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На основу члана 1. 10 .Изборног закона Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 23/01,7/02 ВП БиХ,9/02-ВП БиХ,20/02,25/02-исправка, 4/04,
20/04,25/05-ВПБиХ,52/05,77/05,11/06-ВП БиХ, 24/06,
32/07, 33/08 и 37/08) и члана 6.Изборног закона
Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске",бр.34/02,35/03 и 24/04),а у складу са чл.4. и 5.
Инструкције о начину и поступку утврђивања престанка
мандата изабраном члану органа власти прије истека
времена на које је изаб ран("Службени гласник Босне и
Херцеговине", бр.65/08), Скупштина општине Доњи
Жабар, на Четрдесетпрвој редовној сједници одржаној
27. августа 2008. године, донијела је

ОДЛУКУ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
I
Потврђује се да је г -ђици Јовановић Жељки,
изабраној на листи Српска демократска странка, дана 1.
августа 2008. године престао мандат одборника у
Скупштини општине Доњи Жабар, због оставке .
II
Ова Одлука биће објављена у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број:01-022-67/08
27. августа 2008. год.
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.

120
На основу члана 48.Закона о бу џетском систему
Републике Српске(“Службени гласник Републике
Српске”,бр.54/08 Пр ечишћени текст),а у складу са
чланом 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени
гласник Републике Српске”,број 101/04,42/05 и 118/05)
и чланом 107.Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар(“Службени гласник Републике Српске”,број
1/05),Скупштина
општине
Доњи
Жабар,на
Четрдесетпрвој редовној сједници одржаној дана
27.августа 2008.године, донијела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА ПРВО
ПОЛУГОДИШТЕ 2008.ГОДИНЕ

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

Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Бу џета општине Доњи
Жабар за Прво полугодиште 2008. године -период од
1.јануара до 30.јуна 2008. године (у даљем тексту:Бу џет).
Члан 2.
Приходи Буџета за период од 01.01.-30.06.2008. године
су остварени у укупном износу од 939.569,00 КМ, а по
врстама прихода како слиједи:
- Порески приходи ……………………. 850.563,00 КМ
- Непорески приходи ………………… 65.006,00 КМ
- Текуће помоћи ……………………….... 24.000,00 КМ.
Члан 3.
Укупно остварени расходи Бу џета у Првом
полугодишту 2008.године износе 867.264,00 КМ,како
слиједи:
- Текући трошкови ……………………... 623.505,00 КМ
- Капитални расходи …………………… 127.240,00 КМ
- Отплате домаћег задуживања ………….... 41.731,00 КМ
- Расходи који су финансирани из пренесених
средстава из претходне године ………… 74.788,00 КМ.
Члан 4.
У периоду од 01.01.-30.06.2008. године вишак прихода
над расходима износи 72.305,00 КМ,а ако се изузму
расходи који су финансирани из средстава суфицита из
2007.године,остварен је вишак прихода над расходима у
износу од 147.093,00 КМ.
Члан 5.
Распоред остварених прихода и рас хода Буџета
општине Доњи Жабар за период од 01.01. -30.06.2008.
године,у табеларном приказу,у прилогу,чини саставни
дио ове Одлуке.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће
се у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
Број:01-022-68/08
27.августа 2008.године
Д о њ и Ж а б а р

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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Број 9

ПРЕГЛЕД
ПРИХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Економски

код

ОПИС

1

2

ПРИХОДИ
710000
711000
711113
713000
713111
713112
713113
713114
714000
714100
714111
714200
714211
714300
714311
715000
715111
715112
715113
715114
715115
715116
715117
715118
715211
719000
719113
721200
721213
721223
722000

А)ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА НА ДОХОДАК
И ДОБИТ
Порез на приходе од пољопривреде и
шумарства
ПОРЕЗИ НА ЛИЧНА ПРИМАЊА И
ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ
ДЈЕЛАТНОСТИ
Порез на приходе од самост.дјелат.
Порез на приходе од самосталних
дјелатности у паушалном износу
Порез на лична примања
Порез на лична примања лица која
самостално обављају привредну и
професионалну дјелат дјелатност
ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ
ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину
ПОРЕЗИ НА НАСЛИЈЕ \Е И ПОКЛОНЕ
Порез на насљеђе и поклоне
ПОРЕЗИ НА ФИНАНСИЈСКЕ И
КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ
Порез на промет непокретн . и права
ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И
УСЛУГА-ПДВ
Порез на промет пр. по оп штој стопи
Порез на промет пр. по ни жој стопи
Порез на промет на деривате нафте
Порез на промет на дуванске прера ђ.
Порез на промет алкохолних пи ћа
Порез на промет кафе
Порез на промет лож уља
ПДВ-индиректни порез
Порез на промет услуга по оп ш. стопи
ОСТАЛИ ПОРЕЗИ
Остали порези-Лутрија РС
Б) НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
ОСТАЛИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Приходи од камата на средства који су
укључени у депозит послов. банке
Приходи од земљишне ренте
НАКНАДЕ И ТАКСЕ И ПРИХОДИ ОД
ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА

ОСТВАРЕЊЕ
I-VI 2007.
3

ПЛАН ЗА ОСТВАРЕЊЕ ИНДЕКС ИНДЕКС
I-VI 2008.
(5/4)
(5/3)
2008.
6

7

2,207.358

4

939.569

43

87

1.896.858

850.563

45

107

2.429

2.000

2.400

120

99

2.429

2.000

2.400

120

99

24.611

60.000

20.513

34

83

3.609

10.000

4.551

46

126

1.839
18.362

----49.000

163
15.746

---32

9
86

801

1.000

53

5

7

54.364
29.621
29.621
2.038
2.038

87.000
41.000
41.000
6.000
6.000

37.327
31.112
31.112
3.295
3.295

43
76
76
55
55

69
105
105
162
162

22.705

40.000

2.920

7

13

22.705

40.000

2.920

7

13

714.793

1.747.858

790.301

45

111

7.706
7.622
561
129
1.035
78
56
695.115
2.491
------58.661
584

---------------------1.747.858
---------100.500
1.000

---18.251
1.678
65
341
25
105
768.210
1.626
22
22
65.006
978

---239
299
50
33
32
187
111
65
------111
167

584

1.000

268

----

----

710

---------------------44
---------65
98
2
7
-

58.077

99.500

63.908

64

110

1.076.806
796.197

5

5
2
5
2

167
-

722100

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

7.956

17.000

8.850

722121

Општинске административне таксе

7.956

17.000

8.850

722300

КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

722312

Комуналне таксе на фирму
Комунална такса за кори штење простора
за паркирање
НАКНАДЕ ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА

27.331
24.243

40.000
35.000

27.871
27.871

70
70

102
115

3.088

5.000

----

----

----

19.871

36.500

23.908

66

120

722319
722400

111
111
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722411
722424

722521
729000
729124

Накнаде за уређивање грађ. земљишта
Накнада за коришћ.минерал. сиров.
Накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта
Средства за репродукцију шума
Накнада за испоручену воду
Накнада за употребљену воду
Накнада за воду која се пла ћа при
регистрацији моторних возила
Накнада за испуштену загађену воду
Такса за противпожарну заштиту
ПРИХОДИ ОД ПРУЖАЊА ЈАВНИХ
УСЛУГА
Приходи општинских органа управе
ОСТАЛИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Остали непорески општински приходи

731000

ТЕКУЋЕ ПОМОћИ

731213

Помоћ од Министарства здравља

722425
722434
722442
722443
722446
722447
722467
722500

Министарство за избјегла и расељена
лица
Министарство управе и локалне
самоуправе
КАПИТАЛНЕ ПОМО ЋИ ОД ОСТАЛИХ
НИВОА ВЛАСТИ
Помоћ од Министарства просвјете

731214
731215
812200
812212

УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ
ФИНАНСИРАЊЕ
В) ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И
ЗАЈМОВИ
Приливи од задуживања од страних
кредитора
Пренесена средства из претходне године

814000
814213
391111

Број 9

5.474
----

10.000
----

279
109

3
----

5
----

3.784

6.000

1.238

21

33

131
-------

500
-------

861
45
118

172
-------

657
-------

----

----

1.884

----

----

---10.482

---20.000

7.199
12.175

---61

---116

2.919
2.919
-------

6.000
6.000
------150.00
0

3.279
3.279
120
120

55
55
------1
6

112
112
-------

3.000

-

35

48.488
8.500

24.000

50

39.988

30.000

----

-

-

----

120.000

21.000

18

-

----

60.000

----

-

-

----

60.000

-----

-

-

903.346

2.207.358

939.569

43

104

173.460

-----

----

----

----

173.460

-----

----

-

-

225.741

----

----

----

----

РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
ОСТВАРЕЊЕ

Економски

код
1

611000
611110
611100
611200
612000
612100
613000
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800

ОПИС
2

Плате и накнаде тришкова запослених
и скупшинских посланика
Средства за плате запослених
Средства за порез и доприносе на плате
Накнаде трошкова запослених и
скупштинских посланика
Порез и доприноси на остала ли чна
примања
Порези и доприноси на остала лична примања
Трошкови материјала и услуга
Трошкови за службена путовања
Трошкови електричне енергије
Трошкови комуналних услуга
Набавка материјала
Трошкови горива
Трошкови текућег одржавања
Трошкови платног промета и осигурање
возила

I-VI 2007.
3

ПЛАН ЗА
2008.
4

ОСТВАРЕЊЕ ИНДЕКС ИНДЕКС

I-VI 2008.
5

(5/4)

(5/3)

6

7

257.588

629.840

300.847

48

117

134.173
67.536

320.000
160.500

159.814
81.476

50
51

119
121

55.879

149.340

59.557

40

107

11.721

37.100

11.141

30

95

11.721
101.147
4.150
8.384
16.439
7.341
8.255
10.990

37.100
281.200
11.000
20.000
48.000
20.000
23.000
53.500

11.141
125.104
5.315
10.078
19.827
9.399
10.105
12.688

30
44
48
50
41
47
44
24

95
124
128
120
121
128
122
115

3.356

6.700

4.267

64

127
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613900
614000
614100
614200
614300
616000
821000
821100
821200
821300
821500
823000

