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73
Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 7.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ",бр. 49/04, 19/05, 52/005,
92/05, 8/06 и 24/06),а у складу са чланом 44. тач. 23.
Статута општине Доњи Жаб ар("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр.6/05) , доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за јавне набавке
I
Именује се Комисија за јавне набавке Општине
Доњи Жабар(у даљем тексту:Комисија) у саставу:
1. Слободан Вуковић, дипл. инж. грађевинарства,
службеник Административне службе, предсједник;
2. Паво Јовановић, инж.пољопривреде,службеник
Административне службе, замјеник предсједника;
3. Душан Симић, ССС-економски техничар,
службеник Административне службе ,члан;
II
Комисија има право и обавезу да провод и поступак
јавне набавке за:
- обављање радова Друге фазе изградње Спортско школске дворане у Доњем Жабару,и
- израду главног пројекта за изградњу Дома културе
у Човић Пољу.
III
За секретара Комисије именује се Митар Митровић,
дипл.правник,секретар Скупшти не општине.
Задатак секретара Комисије је да води послове
израде и припреме уговора, врши административне
послове Комисије,организује вођење и израду
записника о раду Комисије и извјештаје о раду
Комисије,води документацију и складу са прописима
о канцеларијском пословању и обавља друге послове
које захтјева предсједник Комисије.
IV
Послове вођења записника,позивање на сједнице,
вођење евиденција,техничке припреме и обраде свих
материјала и аката везаних за рад Комисије обављаће
Зденко Јовановић, ССС гимнази ја,службеник
Административне службе.
V
Лица из тачке 2. и 3. учествују у раду Комисије,али
без права гласа.
VI
Комисија врши послове јавне набавке радова и
услуга из тачке V.овог рјешења у складу са законом
и другим прописима из области јавних набавки роба
у циљу додјеле уговора најповољнијим понуђачима,
о истом сачини записник и достави приједлог

Жиро рачун Општинских
прихода:Развојна банка
Југоисточне Европе АД Бања
Лука 562-011-00000765-86
Филијала Модрича

начелнику Општине.Комисија има право и обавезу
да се укључи у израду стручног дијела тендерске
документације
коју
сачињава
надлежни
службеник/ци Административне службе.
VII
У случају да предмет јавне набавке захтјева
специфично техничко или специјализовано знање
које иначе није доступно унутар Општине као
уговорног органа,Комисија може предложити
начелнику да позове стручњаке из тих области,о
чему ће бити донијето посебно рјешење.По овом
основу могу бити ангаж ована највише два лица
истовремено.
Стручњаци ангажовани у смислу става 1.ове тачке
немају право гласа.
VIII
На основу коначне одлуке о избору најповољнијег
понуђача,Комисија ће у сарадњи са надлежним
службеницима Административне службе сачинити
приједлог уговора који ће начелник Општине
понудити најповољнијем понуђачу.
IX
Предсједник и чланови Комисије и лица из тачке 2. и
3. овог рјешења,као и стручна лица која се ангажују
као експерти,дужни су чувати,као посл овну тајну,све
податке и сазнања која се стекну у раду Комисије,о
чему су дужна потписати изјаву о чувању службене
тајне(повјерљивост)у поступку набавке.
X
Поред изјаве о повјерљивости предсјед ник,чланови
Комисије и лица из тачке 2. и 3. овог рјешења,као и
лица ангажована као експерти,дужни су потписати
изјаву о непристрасности,односно да ће поступати
искључиво по правилима службе и да неће
фаворизовати ниједног од учесника у поступку јавне
набавке.
XI
Предсједник,чланови Комисије и лица из тачке 2. и
3. овог рјешења имају право на накнаду за свој
рад.Висину накнаде утврђује начелник.
Експертима припада право на накнаду за рад у
Комисији.Висина накнаде биће утврђена посебним
актом Начелника Општине.
XII
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".
Број: 02-360-2/06
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
8.8.2006.године
Саво Јовичић,с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 1.
Закона о јавним набавкама («Службени гласник
БиХ»,број 49/04,19/05,52/005,92/05,8/06 и 24/06),
Упутства о примјени Закона о јавним набавкама БиХ
(«Службени гласник БиХ»,број 03/05) ,а у складу са
чланом 43.Закона о локалној самоуправи("Службени
гласник Републике Српске", бр. 101/04, 42/05 и
118/05)и члана 44. Статута Општине Доњи Жабар
(«Службени гласник Општине Доњи Жабар »,број
6/05),донио је

