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На основу члана 26. Статута општине Доњи

Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",број
6/05),а у складу са чланом 15.ст.2. и 3.Одлуке о
признањима општине Доњи Жабар ("Службени
гласник Општине Доњи Жабар", број 6/07),Ск упштина
општине Доњи Жабар,на Четрдесетдругој сједници
одржаној 01.октобра 2008.године, донијела је

О Д Л У К У
О ДОДЈЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ

ДОЊИ ЖАБАР

Члан 1.
   Скупштина општине Доњи Жабар ДОДЈЕЉУЈЕ:

1. ЗЛАТНИ СИМБОЛ -«GALAX» д.о.о. Доњи
Жабар,за изузетан допринос у развоју Општине и
постигнуте врхунске резултате у области привреде ;

2. ПОВЕЉУ:
2.1. "АГРЕКС" д.о.о. Доњи Жабар,за изузетан допринос
у развоју Општине и постигнуте врхунске резултате у
области привреде
2.2. Саво Јовичић,за изузетне заслу ге и резултате у
области локалне самоуправе који доприносе укупном
развоју Општине
2.3. Слободан Павловић,за изузетне заслуге и резултате
у области локалне самоуправе који доприносе укупном
развоју Општине
2.4. Перо Стевановић, за заслуге и изузетне резулт ате
остварене у области локалне самоуправе и храброст и
пожртвовање исказано у заштити и спашавању људских
живота;

3. ПЛАКЕТУ:
3.1. Жељко Марјановић,за заслуге у развоју
пољопривреде и локалне самоуправе
3.2. Илија Васић,за заслуге у развоју пољопривреде и
локалне самоуправе
3.3. Стевић Јове Мићо,за заслуге у развоју пољопривреде
и локалне самоуправе
3.4. Ф.К.»Полет» Човић Поље,за заслуге у развоју спорта
и физичке културе
3.5. Јово Пантелић, за заслуге у развоју спорта и
физичке културе
3.6. Душанка Јовановић,за залагање и изузетне резултате
остварене у области васпитања и образовања дјеце

3.7. «ДИКА» д.о.о. Брчко,за заслуге и изузетне резултате
остварене у области привреде који доприносе укупном
развоју Општине
3.8. СУР »Мотел Куглана» Лончари,за заслуге и изузетне
резултате остварене у области привреде који доприносе
укупном развоју Општине
3.9. «Колорпром» д.о.о. Доњи Жабар,за заслуге и
изузетне резултате остварене у области привреде који
доприносе укупном развоју Општине ;

4.ПОХВАЛУ:
4.1. Лукић (Ђорђе) Лука,за врхунске резултате остварене
у раду и стваралаштву
4.2. Владимир Ресановић,за заслуге у раду и развоју
локалне самоуправе
4.3. Слободан Вуковић,за заслуге у раду и развоју
локалне самоуправе
4.4. Радмила Стевић,за заслуге у раду и развоју локалне
самоуправе
4.5. Саво Павловић,за залагање и изузетне резултате у
области физичке културе
4.6. Шаховски клуб «Полет» Човић Поље,за залагање и
изузетне резултате у области шаха
4.7. Ватрогасно друштво Доњи Жабар,за залагање у
заштити имовине и лица
4.8. Општинска организација Црвеног крста Доњи
Жабар,за залагање и помоћ угроженим слојевима
друштва
4.9. Тодоровић(Илије) Живан,за залагање и изузетне
резултате у развоју цивилног друштва
4.10. Анђелко Стевић, за изузетне резултате у р азвоју
спорта и физичке културе;

5.ПОВЕЉУ О ДОДЈЕЛИ ЗВАЊА ПОЧАСНОГ
ГРАЂАНИНА: Радо Лејић.

Члан 2.
   Носиоцима јавних признања из члана 1.ове
Одлуке,додјељују се уз признања и новчани износи,и то:

- Уз Златни Симбол ........................    500,00 КМ
- Уз Повељу ....................... ................    250,00 КМ
- Плакету ...........................................     200,00 КМ
-     Уз Похвалу ..................................       150,00 КМ.

Члан 3.
   Јавна признања општине Доњи Жабар биће уручена
добитницима на свечаној сједници Скупштине
општине Доњи Жабар која ће се одржати поводом
Дана Општине-14. октобра 2008. године.
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Члан 4.
   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Доњи
Жабар''.

Број:01-022-75/08 Предсједник Скупштине
01.октобра 2008.године Перо Стевановић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р
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На основу члана 14. став 1. алинеја десета и члана 30.