Трошкови услуга
Текуће помоћи
Помоћи другим нивоима власти
Помоћи појединцима
Помоћи непрофитним организацијама
Трошкови за камате
Трошкови за набавку сталних
средстава
Набавка земљишта,шума и вишегодишњих
засада-набавка унутрашњих вода
Средства за набавку грађевинских објеката
Средства за набавку опреме
Набавка сталних средстава у облику права
Отплате домаћег задуживања
СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ –
УКУПНИ РАСХОДИ БУ ЏЕТА

Број 9

42.232
264.430
24.423
144.775
95.232
8.639

99.000
544.648
27.000
303.500
214.148
18.720

53.425
251.068
13.700
126.830
110.538
10.133

54
46
51
42
52
54

127
95
56
88
116
117

275.773

574.000

127.240

22

46

----

15.000

8.500

57

----

262.705
13.068
---20.163
4.068
939.461

499.000
30.000
30.000
81.850
40.000
2.207.358

100.869
7.271
10.600
41.731
10.391
867.264

20
24
35
51
26
39

38
56
---207
255
92

РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Економски

код

ОПИС

1

2

ОСТВАРЕЊЕ

I-VI 2007.
3

ПЛАН
ЗА 2008.
4

ОСТВАРЕЊЕ ИНДЕКС ИНДЕКС

I-VI 2008.
5

(5/4)

(5/3)

6

7

СРЕДСТВА ЗА СКУП ШТИНУ ОПШТИНЕ
611242

Накнаде одборницима

18.750

45.000

19.250

43

103

611242

Накнаде скупштинским радним тијелима

5.027

10.000

6.520

65

130

611242

Остале накнаде скупштинским одборн.

2.690

5.000

1.750

35

65

611226

Општинске награде и признања

----

8.000

----

----

----

612200

Порез на накнаде одборницима и оп штинске
награде и признања

1.875

7.000

1.925

28

103

613900

Трошкови општинских манифестација

1.250

6.000

----

----

----

613900

Трошкови осталих манифестација

----

3.000

2.550

85

----

613115

Трошкови дневница у земљи

----

1.500

175

12

----

613125

Трошкови дневница у иностранству

----

1.500

350

23

----

29.592

87.000

32.520

37

110

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ –укупно:

СРЕДСТВА ЗА АДМИНИСТРАТИВНУ СЛУЖБУ:
611000

ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

231.121

561.840

273.327

49

118

611111

Нето плате запослених

134.173

320.000

159.814

50

119

611121

Порез на плате

11.184

26.100

14.354

55

128

611139

Доприноси на плате

56.352

134.400

67.122

50

119

611211

Накнаде за трошкове превоза радника

1.344

3.000

1.410

47

105

611221

Топли оброк

12.107

26.500

13.737

52

113

611224

Регрес за годишњи одмор

246

12.000

----

----

----

611226

Остале накнаде

8.297

6.000

900

15

11

611229

Огрев и зимница

----

15.840

----

----

----

611231

Накнада за привремене и повремене послове

7.418

18.000

15.990

89

216

612000

ПОРЕЗ И ДОПР. НА ОСТАЛА ЛИ ЧНА
ПРИМАЊА

9.846

30.100

9.216

31

94
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612129

Остали порези и доприноси

613000

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА

613115

Број 9

9.846

30.100

9.216

31

94

99.897

269.200

122.029

45

122

Трошкови дневница у земљи

2.150

4.000

4.732

118

220

613125

Трошкови дневница у иностранству

2.000

4.000

58

1

3

613211

Трошкови енергије

8.384

20.000

10.078

50

120

613312

Трошкови поштанских и телеф. услуга

7.415

18.000

9.352

52

126

613313

Трошкови услуга одвоза сме ћа

9.024

30.000

10.475

35

116

613418

Трошкови канцеларијског материјала

5.853

13.000

7.778

60

133

613484

Материјал за чишћење

1.338

3.000

388

13

29

613489

Трошкови за рекламни материјал

----

3.000

1.129

38

----

613489

Остали материјал

150

1.000

104

10

69

613510

Гориво

8.255

23.000

10.105

44

122

613711

Материјал за оправку и одр жавање зграда

1.054

3.000

1.211

40

115

613714

Материјал за одржавање путева

----

10.000

1.500

15

----

613721

Услуге оправке и одржавања зграда

1.340

----

----

----

----

613722

Услуге оправке и одржавања опреме

1.247

3.000

816

27

65

613723

Услуге оправке и одржавања возила

3.859

8.000

4.795

60

124

613724

Услуге одржавања путева

3.490

20.000

3.671

18

105

613729

Трошкови одржавања уличне расвјете

----

5.000

----

----

----

613729

Одржавање објеката за водоснабдијевање

----

4.500

695

15

----

613812

Колективно осигурање

----

----

846

----

----

613813

Осигурање возила

491

1.000

537

54

109

613814

Регистрација моторних возила

323

700

265

38

82

613822

Трошкови платног промета

2.542

5.000

2.619

52

103

613911

Услуге медија

3.510

11.000

4.563

41

130

613912

Услуге штампања

2.774

5.000

1.324

26

48

613913

Услуге јавног информиса ња

3.940

11.000

7.552

69

192

613900

Трошкови репрезентације -чајна кухиња

6.614

10.000

3.561

36

54

613900

Трошкови репрезентације -услуге
угоститељских објеката

----

5.000

2.403

48

----

613922

Услуге стручног образовања

889

5.000

1.744

35

196

613999

Остале услуге-услуге стручних комисија

2.370

6.000

5.310

88

224

613999

Контрола исправности воде за пиће

2.677

5.000

480

10

18

613999

Трошкови енергије-јавна расвјета

3.198

10.000

5.892

59

184

12.001

15.000

15.000

100

125

2.500

5.000

1.500

30

60

509

2.000

1.546

77

304

613999

Дератизација и дезинсекција

613999

Противградна заштита

613999

Остале услуге

614100

ПОМОЋИ ДРУГИМ НИВОИМА ВЛАДЕ

24.423

27.000

13.700

51

56

614116

Помоћи Мјесним заједницама

24.423

27.000

13.700

51

56

614200

ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА

144.775

303.500

126.830

42

88
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Остале исплате појединцима из материјално
социјалне сигурности

614229
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21.105

45.000

30.705

68

145

Социјалне помоћи-Министарство здравља

1.500

-----

300

----

20

614232

Трошкови за војне инвалиде, рањене борце и
породице погинулих бораца

2.400

10.000

6.600

66

275

614233

Трошкови за расељена лица

10.284

40.000

----

----

----

614233

Трошкови за расељена лица -Помоћ од
Министарства за избјегла лица

39.988

30.000

----

----

----

614234

Стипендије

12.870

24.000

15.520

65

121

614235

Превоз ученика

34.230

65.000

33.460

51

98

614239

Помоћи у пољопривреди

12.184

70.000

26.279

38

216

614239

Здравствено осигурање социјално угрожених лица

555

1.500

765

51

138

Остали трошкови превоза

1.619

3.000

2.601

87

161

614239

Остале помоћи појединцима

8.040

15.000

10.600

71

132

614300

ПОМОЋИ НЕПРОФИТНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

95.232

214.148

110.538

52

116

614300

Општински штаб Цивилне заштите

2.081

5.000

1.200

24

58

614300

Локална Изборна комисија

614300

Накнаде ОИК -а и ЦРБ-а

4.400

10.800

5.280

49

120

614300

Остали трошкови

----

5.000

----

----

----

614300

Општинска организација Црвеног крста

7.722

16.500

6.610

40

86

614300

Политичке странке

185

4.500

884

20

478

614300

Српска православна црква

25.000

50.000

38.500

77

154

614300

Борачка организација општине Доњи Жабар

10.618

21.000

9.435

45

89

614300

Основна школа

9.576

20.000

10.783

54

113

614300

Спорт и физичка култура

26.100

60.000

29.317

49

112

614300

Средства за финансирање спортских
манифестација

2.500

5.000

4.100

82

164

614300

Здравствена заштита

2.303

6.000

1.900

32

83

614300

Средства за Савез општина и градова

174

348

29

8

17

614300

Средства за Евро регион Дрина -СаваМајевица

----

1.000

----

----

----

614300

Регионално удружење за пољопр. "Нерда"

----

1.000

500

50

----

614300

Остале помоћи непрофитним организацијама

4.573

8.000

2.000

25

44

616000

КАМАТЕ НА ДОМАЋЕ КРЕДИТЕ

8.639

18.720

10.133

54

117

616331

Камате на кредите од домаћих финансијских инс титуција

8.639

1.650

1.181

72

14

616331

Камате на дугорочни кредит

----

17.070

8.952

52

----

613.933

1.424.508

665.773

47

108

614239

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ – укупно:
КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ
821113

Довршетак бунара у насељу Баре

----

15.000

8.500

57

----

821222

Мост

----

----

357

----

----

821222

Асфалтирање локалног пута у МЗ Доњи Жабар

----

75.000

----

----

----
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821222

Асфалтирање локалног пута у МЗ Лон чари

----

60.000

96.622

161

----

821222

Асфалтирање локалног пута у МЗ Човић
Поље

----

50.000

----

----

----

821222

Асфалтирање некатегорисаних путева

----

44.000

----

----

----

821222

Уређење путних комуникација око зграде
општине и Основне школе

491

20.000

----

----

----

821222

Изградња пјешачке стазе Д.Жабар -Лончари

----

40.000

----

----

----

821211

Средства за завршетак изградње и опремање
спортске дворане у Доњем Жабару

73.460

60.000

500

1

1

821211

Средства за наставак изградње Дома културе
у Човић Пољу

146.376

100.000

1.000

1

1

821211

Средства за наставак изградње Дома културе
у Човић Пољу из средстава пренесених из
2006.године