ОДЛУКУ
о провођењу поступака јавне набавке
1. Редни број набавке за 2006.годину: 1/06 и 2/06
2. Број протокола: 02-360-2-/06
3. Предмет јавних набавки:
3.1. избор најповољнијег понудиоца за извођење
грађевинских радова изградње Друге фазе Спортскошколске дворане у Доњем Жабару на земљишту
означеном као к.ч.број 1212/3,уписане у з.к.ул.број
94 КО Доњи Жабар,што по новом премјеру одговара
к.ч.број 1176, уписане у П.Л. број 361, КО Доњи
Жабар, према Главном пројекту под шифром 288 ŠEB/03 израђеном од стране предузећа Д.О.О.
''Ширбеговић'' из Грачанице ,и
3.2. избор најповољнијег понуђача за вршење услуге
израде Главног пројекта Дома културе у Човић Пољу
који ће се градити на к.ч.бр.559/2 "Пашњак Мера
крај пута" у површини од 698 м2 и к.ч.561/3
"Кућиште са двориштем" у површини од 1100 м2
,уписане у з.к.ул.број 386,КО Човић Поље,што у
нарави и по новом премјеру одговара к.ч.бр.941
"подкућница" воћњак 4 класе у пов ршини од 1741 м2
и "кућа и зграда у површини од 57 м2",уписане у ПЛ
број 248,КО Човић Поље
4. Очекивана и процијењена вриједност набавки:cca
210.000,00 КМ
5. Поступак који ће се провести по ЗЈН -а:
3.1.Отворени поступак и 3.2.Конкурентски захтјев .
6. Технички дио тендерске документације на основу
које ће се извршити поступак сачињава службеник
Административне службе надлежан за послове
урбанизма и грађења.Тендерска документација ће се
преузимати код наведеног службеника који се
задужује за давање свих обавје штења о техничким и
другим карактеристикама планираних радова.
7. Одговорно лице: Слободан Вуковић дипл. инж.
грађевине.
8. Рок за провођење Одлуке: Одмах по доношењу
Одлуке.
9. Поступак набавке извршиће Комисија за јавне
набавке Општине Доњи Жабар.
Број: 02-360-2-/06
8.8. 2006.године
Доњи Жабар

РЈЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за процјену
стања и потреба заштите и уређења
пољопривредног земљишта
I
Образује се Комисија за утврђивање процјене
стања и потреба заштите и уређења пољопривредног
земљишта на подручју Општине Доњи Жабар ради
усмјеравања средстава из Буџета и одобрених
средстава
Министарства
за
пољопривреду,
шумарство и водопривреду за наведене намјене у
саставу:
1. Паво Јовановић, инж.пољопривреде, службеник
Администартивне службе, предсједник Комисије
2.Цвијетин Ђорђић,одборник,замјеник предсједника;
3. Слободан Вуковић,службеник Административне
службе,члан.
II
Комисија има задатак да изврши процјену стања и
потреба заштите и уређења пољопривредног
земљишта на подручју Општине Доњи Жабар ради
усмјеравања средстава из Буџета и одобрених
средстава Министарства за пољопривреду,у складу
са Закључком Скупштине општине Доњи Жабар
бр.01-022-55/06("Службени гласник Општин е Доњи
Жабар",бр.6/06).
Комисија је дужна сачинити извјештај и упутити
Скупштини на разматрање.
III
Послове
вођења
записника,позивање
на
сједнице,вођење евиденција, техничке припреме и
обраде свих материјала и аката везаних за рад
Комисије обављаће Зденко Јовановић,службеник
Административне службе.
IV
Предсједник и чланови Комисије имају право на
накнаду за свој рад.Висину накнаде утврђује
начелник посебним закључком након извршења
повјерених послова и разматрања извјештаја од
стране Скупштине општине.
V
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".
Број: 02-360-3/06
11.августа 2006.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.

75
Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана
43.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник
Републике Српске",бр.101/04,42/05 и 11 8/05),а у
складу са чланом 44.тач.23.Статута општине Доњи
Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",
бр.6/05),доноси
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