Закона о локалној самоуправи("Сл.гласник РС", бр.
101/04,42/05 и 118/05) и члана 26. Статута општине
Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи
Жабар", бр. 6/05), а у складу са чланом 7. став 2. Одлуке
о одржавању, заштити, развоју и управљању локалним и
некатегорисаним путевима и улицама у насељу
("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 5/08
Пречишћени текст и 6/08,) Скупштина општине Доњи
Жабар,на Четрдесетдругој редовној сједници одржаној
01. октобра 2008. године,донијела је

О Д Л У К У
о усвајању измјене Плана изградње,

реконструкције, одржавања и заштите
локалних путева и некатегорисаних путева и

улица у насељима за 2008.годину

Члан 1.
     У Плану изградње,реконструкције,одржавања и
заштите локалних путева и некатегорисаних путева и
улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар за
2008.годину("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр.6/08 и 9/08),у поглављу II. под ђ) у списку
некатегорисаних путева планираних за асфалтирање,за
подручје Мјесне заједнице Лончари,мијења се тачка 1.и
измијењена гласи:
     "1. Пут иза "Слобопром" д.о.о.,према кући
Микија Гајића,у дужини 305 mx2,5 m,у односу 1:1".

Члан 2.
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће
се у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар".

Број: 01-022-77/08 Предсједник Скупштине
01. октобра 2008. године Перо Стевановић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р
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На основу члана 27.3 акона о уређењу

простора("Службени гласник Републике
Српске",бр.84/02 Пречишћени текст,14/03 испр. и
112/06 и 53/07),а у складу са чл.30.Закона о
локалној самоуправи("Службени гласник
Републике Српске", бр. 101/04,42/05 и 118/05),
чл. 35. и 36. Одлуке о из градњи грађевина и
уређењу простора( "Службени гласник општине
Доњи Жабар",бр.9/07 Пречишћени текст)и
чланом 26.Статута општине Доњи Жабар
("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.
б/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на
Четрдесетдругој редовној сједници одржаној дана 01.
октобра 2008.године, донијела је

О Д Л У К У
о  Плану парцелације-препарцелације са

стручним мишљењем за парцеле
означене као к.ч. број 1159/12, 1159/13,

1159/16, 1159/30, 1159/33,1159/48 и
1159/51 уписане у з.к.ул. број 687 К.О.
Лончари у насељеном мјесту Лончари

Члан 1.
Доноси се План парцелације -препарцелације са

стручним мишљењем на локалитету урбаног
подручја Лончари,и то за парцеле означене као к.ч.
број 1159/12, 1159/13, 1159/16, 1159/30, 1159/33,
1159/48 и 1159/51 уписане у з.к.ул. број  687 К.О.
Лончари у насељеном мјесту Лончари ,а која се налази
уз магистрални пут М.14.1 Брчко -Лончари(у даљем
тексту: План).

Члан 2.
План парцелације -препарцелације обухвата

грађевинско земљиште означено као нова к.ч. број
1159/12 на графичком прилогу "Пла н парцелације
Р 1:2000",према Стручном мишљењу са општим
условима препарцелације израђеном од стране
предузећа "IBIS PROJECT" д.о.о. Брчко Дистрикт,
под шифром 5-09/2008 у септембру мјесецу
2008.године.
       Простор који је обухваћен Планом
препарцелације дефинисан је у графичком дијелу
Плана.

Члан 3.
        План је основа за спајање наведених парцела у
катастру непокретности код Републичке управе за
геодетске и имовинско -правне послове,Подручна
канцеларија Доњи Жабар и земљишној књизи
Основног суда у Модричи.

Члан 4.
      Овом Одлуком мијењају се:Одлука  Скупштине
општине Српско Орашје бр.01 -475-137/01 од
23.08.2001.године и Одлука Скупштине општине
Доњи Жабар бр.01 -022-40/07 од 11.05.2007.године ,у
дијелу у којем нису у сагласности са Планом
утврђеним овом Одлуком.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и

објавиће се у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".

Број: 01-475-76/08 ПРЕДСЈЕДНИК
01.октобар 2008.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи

(“Службени гласник Републике Српске”,бр.101/04 ,
42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.Пословник а
Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 -испр.),
Скупштина општине Доњи Жабар,на Четрдесетдругој
редовној сједници одржаној дана 01. октобра
2008.године, донијела је сљедећи
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З А К Љ У Ч А К

I
  Усваја се Извјештај о раду и организацији рада
Основне школе "Доњи Жабар" Доњи Жабар на крају
школске 2007/2008 године,бр.335/08 од 10.09.
2008.године.

II
Извјештај из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чини

његов саставни дио.
III

   Овај Закључак ступа на снагу даном доно шења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.