40.000

----

----

----

821211

Довршетак спортских објеката у Човић Пољу

----

----

----

----

----

821211

Почетак градње спортских објеката у Доњем
жабару

----

25.000

2.090

8

----

821211

Почетак градње спортских објеката у
Лончарима

-----

25.000

300

1

----

821221

Јавна расвјета у насељу Дујкова ча

2.378

----

----

----

----

821319

Набавка опреме

6.068

10.000

7.271

73

120

821319

Набавка опреме-из помоћи од Минис.здравља

7.000

----

----

----

----

821319

Набавка опреме за Добровољну ватрогасну
јединицу

----

20.000

----

----

----

821529

Остала оснивачка улагања-Шумско привредна
основа

----

-----

7.700

----

----

821529

Идејно пројектовање капиталних инвестиција

----

20.000

----

----

----

821529

Израда стратегије одрживог развоја општине
и увођење ISO стандарда 9001/2001 у локалној
управи

-----

10.000

2.900

29

----

821000

ТРОШКОВИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ
СРЕДСТАВА-укупно:

275.773

574.000

127.240

22

46

20.163

33.750

18.122

54

90

----

48.100

23.609

49

----

20.163

81.850

41.731

51

207

4.068

40.000

10.391

26

255

939.461

2.207.358

867.264

39

92

823300

ОТПЛАТЕ ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА

823331

Отплате домаћим финансијским
институцијама

823331

Отплате дугорочног кредита
УКУПНО:

РЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ-Укупно
планирано:
УКУПНИ РАСХОДИ БУ ЏЕТА

----
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РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
ОСТВАРЕЊЕ
I-VI 2007.

О П И С

ПЛАН ЗА
2008.

2

1

Укупни расходи функција
(збир)
Опште јавне услуге
Економски послови
Заштита човјекове околине
Стамбени и заједнички
послови
Здравство
Рекреација, култура и религија
Образовање
Социјална заштита

ОСТВАРЕЊЕ

ИНДЕКС

ИНДЕКС

I-VI 2008.

(4/3)

(4/2)

5

6

3

4

939.461

2.125.508

867.264

41

92

528.165
12.184
----

1.206.508
70.000
30.000

545.954
26.279
10.475

45
38
35

103
216
----

264.028

544.000

119.970

22

45

2.303
53.600
56.576
22.605

6.000
115.000
109.000
45.000

1.900
71.918
59.763
31.005

32
134
55
69

83
134
106
137

У В О Д
Извјештај о извршењу буџета општине Доњи Жабар за период од 01.01. -30.06.2008. године састављен је на бази
евиденције у књиговодству, а у складу са Законом о буџетском систему, Законом о рачуноводству, Правилником о
финансијском извјештавању бу џетских корисника, рачуноводственим стандардима РС и другим прописима из области
рачуноводствено финансијских активности бу џетских корисника.
На основу Одлуке Скупштине општине Доњи Жабар број: 01 -022-107/07 усвојен је буџет за 2008.годину, гдје су утврђени
укупни приходи у износу од 2.207.358 КМ.
У овом извјештају дат је акценат на анализу остварења плана бу џета, те анализу структуре прихода и расхода уз упоредне
показатеље са истим периодом претходне године.
Општина Доњи Жабар је у периоду од 01.01. - 30.06.2008. године остварила укупне приходе у износу од 939.569 КМ,
односно 43% у односу на планиране за 2008. годину, а 87 % у односу на остварење у истом периоду претходне године.
Структуру остварених прихода у периоду од 01.01. – 30.06.2008. године чине:
1. Порески приходи
850.563 КМ
2. Непорески приходи
65.006 КМ
3.Текуће помоћи
24.000 КМ
Укупни приходи:
939.569 КМ
Укупни расходи у посматраном периоду износе 867.264 КМ, што п редставља остварење од 39% у односу на годишњи
план и 92% у односу на исти период претходне године.
Структуру остварених расхода чине:
1. Текући трошкови
698.293 КМ
2. Капитални расходи
127.240 КМ
3. Отплате домаћег задуживања
41.731 КМ
Укупно
расходи :
867.264 КМ,
од тога,расходи који су финансирани и з пренесених средстава из претходне године и зносе 74.788 КМ.
Вишак приходима над расходима износи 72.305 КМ, а ако се изузму расходи који су финансирани из суфицита из 2007.
године разлика је 147.093 у корист прихода.
АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА
СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
6,92
НЕПОРЕСКИ
ПРИХОДИ
ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ

90,53

2,55
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ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Порески приходи у периоду од 01.01. - 30.06.2008. године износе 850.563 КМ , односно индекс њиховог остварења у
односу на планиране за 2008. годину је 45, а у односу на исти период претх одне године је 107. Учешће пореских
прихода у односу на укупно остварене приходе је 90.53%.
Порез на приходе од пољопривреде и шумарства остварен је у износу од 2.400 КМ, са индексом остварења у односу на
годишњи план од 120, а у односу на исти период пр етходне године 99. Приход по овом основу је по својој финансијској
величини мање значајан.
Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности , који обухвата:порез на приходе од самосталних
дјелатности, порез на приходе од самосталне дјелатност и у паушалном износу, порез на лична примања по основу
радног односа и порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност
остварен је у износу од 20.513 КМ или 34% у односу на план, а 83% у односу на исти период претх одне
године.Планирање ове ставке у приходима је урађено на основу остварења у ранијим годинама и благог повећања, због
претпоставке да ће доћи до пораста броја обвезника овог пореза. Остварење у првој половини године је испод плана, али
до краја године проценат остварења би се требао повећати.
Порези на имовину, у чијој структури су:порез на имовину, порез на наслијеђе и поклоне и порез на промет
непокретности и права су остварени у укупном износу од 37.327 КМ, односно 43% у односу на планиране .На остварење
ових пореза није могуће утицати, а самим тим тешко је и релано планирати, па је због тога проценат остварења у односу
на план, појединачно гледано, изразито велики или изразито мали.
Порез на имовину остварен је у износу од 31.112 КМ, односно 76% у од носу на план, а 105% у односу на исти период
претходне године.
Порез на наслијеђе и поклоне остварен је у износу од 3.295 КМ или 55% у односу на план, а 162% у односу на исти
период претходне године.
Порез на промет непокретности и права остварен је у изн осу од 2.920 КМ, односно 7% у односу на планирану величину,
а 13% у односу на исти период претходне године. Порез на промет производа је остварен у износу од 790.301 КМ, са
индексом остварења у односу на план од 45, а у односу на остварење у истом периоду претходне године 111.
Најзначајнија ставка у структури пореза на промет производа су индиректни порези (ПДВ) који су остварени у износу од
768.210 КМ. Остварење овог, као најзначајнијег прихода, је 44% у односу на планиране, а 111 % у односу на исти перио д
претходне године. Из досадашњег искуства приливи по основу овог прихода се у другој половини календарске године
континуирано повећавају, тако да би до краја године њихово остварење прешло или се бар приближило планираној
величини.Порез на промет производ а по општој стопи, нижој стопи, акцизних производа и порез на промет услуга су
остварени у укупном износу од 22.091 КМ, а односе се на период из 2005. године, који су од стране буџета РС уплаћивани
током 2008.године. Наведени порези, који су важили по проп исима до 31.12.2005. години нису планирани бу џетом за
2008. годину, пошто је динамика њиховог уплаћивања од стране пореских обвезника завршена са фебруаром 2006.
године. Међутим, усљед немогућности плаћања истих од стране пореских обвезника,због недостатка финансијских
средстава, или провођења поступка наплате од стране контролних органа, долази до ситуације да у сваког години имамо
одређену реализацију ових прихода, за коју немамо показатеље приликом планирања, па се њихово остварење уграђује у
ребаланс буџета.
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Непорески приходи у посматраном периоду су остварени у износу од 65.006 КМ, односно за 15% више у односу на
планиране, а за 11% више у односу на остварење у истом периоду претходне године. Њихово учешће у укупно
оствареним приходима је 6.92%.
Приходи од камата на средства буџета која су укључена у депозит бенке су, у посматраном периоду, остварени у износу од
268 КМ, што је доста мање од планираних. Ова средства банка дозначава на жиро -рачун буџета према својим важећим
прописима.
Општинске административне таксе су остварене у износу од 8.850 КМ, што у односу на планирану величину представља
остварење од 52%, а у односу на исти период претходне године 111%.
Најзначајнији по величини је приход по основу комуналних такса који је ос тварен у износу од 27.871 КМ, што
представља 70% од плана на годишњем нивоу или 115% у
односу на остварење истог у истом периоду претходне године. До повећа ња овог
прихода у односу на планирани, дошло је због тога што се ови приходи већим дијелом остваре у првој половини године,
пошто су постојећи обвезници комуналних такса обавезни исту уплатити до 30.06.2008. године, док у другој половини
године се очекује само прилив од нових обвезника и постојећих, који касне са уплатама. У структури ових прихода је
планиране су комуналне таксе за коришћење простора за паркирање, али, у посматраном периоду није дошло до
остварења истих.
Накнаде по разним основама су остварене у износу од 23.908 КМ, што представља 66% од планираних величина, а 120%
од остварења у истом периоду претходне године. Код накнада које су планиране буџетом дошло је до значајнијег пораста
или пада у односу на планиране, али је дошло и до остварења накнада које нису планиране, међу којима је најзначајнија
накнада за испуштену загађену воду која је остварена у износу од 7.199 КМ.
Приходи органа општинске управе су остварени у износу од 3.279 КМ или 55% у односу на план, а 112% у односу на
исти период претходне године. Структуру ових прихода чине накнаде комисије за минимално техничке услове и
урбанистичке сагласности.
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ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ су пристигле од буџета Републике у износу од 24.000 КМ, а односе се на помоћ од Министарства
здравља и социјалне заштите у износу од 3.000 КМ за побољшање рада службе за социјалну заштиту и редовну помоћ од
Министарства управе и локалне самоуправе у износу од 21.000 КМ.
АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА
СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ВРСТАМА

