко

Цијена понуде у
КМ без ПДВ-а

Укупна цијена
понуде са ПДВ-ом

Преф. трет.
домаћи
5%

29.872,00

34.950,24

Да

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. Извршена је коначна ранг
листа оцијењених и прихватљивих понуда.
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА
Назив / име понуђача

1

„Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко

Цијена понуде у
КМ без ПДВ-а

Укупна цијена
понуде са ПДВ-ом

Преф. трет.
домаћи
5%

29.872,00

34.950,24

Да
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Оцијењено је да је најповољнији понуђач „Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко чија је понуда најнижа цијена
са износом од 29.872,00 КМ без ПДВ-а, односно 34.950,24 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
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 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: 01-022-44/2020
Датум: 11.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

113.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), члана 70.
става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно одредбама члана 66.
Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 9/17) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку услугe „Oдржавање јавне расвјете
на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-45/2020 од 06.03.2020. године и уговор
за набавку услугe „ Oдржавање јавне расвјете на подручју општине Шамац“ додјељује се понуђачу
„Eнерго Систем“ д.о.о. Брчко у износу од 12.809,00 КМ без ПДВ-а, односно 14.986,53 КМ са урачунатим
ПДВ-ом.
Члан 2.
Записник о оцјени понуда са препоруком Комисије број: 01-022-45/2020 од 06.03.2020.године је
саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 5 (пет) дана, од дана пријема ове одлуке достави све
потребне доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним
набавкама БиХ.
Члан 4.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Eнерго Систем“ д.о.о.
Брчко по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору
најповољније понуде.
Члан 5.
Ова одлука објавиће се у Службеном гласнику Општине Шамац и на веб-страници
www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Образложење
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за набавку услуга „ Oдржавање јавне расвјете на
подручју општине Шамац“ објављеног дана 12.02.2020. год. на порталу Агенције за јавне набавке Босне
и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-1-4-3-6/20, процијењена вриједност износи 12.820,51
КМ без ПДВ-а, односно 15.000,00 КМ са ПДВ-ом. Предмет јавне набавке је набавка услуге „
Одржавање јавне расвјете на подручју општине Шамац“. Уговорни орган је предвидио и провођење еаукције за предметну набавку.
У року остављеном за достављање понуда, достављена је 1 (једна) понуда сљедећег понуђача (приказано
у Табели1):
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ПОДАЦИ О ПРИСТИГЛИМ ПОНУДАМА И ИЗНОС ПОНУДА (Табела 1):
Назив / име понуђача

1

„ Eнерго Систем“ д.о.о. Брчко

Цијена
понуде у КМ
без ПДВ-а

Укупна
цијена
понуде у КМ
са ПДВ-ом

Преф. трет.
домаћи
5%

12.809,00

14.986,53

Не

Комисија је утврдила да је понуђач доставио комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ. Извршена је коначна ранг листа оцијењених и
прихватљивих понуда.
Како је чланом 3. Правилника о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“,
број 66/16) одређено да у случају пријема једне прихватљиве понуде е-аукција се неће заказивати, него ће
се поступак окончати у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама БиХ.
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА (Табела 2)
Назив / име понуђача

1

„ Eнерго Систем“ д.о.о. Брчко

Цијена
понуде у КМ
без ПДВ-а

Укупна
цијена
понуде са
ПДВ-ом

Преф. трет.
домаћи
5%

12.809,00

14.986,53

Не

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „ Eнерго Систем“ д.о.о. Брчко чија је понуда најнижа цијена
са износом од 12.809,00 КМ без ПДВ-а, односно 14.986,53 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
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 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: 01-022-45/2020
Датум: 11.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

114.
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 услуга „Вршење услуга ларвицидног третмана комараца на подручју oпштине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Вршење услуга ларвицидног третмана комараца на
подручју Општине Шамац“ путем директног споразума.
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Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.982,90 КМ без ПДВ-а, oдносно до 7.000,00 КМ са
ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 150 Одјељења за привреду, потребна
средства су планирана на конту бр. 412200- Расходи за комуналне услуге-дератизација и дезинсекција.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-77/2020
Датум: 10.03.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
102. Наредбa о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других
објеката и служби на територији општине Шамац
103. Нaредба о спровођењу дезинфекције властитих објеката на подручју општине Шамац
104. Наредбa о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других
објеката и служби на територији општине Шамац
105. Одлука о ограничавању рада Општине Шамац са странкама
106. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Одржавање артешких бунара на подручју
општине Шамац“
107. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Изградња пјешачке стазе
уз регионални пут у МЗ-и Тишина“
108. Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Пружање услуга
адултицидног третмана комараца на подручју општине Шамац у 2020. години“
109. Одлука о избору најповољнијег понуђача
110. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Израда Стратегије
безбједности саобраћаја општине Шамац за период 2020-2029. година“
111. Одлука o избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Уклањање рушевног
стамбеног објекта на земљишту означеном као к.ч. бр.710, уписано у П.Л. број 81/1 К.О. Шамац“
112. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услугa „Одржавање и реконструкција
(крпажа ударних рупа) асфалтних улица и путева на подручју општине Шамац“
113. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услугe „Oдржавање јавне расвјете на
подручју општине Шамац“
114. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Вршење услуга
ларвицидног третмана комараца на подручју oпштине Шамац“
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