Број: 01-022-78/08 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
01. октобра 2008.године Перо Стевановић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи

“Службени гласник Републике Српске”,бр.101/04,42/05
и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине
Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.Пословника Скупштине
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 -испр.),Скупштина
општине Доњи Жабар,на Четрдесетдругој редовној
сједници одржаној дана 01. октобра 2008. године,
донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К
I

Прихвата се Информација о раду Полицијске
станице Пелагићево за период 01.01. -30.06.2008.године
бр.09-9/01-052-1-63/08 од 19.08.2008.године .

II
Информација из тачке I.,у прилогу,чини саставни дио

овог Закључка.
III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.

Број: 01-022-79/08 ПРЕДСЈЕДНИК
01.октобра 2008.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи

“Службени гласник Републике Српске ”,бр.101/04,42/05
и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине
Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.Пословника Скупштине
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 -испр.),Скупштина
општине Доњи Жабар,на Четрдесетдругој редо вној
сједници одржаној дана 01.октобра 2008. године,
донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К
I

Прихвата се Информација о стању уређења и
одржавања спомен обиљежја на подручју општине
Доњи Жабар.

II
Информација из тачке I.,у прилогу,чини саставни дио

овог Закључка.
III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.

Број: 01-022-80/08 ПРЕДСЈЕДНИК
01.октобра 2008.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.
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На основу чл. 34. став 1. и 38. Закона о јавним

набавкама Босне и Херцеговин е (“Сл.гласник БиХ”, бр.
49/04,19/05,52/05,92/05,8/06,24/06 и 70/06), Начелник
општине,доноси

О Д Л У К У
 о резултатима окончаног поступка јавне

набавке радова ради извођење радова
реконструкције-асфалтирање некатегорисаних

путева

I
   У поступку јавне набавке радова ради избора
најповољнијег понуђача за извођење радова
реконструкције-асфалтирања некатегорисаних
путева,и то:

- Некатегорисани пут у Доњем Жабару "Пут кроз
Тодоровиће и Стојановиће", у дужини од 543 m(од тога
394x3 m +149 x2,5 m ),и

-Некатегорисани пут у Лончарима "Пут иза
"Слобопром" д.о.о. према кући Микија Гајића" ,у дужини
од 200 m x 2,5 m),

путем конкурентског захтјева за достављање понуда без
објављивања обавјештења,понуде су доставили сљедећи
понуђачи:

- "Galax-niskogradnja" д.д. Брчко
- "Zanat-tex" д.о.о. Брчко
- "Integral MCG" д.о.о. Лопаре.

II
   Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају
следеће понуде:

- "Galax-niskogradnja" д.д. Брчко
- "Zanat-tex" д.о.о. Брчко
- "Integral MCG" д.о.о. Лопаре .

III
Комисија је на основу критеријума најниже цијене,

извршила вредновање и сачинила збирну табелу  ранг
листе понуђача,на следећи начин:

Редни
број Понуђач Укупна цијена

понуде,са ПДВ РАНГ

1 "Galax-niskogradnja"
д.д. Брчко

51.012,08 1

2 "Zanat-tex" д.о.о.
Брчко 57.646,13 2

3 "Integral MCG" д.о.о.
Лопаре 59.673,18 3
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IV
     На основу извршеног вредновања и утврђене ранг
листе понуђача оцијењено је да је најповољнији
понуђач:

"Galax-niskogradnja" д.д. Брчко са понудом бр. П-201/08
од 15.09.2008.године са понуђеном цијеном од 51.012,08
КМ.
     Са понуђачем ће се закључити уговор о изво ђењу
радова,у складу са законом.

V
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача

има право да поднесе приговор у року од пет дана
од дана пријема

Приговор се подноси писмено Начелнику општине,а
може се изјавити и усмено на записник код овог
органа.

VI
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.

Број: 02-345-14/08 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
19.09.2008. године Саво Јовичић,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р

152
На основу чл. 34. став 1. и 38. Закона о јавним

набавкама Босне и Херцеговин е (“Сл.гласник БиХ”, бр.
49/04,19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 и 70/06),
Начелник општине, доноси

О Д Л У К У
 о резултатима окончаног поступка јавне

набавке радова ради извођење радова
реконструкције-асфалтирање локалног пута: "

Пут кроз Јуришиће(Л -13)"

I
   У поступку јавне набавке радова ради избора
најповољнијег понуђача за извођење радова
реконструкције-асфалтирање локалног пута: "  Пут
кроз Јуришиће(Л -13)", неасфалтирани дио пута,у
дужини од 780 m x 3,5 m у Човић Пољу,путем
конкурентског захтјева за достављање понуда без
објављивања обавјештења, ,понуде су доставили
сљедећи понуђачи:

- "Galax-niskogradnja" д.д. Брчко
- "Integral MCG" д.о.о. Лопаре
- "Zanat-tex" д.о.о. Брчко.