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

14,67

4,81

КАПИТАЛНИ
РАСХОДИ
ОТПЛАТЕ КРЕДИТА

80,52

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
Текући трошкови су остварени у износу од 698.293, односно, индекс остварења у односу на годишњи план је 46.20%, а у
односу на исти период претходне године 108.51%. Учешће текућих расхода у укупно оства реним расходима је 80.52%.
Плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика су остварение у износу од 300.847 КМ или 48% у
односу на план, а за 17% више у односу на исти период претходне године. У структури ових расхода средства за плате
запослених износе 159.814КМ, што представља 50% остварење у односу на план, а за 19 више у односу на исти период
претходне године.
Расходи по основу пореза на плате износе 14.354 КМ, што је за 5% више у односу на план и за 28% више у односу на
исти период претходне године.
Доприноси на плате износе 67.122 КМ. Остварење овог расхода у односу на план и претходну годину, процентуално
гледано, је исто као и расходи по основу плата запослених.
Расходи по основу накнада одборницима су остварени у износу од 19.250 КМ, односно 43% у односу на план, а 103% у
односу на остварење у истом периоду претходне године. Сходно исплаћеним накнадама уплаћен је и припадајући порез
на исте. Накнаде скупштинским радним тијелима су исплаћене у износу од 6.520 КМ или 65% у односу на п ланирану
величину. Остале накнаде скупштинским одборницима су исплаћене у износу од 1.750 КМ или 35% у односу на план, а
65% у односу на остварење у истом периоду претходне године.
Трошкови дневница у земљи за скупштину су остварени у износу од 175 КМ ил и 12% у односу на планиране, а трошкови
дневица у иностранству у износу од 350 КМ или 23% у односу на планиране.
Накнаде трошкова за превоз радника на посао и с посла и накнаде за топли оброк радника су остварени у складу са
планираним величинама. Остале н акнаде су остварене у малом износу, али ће знатно остварење бити у другој половини
године.
Накнаде за привремене и повремене послове су остварене у износу од 15.990 КМ или 89% у односу на план, а 216% у
односу на остварење истог периода претходне године. До повећања ових трошкова дошло је због ангажовања новог
инспектора по уговору о дјелу и ангажовања лица за регистрацију пољопривредних газдинстава.
Порез и доприноси на остала лична примања износе 9.216 КМ. Остварење, у односу на план је знатно мање, пош то се
већина расхода на које се уплаћују порез и доприноси исплаћује у другој половини године, када ће исти бити и
опорезовани.
Трошкови материјала и услуга износе 125.104 КМ, што је за 6% мање у односу на план, а за 24% више у односу на
исти период претходне године. У оквиру ових трошкова налазе се трошкови прокњижени на економским кодовима од
613100 - 613900, а односе се на трошкове општинског органа управе.
Трошкови за дневнице за службена путовања у земљи износе 4.732 КМ, односно 118% у односу на план , а 220% у односу
на остварење у истом периоду претходне године. Повећање овог трошка је услиједило због обавезне обуке за два радника
из службе за буџет и финансије због преласка општине на трезорско пословање. Обука је трајала двије седмице у Бања
Луци.
Трошкови за дневнице за службена путовања у иностранству износе 58 КМ, што је знатно мање од планиране величине
и у односу на исти период претходне године.
Трошкови енергије и поштанских и телефонских услуга су остварени у складу са планом, а у нешто већи м износима у
односу на исти период претходне године.
Трошкови услуга одвоза смећа су остварени у износу од 10.475 КМ, односно 35% у односу на план и 116% у односу на
исти период претходне године.
Трошкови канцеларијског материјала су остварени у износу о д 7.778 КМ, што је за 10% више од плана, а за 33% више у
односу на исти период претходне године.
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Материјал за чишћење, рекламни материјал и остали материјал су остварени у много мањим износима од планираних.
Трошкови горива су остварени у износу од 10.105 КМ, или 44% у односу на план, а 122% у односу на исти период
претходне године.
Средства за материјал за оправку и одржавање зграда су утрошена у износу од 1.211 КМ или 40% у односу на планиране,
а 115% у односу на исти период претходне године,
Материјал за одржавање путева је утрошен у износу од 1.500 КМ или 15% у односу на планирану величину.
Услуге одржавања путева су остварене у износу од 3.671 КМ или 18% у односу на план, а 105% у односу на исти период
преходне године.
Средства за услуге оправке и о државања опреме су утрошена у износу од 816 КМ, односно 27% у односу на план, а 65% у
односу на исти период претходне године.
Услуге оправке и одржавања возила су остварене у износу од 4.795 КМ , односно 60% у односу на план, а 124 % у односу
на исти период претходне године.
Средства за одржавање објеката за водоснабдијевање су утрошена у износу од 695 КМ или 15% у односу на план.
Колективно осигурање износи 846 КМ и урађено је према законским прописима.
Трошкови осигурања и регистрације моторних возила су у складу са роковима о регистрацији моторних возила.
Трошкови платног промета су остварени у складу са планом, а за 3% више у односу на претходну годину.
Трошкови осталих манифестација су остварени у износу од 2.550 КМ, а односе се на организовање ватром ета и озвучења
за Бадње вече и спонзорство за избор МИС Посавине.
Услуге медија су остварене у износу од 4.563 КМ, што је за 9% мање у односу на половину плана, а за 30% више у односу
на исти период претходне године.
Средства за услуге штампања су утрошена у износу од 1.324 КМ или 26% од плана, а 48% у односу на исти период
претходне године.
Средства за услуге јавног информисања су издвојена у износу од 7.552 КМ или 69% у односу на план, а 192% у односу на
исти период претходне године. Ови трошкови се
односе на набавку службеног гласника, новина, расписивање тендера и огласа за пријем радника у радни однос и сл..
Трошкови репрезентације -чајна кухиња су остварени у износу од 3.561 КМ, односно 36%у односу на планирану
велиичину.
Трошкови репрезентације -услуге угоститељских објеката су остварени у износу од 2.403 КМ, односно 48%у односу на
планирану велиичину.
За услуге стручног образовања је издвојено мање средстава од планираних, зато што се средства за ове намјене издвајају
када се за њих укаже потреба.
Код услуге стручних комисија је дошло до повећања у односу на план, због повећаног броја комисија.
Средства за контролу исправности воде за пиће су утрошена у знатно мањем износу од планираних и у мањем проценту
у односу на исти период претходне године, зб ог тога што је у претходној години квалитет воде био јако лош, па је често
вршена контрола исте.
Трошкови енергије за јавну расвјету су остварени у складу са планом, средства за дератизацију и дезинсекцију, такође, а
средства за противградну заштиту су изд војена у мањем износу у односу на план и на исти период претходне године.
Остале услуге су остварене у износу од 1.546 КМ са индексом остварења од 77 у односу на план, а 304 у односу на исти
период претходне године, а односе се на услуге обезбјеђења општин ске зграде, таксе и остале ситне услуге.
Текуће помоћи у периоду од 01.01.-30.06.2008. године износе 251.068 КМ, односно 46% у односу на план, а у односу на
исти период претходне године 95%.
Помоћи Мјесним заједницама су издвојене у износу од 13.700 КМ. Мј есној заједници Лончари је дозначено 3.000 КМ,
Мјесној заједници Доњи Жабар 6.200 КМ и Мјесној заједници Човић Поље је дозначено 4.500 КМ.
Помоћи појединцима износе 126.830 КМ, што је мање од планираних величина за 8%, а у односу на исти период
претходне године представља смањење за 12%.
Исплате по основу социјалне заштите материјално угрожених лица су извршене у износу од 30.705 КМ, што је за 18%
више од планиране величине, а за 45% више у односу на исти период претходне године.
Исплаћене су социјалне помоћи у износу од 300 КМ за које су средства пристигла од Министарства здравља и социјалне
заштите.
Средства за војне инвалиде, рањене борце и породице погинулих бораца су издвојена у висини од 6.600 КМ,са индексом
остварења у односу на план 66,а у односу на исти период претходне године 275.
Стипендије су исплаћене у износу од 15.520 КМ, односно индекс њиховог остварења у односу на планиране је 65, а у
односу на исти период претходне године 121.
Индекс остварења трошкова превоза ученика у односу на пла н је 51, а у односу на исти период претходне године 98,
што је приближно планираној величини.
Помоћи у пољопривреди су исплаћене у износу од 26.279 КМ или 38% у односу на планиране, а 216% у односу на исти
период претходне године.
Трошкови за здравствено о сигурање социјално угрожених лица су остварени у изноосу од 765 КМ, што чини 51% од
планиране величине.
Остали трошкови превоза су остварени у износу од 2.601 КМ или 87% у односу на план, а 161% у односу на исти период
претходне године. Износ од 1.743 КМ ј е исплаћен из средстава буџетске резерве.
Остале помоћи појединцима су издвојене у износу од 10.600 КМ или за 71% у односу на план, а 132% у односу на исти
период претходне године, а односе се на помоћи појединцима на основу појединачних захтјева.
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Помоћи непрофитним организацијама износе 110.538 КМ, што чини 52% од планираних величина, а 116% у односу
на исти период претходне године.
Издвајање општинском штабу Цивилне заштите у посматраном периоду је у проценту од 24% и износи 1.200 КМ, а у
односу на исти период претходне године проценат остварења је 58%.
Трошкови за накнаду Локалној изборној комисији су остварени у складу са планом.
За општинску организацију Црвеног крста је издвојено 6.610 КМ, што представља у односу на план смањење за 10%, а у
односу на исти период претходне године смањење за 14%.
Средства политичким странкама су дозначена у износу од 884 КМ са индексом остварења у односу на план од 20, а у
односу на исти период претходне године 478.
Српској православној цркви је исплаћено 38.500 КМ, што је у односу на план 77% , а 154% у односу на исти период
претходне године.
Борачкој организацији је исплаћено 9.435 КМ, што представља у односу на план проценат остварења од 45, а у односу
на исти период претходне године 89%.
Основној школи је исплаћ ено 10.783 КМ, што је за 4% више у односу на половину плана, а индекс остварења у односу на
исти период претходне године је 113.
Средства за спорт и физичку културу су издвојена у складу са планом, а средства за
финансирање спортских манифестација у пос матраном периоду су издвјена у износу од 4.100 КМ или 82% у односу на
планирану величину, а 164% у односу на исти период претходне године.
Средства за здравствену заштиту су издвојена у износу од 1.900 КМ, односно у проценту од 32% у односу на план, а 83%
у односу на исти период претходне године.
Средства за Регионално удружење за пољопривреду "Нерда" су издвојена у складу са планираном величином.
Остале помоћи непрофитним организацијама су исплаћене у износу од 2.000 КМ, а односе се на помоћи разним
удружењима са подручја општине, а према достављеним захтјевима. Индекс остварења ових трошкова у односу на план је
25, а у односу на остварење у истом периоду претходне године 44.
Камате на домаће кредите су издвојене у износу од 10.133 КМ или 54% у односу на план, а односе се на одобрена
кредитна средства за капиталне расходе.
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
ТРОШКОВИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА
Трошкови за набавку сталних средстава су остварени у износу од 127.240 КМ, што представља 22% од плана.Учешће
ових трошкова у структури укупних расхода је 14.67%.
Капитални расходи-средства за довршетак бунара у насељу Баре су утрошена у износу од 8.500 или 57% у односу на
планирана. Средства у износу од 8.000 КМ су исплаћена из средстава буџетске резерве.
Износ од 357 КМ је утроше н за мост на каналу у насељу Лончари.
За асфалтирање локалног пута у МЗ Лончари је утрошено из редовних средстава 28.434 КМ или 47% у односу на
планирана, а износ од 68.188 КМ је издвојен из суфицита из 2007. године.
Срества за завршетак изградње и опремањ е спортске дворане у Доњем Жабару су утрошена у износу од 500 КМ. Пошто
износ који је планиран буџетом за 2008. годину није дозначен од стране Министарства просвете, тако и није било
реализације ове ставке у структури капиталних расхода.
Средства за наставак изградње Дома културе у Човић Пољу су утрошена у износу од 1.000 КМ из редовних прихода.
Средства за почетак градње спортских објеката у Доњем Жабару су издвојена у износу од 2.090 КМ или 8% у односу на
планирана, а за спортске објекте у Лончарима је издвојено 300 КМ.
Средства за набавку опреме су утрошена у износу од 7.271 КМ. или 73% у односу на план, а 120% у односу на исти
период претходне године. Износ од 647 КМ је издвојен из средстава буџетске резерве.
За шумско привредну основу је издвојено 7.7 00 КМ, од чега је 6.600 КМ издвојено из суфицита из 2007. године, а разлика
је исплаћена комисији од стране Министарства за просторно уређење за ревизију пројекта за израду шумско привредне
основе.
За израду стратегије одрживог развоја општине и увођење ИС О стандарда 9001/2001 у локалној управи издвојено је 2.900
КМ или 29% у односу на план.
За остале ставке у структури капиталних расхода које нису уопште реализоване, као и за оне које су дјелимично
реализоване врше се припреме, тако да би инвестирање треба ло да крене у другој половини године.
ОТПЛАТЕ ДОМАЋИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА у износу од 41.731 КМ, или 51% у односу на
план односе се на поврат дијела кредита који је дозначен у 2005. години и кредита који је дозначиван у 2006. и 2007.
години. Учешће ових трошкова у укупним расходима је 4.81%.
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СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
У првој половини године је дошло до издвајања средстава из буџетске резерве за следеће намјене:
1. 24.04.2008.године, Одлука бр.02 -360-10/2008, исплаћено је 8.000 КМ ДОО "Геоистраге" Ло паре за додатне радове за
изградњу артерског бунара у насељу Баре,
2. 30.06.2008.године, Одлука бр.02 -022-17/2008 исплаћено је:
- 257 КМ ДОО "БСП" Брчко за набавку опреме за инсталацију мреже за трезорско пословање у згради општине,
- 390 КМ ДОО "Сектрон" Брчко за набавку опреме за инсталацију мреже за трезорско пословање у згради општине и
-1.744 КМ ДОО "Виена турс" Лончари за превоз фудбалера.
Средства буџетске резерве, као засебна ставка на крају табела -Расходи по економској и организационој класиф икацији,
нису збројена, пошто се налазе у оквиру трошкова за које су и намијењена.
Образложење
Разматрање Извјештаја о извршењу буџета за период од 01.01. -30.06.2008. године предвиђено је програмом рада
Скупштине општине Доњи Жабар, а у складу са чланом 4 2. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени
Гласник Републике Српске", број:96/03).
У овом извјештају дат је акценат на анализу остварења плана буџета, те анализу структуре буџетских средстава уз
упоредне показатеље са истим периодом претходн е године.
Анализа се састоји из два дијела: анализа прихода и анализа расхода.
У оквиру анализе прихода анализирани су порески и непорески приходи који чине структуру прихода.
Расходи су приказани табеларно према економској, организационој и функционал ној класификацији. У овиру анализе
расхода анализирани су текући трошкови, капитални расходи и средства буџетске резерве. На крају је дат преглед обавеза
према врсти обавезе.
Обрадио
Служба за буџет и финансије
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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 и 42/05) и члана 26. Статута општинеДоњи
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. 4/07,
8/07 и 12/07) Скупштина општине Доњи Жабар,на
Четрдесетпрвој редовној сједници одржаној 27.августа
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),у поглављу II. под ђ) мијења се тачка
2. и измијењена гласи:
" 2. Петковића пут-Л-5,у дужини од 600 m x 5,0 m,"
Члан 2.
У Плану у поглављу II.под ђ) у списку
некатегорисаних путева планираних за асфалтирање, за
подручје Мјесне заједнице Доњи Жа бар,мијења се тачка
1. и измијењена гласи:

НАЧЕЛНИК
Саво Јовичић
" 1. Пут кроз Ристиће и Вуковиће, у дужини од 300
m x 4 m, у односу 1:1,"
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број: 01-022-69/08
27. августа 2008. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 122. и 126. Статута општине Доњи
Жабар(“Службени гласник Општине Доњи Жабар”,
бр.6/05),Скупштина
општине
Доњи
Жабар,н а
Четрдесетпрвој редовној сједници,одржаној 27. августа
2008. године,донијела је

ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЈЕН И СТАТУТА
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
Приступа се промјени Статута општине Доњи
Жабар("Службени
гласник
Општине
Доњи
Жабар",бр.6/05) ради усклађивања са законом.
Члан 2.
Задужује се Начелник општине да проведе поступак
израде и утврђивања Приједлога Статутарне Одлуке о
измјени Статута општине Доњи Жабар,ради
усклађивања његових одредби са Законом о локалној
самоуправи,Европском Повељом о локалној самоуправи
и другим прописима.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број:01-022-70/08
27. августа 2008. године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл.191.и 192.Пословника Скупштине
општине Доњи Жабар(“Службени гласник Општине
Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 -испр.),Скупштина
општине Доњи Жабар,на Четрдесетпрвој редовној
сједници,одржаној 27. августа 2008. године, донијела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЈЕН И ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДО ЊИ ЖАБАР
Члан 1.
Приступа се промјени Пословника Скупштине
општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине
Доњи Жабар",бр.1/05 и 4/05 -испр.).
Члан 2.
Задужује се Одбор за статутарна питања и прописе(у
даљем тексту:одбор) да изради приједлог новог
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар,имајући
у виду и примједбе,приједлоге и препоруке одборника у
вези Приједлога Пословника Скупштине општине
Доњи Жабар изнијете на Двадесетпрвој редовној
сједници Скупштине од 10.11.2006.године.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о приступању промјени Пословника Скупштине
општине Доњи Жабар("Службени гласник општине
Доњи Жабар",бр.11/06).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број:01-022-71/08
27. августа 2008. године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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)и члана 26.Статута Општине Доњи
Жабар("Службени гласник Општине Доњи Жабар",
бр.6/05),Скупштина општине Д оњи Жабар на
Четрдесетпрвој редовној сједници одржаној 27. августа
2008. године,донијела је

ОДЛУКУ

Број 9

Члан 2.
Општи циљеви израде Стратегије комуникације
општине Доњи Жабар су:
- унапређење угледа и идентитета општине ,
- подизање квалитета и ефикасности комуникације
са циљним групама,а посебно са грађанима
,пословним сектором, инвеститорима и вишим
нивоима власти,
- подстицање
транспарентности
одговорности
општине
кроз
комуницирање са клијентима,
- унапређење
медијима,

позиционирања

и
јавне
ефикасније
општине

у

- финансијски транспарентније и рационалније
комуницирање унутар и изван општине због
боље контроле трошкова,
- успостављање ефикаснијег система интерне
комуникације како би се побољшала сарадња
унутар општине.
Члан 3.
Носилац израде Стратегије је стално радно тијело
Скупштине
општине
надлежно
за
област
информисања.
Члан 4.
Средства потребна за израду Стратегије обезбиједиће
се у оквиру буџета општине.
Члан 5.
Крајњи рок за израду Стратегије комуникације је
30.септембар 2008.године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".
Број: 01 - 022-72/08
27. августа 2008. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
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 Четрдесетпрвој
редовној сједници одржаној дана 27. августа
2008.године, донијела је сљедећи

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Приступа се Стратегије комуникације општине Доњи
Жабар за период 2009. -2012 година(у даљем
тексту:Стратегија).