II
   Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају
следеће понуде:

- "Galax-niskogradnja" д.д. Брчко
- "Integral MCG" д.о.о. Лопаре
- "Zanat-tex" д.о.о. Брчко.

III
Комисија је на основу критеријума најниже цијене,

извршила вредновање и сачинила збирну табелу  ранг
листе понуђача,на следећи начин:

Редни
број Понуђач Укупна цијена

понуде,са ПДВ РАНГ

1 "Galax-niskogradnja"
д.д. Брчко

69.386,26 1

2 " Integral MCG "
д.о.о. Лопаре 81.410,94 2

3 “ Zanat-tex ” д.о.о.
Брчко 85.275,45 3

IV
На основу извршеног вредновања и утврђене ранг

листе понуђача оцијењено је да је најповољнији
понуђач:"Galax-niskogradnja" д.д. Брчко број понуде П-
202/08 од 15.09.2008.године  са понуђеном цијеном од
69.386,26 КМ.
     Са понуђачем ће се закључити уговор о извођењу
радова,у складу са законом.

V
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача

има право да поднесе приговор у року од пет дана
од дана пријема

Приговор се подноси писмено Начелнику општине,а
може се изјавити и усмено на записник код овог
органа.

VI
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном г ласнику општине Доњи
Жабар”.
Број: 02-345-13/08 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
19.09.2008. године Саво Јовичић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р

153
На основу чл. 34. став 1. и 38. Закона о јавним

набавкама Босне и Херцеговин е (“Сл.гласник БиХ”, бр.
49/04,19/05,52/05,92/05,8/06,24/06 и 70/06), Начелник
општине,доноси

О Д Л У К У
о резултатима окончаног поступка јавне

набавке радова ради извођење радова изградње
армирано-бетонских трибина на мјесном
игралишту у Доњем Жабару(Прва фаза)

I
У поступку јавне набавке радова ради избора

најповољнијег понуђача за извођење радова изградње
армирано-бетонских трибина на мјесном игралишту у
Доњем Жабару(Прва фаза) ,путем конкурентског
захтјева за достављање понуда без објављивања
обавјештења,понуде су доставили сљедећи понуђачи:

- "PE-COMERC" д.о.о. Горња Слатина
- "Вукадиновић" д.о.о. Теслић
- "Грађевинске конструкције Пејић " д.о.о.Брчко

Дистрикт.
II

   Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају
следеће понуде:

- "PE-COMERC" д.о.о. Горња Слатина
- "Вукадиновић" д.о.о. Теслић
- "Грађевинске конструкције Пејић " д.о.о.Брчко

Дистрикт.
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III
Комисија је на основу критеријума најниже цијене,

извршила вредновање и сачинила збирну табелу  ранг
листе понуђача,на следећи начин:

Редни
број Понуђач Укупна цијена

понуде,са ПДВ РАНГ

1 "PE-COMERC" д.о.о.
Горња Слатина

24.920,7 1

2 "Вукадиновић" д.о.о.
Теслић 28.484,16 2

3

"Грађевинске
конструкције Пејић"

д.о.о. Брчко
Дистрикт

31.439,50 3

IV
     На основу извршеног вредновања и утврђене ранг
листе понуђача оцијењено је да је најповољнији
понуђач:

" PE-COMERC " д.о.о. Горња Слатина са понудом бр.
461/08 од 19.09.2008.године са понуђеном цијеном од
26.796,45 и попустом на цијену од 7 % што износи
24.920,7 КМ. Са понуђачем ће се закључити уговор о
извођењу радова,у складу са законом.

V
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача

има право да поднесе приговор у року од пет дана
од дана пријема

Приговор се подноси писмено Начелнику општине,а
може се изјавити и усмено на записник код овог
органа.