I
Усваја се Информација о стању и мјерама провођења
заштите старих лица на подручју општине Доњи Жабар
у 2008.години.
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II
Информација из тачке I.овог Закључка,у прилогу,
чини његов саставни дио.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број: 01-022-73/08
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
27. августа 2008.године
Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар
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На основу чл.1. и 4.Закона о јавним набавкама
(«Службени гласник БиХ»,број 49/04, 19/05, 52/005,
92/05,8/06,24/06 и 70/06),Упутства о примјени Закона
о јавним набавкама БиХ («Службени гл асник БиХ»,број
03/05),а у складу са чланом 43. и 72.став 3.Закона о
локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05) и чланом 44. Статута
Општине Доњи Жабар («Службени гласник Општине
Доњи Жабар»,број 6/05),Начелник Општине Доњи
Жабар,доноси

ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА
1. За потребе О п ш т и н е Д о њ и Ж а б а р , вршиће се
набавка
следећих
радова
реконструкција асфалтирање некатегорисаних путева,и то:
- Некатегорисани пут у Доњем Жабару "Гајића
пут", у дужини од 130 m и ширини од 3 m, с тим што на
1 КМ које обезбиједе грађани, правна лица и мјесна
заједница, обезбјеђује се 1 КМ из Буџета Општине( у
односу 1:1)
- Некатегорисани пут у Доњем Жабару према
ветеринару Крешићу (из правца Жабара), у дуж ини од
624 m (336 m x 3 m и 288 m x 2,5 m), с тим што на 1 КМ
које обезбиједе грађани, правна лица и мјесна заједница ,
обезбјеђује се 2 КМ из Буџета Општине( у односу 1:2),и
- Некатегорисани пут у Лончарима у правцу
"Оков-Новаковић према домаћинств у Цвјетковић Нике,у
дужини од 280 m и ширини од 2,5 m, с тим што на 1 КМ
које обезбиједе грађани, правна лица и мјесна заједница ,
обезбјеђује се 2 КМ из Буџета Општине( у односу 1:2).
2. Средства за финансирање јавних набавки радова из
тачке 1.ове Одлуке обезб јеђује се дијелом из буџета
општине
Доњи
Жабар,за
реконструкцију
некатегорисаних путева и дијелом од прикупљених
средстава путем Савјета мјесне заједнице Доњи
Жабар и Лончари,у виду добровољних прилога
грађана и правних лица у складу са чланом
46.Одлуке
о
одржавању,заштити,развоју
и
управљању локалним и некатегорисним путевима и
улицама у насељу("Службени гласник општине
Доњи Жабар",бр.5/08 Пречишћени текст).
3. За
реализацију
послова
реконструкције асфалтирања некатегорисаних путева из тачке I.ове
Одлуке одобравају се средства из Буџета Општине
Доњи Жабар за 2008.годину Економски код Капитални
трошкови:821222 -Асфалтирање
некатегорисаних путева и средства распоређена у
складу са чланом 4.став 2. тачка 6) Одлуке о усвајању
Извјештаја о извршењу буџета општине Д оњи
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Жабар за 2007.годину("Службени гласник општине
Доњи Жабар",бр. 7/08).
4. Овлашћују се Савјети Мјесне заједнице Лончари и
Мјесне заједнице Доњи Жабар да до 31.јула
2008.године изврше прикупљање намјенских
средстава у виду добровољних прилога -учешћа
грађана и правних лица за реконструкцију асфалтирање некатегорисаних путева из тачке 1. и
иста положи на рачун Општинских прихода са
назнаком:"добровољни прилози за асфалтирање
некатегорисаног
пута
______________", и
списковима лица са појединачним уплатама добровољних даваоца средстава.
5. Предвиђени максимални износ нето средстава за
реализацију предметне јавне набавке износи
60.000,00 КМ.
6. За предметну јавну набавку радова спровешће
поступак конкурентског захтјева за достављање
понуда без објављивања обавјештења о јавној
набавци.
7. Технички дио тендерске документације на основу
које ће се спровести 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 обавјештења о техничким и
другим карактеристикама планираних радова.
8. Одговорно лице: Слободан Вуковић дипл. инж.
грађевине.
9. Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег извођача радова су:
- НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦИЈЕНА технички
задовољавајуће понуде.
10. Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати
накнадно,доношењем
посебног
рјешења.
11. Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у “Службеном гласнику
општине
Доњи Жабар”.
Број: 02-345-8/08
11.07.2008.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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На основу чл. 34. став 1. и 38. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Сл.гласник БиХ”, бр.
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 и 70/06),
Начелник општине, доноси

ОДЛУКУ
о резултатима окончаног поступка јавне
набавке радова ради извођење радова
реконструкције-асфалтирање локалног пута:
"Пут Петковића раскрсница-Жаркића мост (Л -5)
I
У поступку јавне набавке радова ради избора
најповољнијег понуђача за
извођење радова
реконструкције-асфалтирање локалног пута: " Пут
Петковића раскрсница -Жаркића мост(Л -5) у дужини
од 600 m x 4 m у Доњем Жабару, путем конкурентског
захтјева за достављање понуда без објављивања
обавјештења,, понуде су доставили сљедећи понуђачи:
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- "Galax-niskogradnja" д.д. Брчко
- "Zanat-tex" д.о.о. Брчко
- “ Dejokop ” д.о.о. Бок.
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
- “ Dejokop ” д.о.о. Бок.
III
Комисија је на основу критеријума најниже цијене,
извршила вредновање и сачинила збирну табелу ранг
листе понуђача,на следећи начин:
Редни
број
1

Понуђач
"Galax-niskogradnja"
д.д. Брчко

Укупна цијена
понуде,са ПДВ

РАНГ

67.620,15

1

2

"Zanat-tex" д.о.о.
Брчко

68.508,18

2

3

“Dejokop” д.о.о. Бок

68.769,67

3

IV
На основу извршеног вредновања и утврђене ранг
листе понуђача оцијењено је да је најповољнији
понуђач:
"Galax-niskogradnja" д.д. Брчко број понуде 149/08 од
18.7.2008.године са понуђеном цијеном од 67.620,15КМ.
Са понуђачем ће се закључити уговор о извођењу
радова,према понуди од 18.7.2008.године,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: 02-345-7/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
22.7.2008. године
Саво Јовичић,с.р.
Доњи Жабар
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На основу чл. 34. став 1. и 38. За кона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Сл.гласник БиХ”, бр.
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 и 70/06),
Начелник општине, доноси

ОДЛУКУ

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:
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- Некатегорисани пут у Доњем Жабару "Гајића
пут", у дужини од 130 m и ширини од 3 m,
- Некатегорисани пут у Доњем Жабару према
ветеринару Крешићу (из правца Жабара), у дужини од
624 m (336 m x 3 m и 288 m x 2,5 m) и
- Некатегорисани пут у Лончарима у правцу
"Оков-Новаковић према домаћинству Цвјетковић Ни ке,у
дужини од 280 m и ширини од 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
- “ Dejokop ” д.о.о. Бок.
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
- “ Dejokop ” д.о.о. Бок.
III
Комисија је на основу критеријума најниже цијене,
извршила вредновање и сачинила збирну табелу ранг
листе понуђача,на следећи начин:
Редни
број
1

Понуђач
"Galax-niskogradnja"
д.д. Брчко

Укупна цијена
понуде,са ПДВ

РАНГ

68.856,18

1

2

"Zanat-tex" д.о.о.
Брчко

71.178,88

2

3

“Dejokop” д.о.о. Бок

71.653,01

3

IV
На основу извршеног вредновања и утврђене ранг
листе понуђача оцијењено је да је најповољнији
понуђач:
"Galax-niskogradnja" д.д. Брчко од 23.7.2008.године са
понуђеном цијеном од 68.856,18 КМ.
Са понуђачем ће се закљ учити уговор о извођењу
радова,према понуди од 23.7 .2008.године,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 Начелник у 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: 02-345-8/08
28.7.2008. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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На основу чл. 34. став 1.и 38. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Сл.гласник БиХ”, бр.
49/04,19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 и 70/06),
Начелник општине, доноси
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ОДЛУКУ
о резултатима окончаног поступка јавне
набавке радова ради извођења свих
преосталих радова- завршетак изградње
Спортско-школске дворане у Доњем Жабару
I
У поступку
јавне набавке радова ради избора
најповољнијег понуђача за извођење свих преосталих
радова-завршетак изградње Спортско-школске 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'' Грачаница
и измијењеном
главном пројекту под шифром 11/01 -08/03 израђеног
од стране д.о.о."Елвис -Панић" из Брчког,путем
отвореног поступка,објављеног у Огласнику "Службеног
гласника БиХ" бр.50/08 о д 23.6.2008.године под
шифром 1-13-10841-08,понуде су доставили сљедећи
понуђачи:
- "Астра-План" д.о.о. Брчко
- "“PE-Comerc” д.о.о. Горња Слатина
- “Вукадиновић ” д.о.о. Теслић.
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају
следеће понуде:
- "Астра-План" д.о.о. Брчко
- "“PE-Comerc” д.о.о. Горња Слатина
- “Вукадиновић ” д.о.о. Теслић.
III
Комисија је на основу критеријума најниже цијене,
извршила вредновање и сачинила збирну табелу ранг
листе понуђача,на следећи начин:
Понуђач

Број бодова по
критеријуму
понуђене цијене

Број бодова по
критеријуму
начина плаћања

Број бодова по
критеријуму
рока извршења
радова

Укупан број
бодова

“PE-Comerc”
д.о.о. Горња
Слатина-Шамац

80

10

3

93

“Вукадиновић
” д.о.о. Теслић

76

7

3

86

"Астра-План" д.о.о.
Брчко

73

Редни број
1

2

3

8

3

84

IV
На основу извршеног вредновања и утврђене ранг
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листе понуђача оцијењено је да је најповољнији понуђач:
“PE-Comerc” д.о.о. Горња Слатина-Шамац са понудом
бр. 332/08 од 19.7.2008.године и понуђеном цијеном од
237.261,20 КМ.
Са понуђачем ће се закључити уговор о извођењу
радова,према
понуди
и
условима
тендерске
документације,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: 02-360-2/06
5.8.2008. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 7.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ",бр.49/04,19/05,52/05,92/05,
8/06,24/06 и 70/06),а у складу са чланом 44. тач.
23.Статута општине Доњи Жабар("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, службеник Административне
службе,предсједник;
2. Жељко Марјановић,службеник Административне
службе,члан;
3. Драган Јосиповић,представник Савјета Мјесне
заједнице Човић Поље, члан.
II
Комисија има право и обавезу да проводи поступак
јавне набавке путем конкурентског захтјева за
достављање понуда без објављивања обавјештења, за
избор најповољнијег понуђача за извођење радова
реконструкције-асфалтирање локалног пута: " Пут кроз
Јуришиће(Л -13)) у дужини од 780 m x 3,5 m.
III
Комисија врши послове јавне набавке радова из тачке
II.овог рјешења у складу са законом и другим
прописима из области јавних набавки у циљу додјеле
уговора најповољнијем понуђачу,о истом сачини
записник
и
достави
приједлог
начелнику
Општине.Комисија има право и обавезу да се укључи у
израду стручног дијела тендерске документације коју
сачињава надлежни службеник/ци Административне
службе.
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IV
У случају да предмет јавне набавке захтијева
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 дон ијето
посебно рјешење.По овом основу м огу бити ангажована
највише два лица истовремено.
Стручњаци ангажовани у смислу става 1.ове тачке
немају право гласа.
V
На основу коначне одлуке о избору најповољнијег
понуђача према критеријуму искључиво најниже
понуђене цијене,Комисија ће сачинити приједлог
уговора који ће начелник Општине понудити
најповољнијем понуђачу.
VI
Предсједник и чланови Комисије,као и стручна лица
која се ангажују као експерти,дужни су чувати ,као
пословну 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.
Поред изјаве о повјерљивости ,лица из става 1.ове
тачке,дужни су потписати изјаву о непристрасности,
односно да ће поступати искључиво по правилима
службе и да неће фавор изовати ниједног од учесника у
поступку јавне набавке.
VII
Предсједник,чланови Комисије и записничар имају
право на накнаду за свој рад,и то:
- предсједник Комисије ........................ 120,00 КМ
- чланови и секретар Комисије,по .............. 80,00 КМ
- стручна лица,ако буду ангажована ..... 100,00 КМ .
Накнада се исплаћује по окончању поступка јавне
набавке.
Послове
секретара
Комисије( административнотехнички послове за потребе рада Комисије и други
послови које захтијева предсједник Комисије) обављаће
Миле Максимовић.
VIII
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у «Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар».
Број: 02-345-13/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
15. августа 2008.године
Саво Јовичић,с.р.
Доњи Жабар
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На основу чл.1. и 4.Закона о јавним набавкама
(«Службени гласник БиХ»,број 49/04, 19/05, 52/005,
92/05,8/06,24/06 и 70/06),Упутства о примјени Закона
о јавним набавкама БиХ («Службени гласник БиХ»,број
03/05),а у складу са чланом 43. и 72.став 3.Закона о
локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05) и чланом 44. Статута
Општине Доњи Жабар («Службени гласник Општине
Доњи Жабар»,број 6/05),Начелник Општине Доњи
Жабар,доноси

ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА
1. За потребе О п ш т и н е Д о њ и Ж а б а р , вршиће се
набавка
следећих
радова
реконструкција -

Број 9

асфалтирање 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 ), с тим што на 1 КМ које
обезбиједе грађани, правна лица и мјесна заједница ,
обезбјеђује се 1 КМ из Буџета Општине( у односу 1:1)
- Некатегорисани пут у Лончарима "Пут иза
"Слобопром" д.о.о. према кући Микија Гајића" , у
дужини од 200 m x 2,5), с тим што на 1 КМ које
обезбиједе грађани, правна лица и мјесна заједница ,
обезбјеђује се 1 КМ из Буџета Општине( у односу 1:1).
2. Средства за финансирање јавних набавки радова из
тачке 1.ове Одлуке обезбјеђује се дијелом из буџета
општине
Доњи
Жабар,за
реконструкцију
некатегорисаних путева и дијелом од прикупљених
средстава путем Савјета мјесних заједница Доњи
Жабар и Лончари,у виду добровољних прилога
грађана и правних лица у складу са чланом 46.
Одлуке о одржавању,заштити,развоју и управљању
локалним и некатегорисним путевима и улицама у
насељу("Службени гласник општине Доњи Жабар",
бр.5/08 Пречишћени текст и 6/08).
3. За
реализацију
послова
реконструкције асфалтирања некатегорисаних путева из тачке I.ове
Одлуке одобравају се средства из Буџета Општине
Доњи Жабар за 2008.годину Економски код Капитални
трошкови:821222 -Асфалтирање
некатегорисаних путева и средства распоређена у
складу са чланом 4.став 2. тачка 6) Одлуке о усвајању
Извјештаја о извршењу буџета општине Доњи
Жабар за 2007.годину("Службени гласник општине
Доњи Жабар",бр. 7/08).
4. Овлашћују се Савјети Мјесних заједница Доњи
Жабар и Лончари да до 15. септембра 2008.године
изврше прикупљање намјенских средстава у виду
добровољних прилога-учешћа грађана и правних
лица
за
реконстру кцију-асфалтирање
некатегорисаних путева из тачке 1. и иста положи
на
рачун
Општинских
прихода
са
назнаком:"добровољни прилози за асфалтирање
некатегорисаног
пута
______________", и
списковима лица са појединачним уплатама добровољних даваоца средстава.
5. Предвиђени максимални износ нето средстава за
реализацију предметне јавне набавке износи
55.000,00 КМ.
6. За предметну јавну набавку радова спровешће
поступак конкурентског захтјева за достављање
понуда без објављивања обавјештења о јавној
набавци.
7. Технички дио тендерске документације на основу
које ће се спровести поступак сачињава Самостални
стручни сарадник за просторно уређење и грађење у
Административној
служби
општине
Доњи
Жабар.Тендерска документација ће се преузимати
код наведеног службеника који се задужује за давање
свих обавјештења о техничким и другим
карактеристикама планираних радова.
8. Одговорно лице: Слободан Вуковић дипл. инж.
грађевине.
9. Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег извођача радова су:
- НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦИЈЕНА технички
задовољавајуће понуде.

Страна 19 Уторак, 16. септембар 2008. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
10.Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати
накнадно,доношењем
посебног
рјешења.
11.Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у “Службеном гласнику
општине
Доњи Жабар”.
Број: 02-345-14/08
15.08.2008.године
До њ и Жаб ар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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Начелник општине Доњи Жабар, на основу чл.4. и
11. став 4. под д) тачка 2. Закона о јавним набавкама
(«Службени гласник БиХ», број 49/04, 19/05, 52/005,
92/05, 8/06, 24/06 и 70/06), 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 118/0 5) и чланом 44.
Статута Општине Доњи Жабар («Службени гласник
Општине Доњи Жабар », број 6/05), Начелник
Општине Доњи Жабар, доноси

ОДЛУКУ
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- НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦИЈЕНА технички
задовољавајуће понуде.
9. Рок за провођење ове Одлуке:одмах.
10. Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у “Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 02-360-7/08
27.08.2008. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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Начелник општине Доњи Жабар, на основу чл.4. и
11. став 4. под д) тачка 2. Закона о јавним набавкама
(«Службени гласник БиХ», број 49/04, 19/05, 52/005,
92/05, 8/06, 24/06 и 70/06), 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 гла сник Републике
Српске", бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и чланом 44.
Статута Општине Доњи Жабар («Службени гласник
Општине Доњи Жабар », број 6/05), Начелник
Општине Доњи Жабар, доноси

ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА

1.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Приступа се поступку јавне набавке радова ради
изградње армирано-бетонских трибина на
мјесном игралишту у Доњем Жабару(Прва фаза) .
За предметну јавну набавку спровешће се
поступак конкурентског захтјева за достављање
понуда без објављивања обавјештења о јавној
набавци.
Очекивана и процијењена вриједност набавке за
Прву фазу радова- максимални износ бруто
средстава за реализацију предметне јавне набавке:
cca 25.000,00 КМ.
Технички дио тендерске документације на основу
које ће се извршити поступак сачињава у својству
одговорног лица службеник Административне
службе надлежан за послове просторног уређења
и грађења у складу са Главним пројектом под
шифром 10-03/08 и у складу са Упутством о
примјени и коришћењу модела стандардне
тендерске документације за поступке јавне набавке
за робе,услуге и радове путем конкурентског
захтјева за достављање понуда("Службени гласник
БиХ",бр. 56/07).Тендерска документација ће се
преузимати код наведеног службеника који се
задужује за давање свих обавјештења о техничким
и другим карактеристикама планираних радова.
Одговорно
лице:
Слободан
Вуковић
дипл.инж.грађевине.
Средства за извођење предметних радова из тачке
1. ове Одлуке обезбиједиће се у буџету општине
Доњи Жабар у 2008.години.
Поступак јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, у складу са овом
Одлуком, спровешће Комис ија која ће се
именовати посебним рјешењем.
Критеријуми за избор најповољније понуде:

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Приступа се поступку јавне набавке радова ради
изградње армирано-бетонских трибина на
мјесном игралишту у Лончарима(Прва фаза) .
За предметну јавну набавку спровешће се
поступак конкурентског захтјева за достављање
понуда без објављивања обавјештења о јавној
набавци.
Очекивана и процијењена вриједност набавке за
Прву фазу радова- максимални износ бруто
средстава за реализацију предметне јавне набавке:
cca 25.000,00 КМ.
Технички дио тендерске документације на основу
које ће се извршити поступак сачињава у својству
одговорног лица службеник Административне
службе надлежан за послове просторног уређења
и грађења у складу са Главним пројектом под
шифром 25-07/08 израђеном од стране ГП
"Обнова" д.о.о. Шамац и у складу са Упутством о
примјени и коришћењу модела стандардне
тендерске документације за поступке јавне набавке
за робе,услуге и радове путем конкурентског
захтјева за достављање понуда("Службени гласник
БиХ",бр. 56/07).Тендерска документација ће се
преузимати код наведеног службеника који се
задужује за давање свих обавјештења о техничким
и другим карактеристикама планираних радова.
Одговорно
лице:
Слободан
Вуковић
дипл.инж.грађевине.
Средства за извођење предметних радова из тачке
1. ове Одлуке обезбиједиће се у буџету општине
Доњи Жабар у 2008.години.
Поступак јавне набавке пут ем конкурентског
захтјева за достављање понуда, у складу са овом
Одлуком, спровешће Комисија која ће се
именовати посебним рјешењем.