VI
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број: 02-360-7/08 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
23.09.2008. године Саво Јовичић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р

154
На основу чл. 34. став 1. и 38. Закона о јавним

набавкама Босне и Херцеговин е (“Сл.гласник БиХ”, бр.
49/04,19/05,52/05,92/05,8/06,24/06 и 70/06), Начелник
општине,доноси

О Д Л У К У
о резултатима окончаног поступка јавне

набавке радова ради извођење радова изградње
армирано-бетонских трибина на мјесном

игралишту у Лончарима(Прва фаза)
I

У поступку јавне набавке радова ради избора
најповољнијег понуђача за извођење радова изградње
армирано-бетонских трибина на мјесном игралишту у
Лончарима(Прва фаза),путем конкурентског захтјева за
достављање понуда без објављивања обавјештења,
понуде су доставили сљедећи понуђачи:

- "PE-COMERC" д.о.о. Горња Слатина
- "Вукадиновић" д.о.о. Теслић
- "Грађевинске конструкције Пејић " д.о.о. Брчко

Дистрикт.

II
   Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају
следеће понуде:

- "PE-COMERC" д.о.о. Горња Слатина
- "Вукадиновић" д.о.о. Теслић
- "Грађевинске конструкције Пејић " д.о.о. Брчко

Дистрикт.
III

Комисија је на основу критеријума најниже цијене,
извршила вредновање и сачинила збирну табелу  ранг
листе понуђача,на следећи начин:

Редни
број Понуђач Укупна цијена

понуде,са ПДВ РАНГ

1 "PE-COMERC" д.о.о.
Горња Слатина

24.920,7 1

2 "Вукадиновић" д.о.о.
Теслић 28.484,16 2

3

"Грађевинске
конструкције Пејић"

д.о.о. Брчко
Дистрикт

31.439,50 3

IV
     На основу извршеног вредновања и утврђене ранг
листе понуђача оцијењено је да је најпово љнији
понуђач:

"PE-COMERC " д.о.о. Горња Слатина са понудом бр.
460/08 од 19.09.2008.године са понуђеном цијеном од
26.796,45 и попустом на цијену од 7% што износи
24.920,7 КМ.
     Са понуђачем ће се закључити уговор о изво ђењу
радова,у складу са законом.

V
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача

има право да поднесе приговор у року од пет дана
од дана пријема

Приговор се подноси писмено Начелнику општине,а
може се изјавити и усмено на записник код овог
органа.

VI
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.

Број: 02-360-6/08 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
23.09.2008. године Саво Јовичић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р
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С А Д Р Ж А Ј

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
145. ОДЛУКА о додјели јавних признања општине Доњи Жабар
146. ОДЛУКА о усвајању измјене Плана изградње,реконструкције,одржавања и заштите локалних путева и

некатегорисаних путева и улица у насељима за 2008.годину
147. ОДЛУКА о  Плану парцелације-препарцелације са стручним мишљењем за парцеле означене  као

к.ч. број 1159/12, 1159/13, 1159/16, 1159/30, 1159/33,1159/48 и 1159/51 уписане у з.к.ул. број 687 К.О.
Лончари у насељеном мјесту Лончари

148. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду и организацији рада Основне школе "Доњи Жабар" Доњи
Жабар на крају школске 2007/2008 године

149. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о раду Полицијске станице Пелагићево за период 01.01. -
30.06.2008.године

150. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о стању уређења и одржавања спо мен обиљежја на
подручју општине Доњи Жабар

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
151.  ОДЛУКА о резултатима окончаног поступка јавне набавке  радова ради извођење радова

реконструкције-асфалтирање некатегорисаних путева
- Некатегорисани пут у Доњем Жабару "Пу т кроз Тодоровиће и Стојановиће", у дужини од 543 m (од тога 394x3 m+149

x2,5 m ),и
-Некатегорисани пут у Лончарима "Пут иза "Слобопром" д.о.о. према кући Микија Гајића" ,у дужини од 200 m x 2,5 m),

152.ОДЛУКА о резултатима окончаног поступка јавн е набавке радова ради извођење радова
реконструкције-асфалтирање локалног пута: " Пут кроз Јуришиће(Л -13)"

153. ОДЛУКА о резултатима окончаног поступка јавне набавке  радова ради извођење радова
изградње армирано-бетонских трибина на мјесном игралишту у Доњем Жабару(Прва фаза)

154. ОДЛУКА о резултатима окончаног поступка јавне набавке  радова ради извођење радова
изградње армирано-бетонских трибина на мјесном игралишту у Лончарима(Прва фаза)

Петак,3.октобра 2008. године - Службени гласник Општине Доњи Жа бар - Број 10/08

Оснивач и издавач:Скупштина општине Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник:Митар
Митровић дипл. правник. Уређује Редакцијски колегиј: Ружица Јовичић, Миле Максимовић и Зденко
Јовановић. Тел/факс:054/875 - 100. "Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по потреби.
Жиро рачун Општинских прихода: 562-011-00000765-86 код Развојне банке Југоисточне Европе АД
Бања Лука - Филијала Модрича.