Страна 20 Уторак, 16. септембар 2008. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
8.

Критеријуми за избор најповољније понуде:
- НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦИЈЕНА технички
задовољавајуће понуде.
9. Рок за провођење ове Одлуке:одмах.
10. Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у “Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 02-360-6/08
27.08.2008. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 7.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ",бр.49/04,19/05,52/05,92/05,
8/06,24/06 и 70/06),а у складу са чланом 44. тач.
23.Статута општине Доњи Жабар("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, службеник Административне
службе,предсједник;
2. Драгиња Ђорђић,службеник Административне
службе,члан;
3. Пано Јосиповић из Доњег Жабара , члан.
II
Комисија има право и обавезу да проводи поступак
јавне набавке путем конкурентског захтјева за
достављање понуда без објављивања обавјештења,за
избор најповољнијег понуђача за извођење радова
реконструкције
асфалтирање
сљедећих
некатегорисаних путева:
- Некатегорисани пут у Доњем Жабару "Пут кроз
Тодоровиће и Стојановиће", у дужини од 543 m(од тога
394x3 m +149 x2,5 m ),
- Некатегорисани пут у Лончарима "Пут иза
"Слобопром" д.о.о. према кући Микија Гајића" , у
дужини од 200 m x 2,5).
III
Комисија врши послове јавне набавке радова из тачке
II.овог рјешења у складу са законом и другим
прописима из области јавних набавки у циљу додјеле
уговора најповољнијем понуђачу,о истом сачини
записник
и
достави
приједлог
начелнику
Општине.Комисија има право и обавезу да се укључи у
израду стручног дијела тендерске документације коју
сачињава надлежни службеник/ци Административне
службе.За рад Комисије,сачињава ње записника и друге
административне послове везане за рад Комисије
одговоран је предсједник Комисије.
IV
У случају да предмет јавне набавке захт ијева
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 дон ијето
посебно рјешење.По овом основу могу бити ангаж ована
највише два лица истовремено.

Број 9

Стручњаци ангажовани у смислу става 1.ове тачке
немају право гласа.
V
На основу коначне одлуке о избору најповољнијег
понуђача према критеријуму искључиво најниже
понуђене цијене,Комисија ће сачинити приједлог
уговора који ће начелник Општине понудити
најповољнијем понуђачу.
VI
Предсједник и чланови Комисије,као и секретар
Комисије и стручна лица која се ангажују као
експерти,дужни су чувати ,као пословну 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.
Поред изјаве о повјерљивости,лица из става 1.ове
тачке,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.
VII
Предсједник,чланови
Комисије
и
стручна
лица,уколико буду ангажована, имају право на накнаду
за свој рад,и то:
- предсједник Комисије ........................ 120,00 КМ
- чланови Комисије,по
...................... 80,00 КМ
- стручна лица,ако буду ангажована ..... 120,00 КМ
Накнада се исплаћује по окончању поступка јавне
набавке.
VIII
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у «Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар».
Број: 02-345-14/08
15. августа 2008.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 7.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ",бр.49/04,19/05,52/05,92/05,
8/06,24/06 и 70/06),а у складу са чланом 44. тач.
23.Статута општине Доњи Ж абар("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, службеник Административн е
службе,предсједник;
2. Брано Гајић, представник Савјета Мјесне заједнице
Лончари,члан;
3. Крста Стевић,представник Савјета Мјесне заједнице
Доњи Жабар, члан.
II
Комисија има право и обавезу да проводи поступак
јавне набавке путем конкурентског захтј ева за
достављање понуда без објављивања обавјештења, за
избор најповољнијег понуђача за извођење радова
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реконструкције
асфалтирање
сљедећих
некатегорисаних путева:
- Некатегорисани пут у Доњем Жабару "Гајића пут", у
дужини од 130 m и ширини од 3 m,
- Некатегорисани пут у Доњем Жабару према
ветеринару Крешићу (из правца Жабара), у дужини од
624 m (336 m x 3 m и 288 m x 2,5 m),и
- Некатегорисани пут у Лончарима у правцу "Оков Новаковић према домаћинству Цвјетковић Нике,у
дужини од 280 m и ширини од 2,5 m.
III
Комисија врши послове јавне набавке радова из тачке
II.овог рјешења у складу са законом и другим
прописима из области јавних набавки у циљу додјеле
уговора најповољнијем понуђачу,о истом сачини
записник
и
достави
приједлог
начелнику
Општине.Комисија има право и обавезу да се укључи у
израду стручног дијела тендерске документације коју
сачињава надлежни службеник/ци Административне
службе.За рад Комисије,сачињавање записника и друге
административне послове везане за рад Комисије
одговоран је предсједник Комисије.
IV
У случају да предмет јавне набавке захт ијева
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 ч ему 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.
V
На основу коначне одлуке о избору најповољнијег
понуђача према критеријуму ис кључиво најниже
понуђене цијене,Комисија ће сачинити приједлог
уговора који ће начелник Општине понудити
најповољнијем понуђачу.
VI
Предсједник и чланови Комисије,као и секретар
Комисије и стручна лица која се ангажују као
експерти,дужни су чувати ,као пословну 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.
Поред изјаве о повјерљивости ,лица из става 1.ове
тачке,дужни су потписати изјаву о непристрасно сти,
односно да ће поступати искључиво по правилима
службе и да неће фаворизовати ниједног од учесника у
поступку јавне набавке.
VII
Предсједник,чланови
Комисије
и
стручна
лица,уколико буду ангажована, имају право на накнаду
за свој рад,и то:
- предсједник Комисије ........................ 150,00 КМ
- чланови Комисије,по
...................... 80,00 КМ
- стручна лица,ако буду ангажована ..... 120,00 КМ
Накнада се исплаћује по окончању поступка јавне
набавке.
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VIII
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у «Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар».
Број: 02-345-8/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
11. јула 2008.године
Саво Јовичић,с.р.
Доњи Жабар
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 7.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ",бр.49/04,19/05,52/05,92/05,
8/06,24/06 и 70/06),а у складу са чланом 44. тач.
23.Статута општине Доњи Жабар("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,службеник Административне
службе,предсједник;
2.
Милорад Гајић,службеник Административне
службе,члан;
3. Цвијетин Радовановић,Предсједник Савјета Мјесне
заједнице Лончари, члан.
II
Комисија има право и обавезу да проводи поступак
јавне набавке путем конкурентског захтјева за
достављање понуда без објављивања обавјештења, за
избор најповољнијег понуђача за извођење радова
реконструкције-асфалтирање сљедећих путева:
-Локални пут у Лончарима, Дријенски пут (Л-8) у
дужини од 500 m и ширини од 3 m,
-Некатегорисани пут у Лончарима, пут према
гробљу у дужини од 507 m и ширини од 3 m
III
Комисија врши послове јавне набавке радова из тачке
II.овог рјешења у складу са законом и другим
прописима из области јавних набавки у циљу додјеле
уговора најповољнијем понуђачу,о истом сачини
записник
и
достави
приједлог
начелнику
Општине.Комисија има право и обавезу да се укључи у
израду стручног дијела тендерске документације коју
сачињава надлежни службеник/ци Административне
службе.За рад Комисије,сачињавање записника и друге
административне послове везане за рад комисије
одговоран је предсједник Комисије.
IV
У случају да предмет јавне набавке захт ијева
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.
V
На основу коначне одлуке о избору најповољнијег
понуђача према критеријуму искључиво најн иже
понуђене цијене,Комисија ће сачинити приједлог
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уговора који ће начелник Општине понудити
најповољнијем понуђачу.
VI
Предсједник и чланови Комисије,као и секретар
Комисије и стручна лица која се ангажују као
експерти,дужни су чувати ,као пословну 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.
Поред изјаве о повјерљивости ,лица из става 1.ове
тачке,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.
VII
Предсједник,чланови Комисије и стручна лица имају
право на накнаду за свој рад,и то:
- предсједник Комисије ..................... ... 150,00 КМ
- чланови Комисије,по
...................... 100,00 КМ
- стручна лица,ако буду ангажована ..... 120,00 КМ
Накнада се исплаћује по окончању поступка јавне
набавке.
VIII
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у «Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар».
Број: 02-345-11/08
22. јула 2008.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.

137
Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 7.
Закона о јавним набавкам а Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ",бр.49/04,19/05,52/05,92/05,
8/06,24/06 и 70/06),а у складу са чланом 44. тач.
23.Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр.6/05) , доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за јавне на бавке
I
Именује се Комисија за јавне набавке Општине Доњи
Жабар(у даљем тексту:Комисија) у саставу:
1. Слободан Вуковић, службеник Административне
службе,предсједник;
2. Димитрије Стјепановић, члан Одбора за спорт и
физичку културу,члан;
3. Крста Стевић ,члан Савјета МЗ Доњи Жабар, члан.
II
Комисија има надлежност да проводи поступак јавне
набавке путем конкурентског захтјева за достављање
понуда без објављивања обавјештења, за избор
најповољнијег понуђача за извођење радова изградње
армирано-бетонских трибина на мјесном игралишту у
Доњем Жабару(Прва фаза)
III
Комисија врши послове јавне набавке радова из тачке
II.овог рјешења у складу са законом и другим
прописима из области јавних набавки у циљу додјеле
уговора најповољнијем понуђачу,о истом сачини
записник
и
достави
приједлог
начелнику
Општине.Комисија има право и обавезу да се укључи у
израду стручног дијела тендерске документације коју
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сачињава надлежни службеник/ци Административне
службе.За рад Комисије,сачињавање записника и друге
административне послове везане за рад комисије
одговоран је предсједник Комисије.
IV
У случају да предмет јавне набавке захт ијева
специфично техничко или специјализовано знање које
иначе није доступно унутар Општине као уговорног
органа,Комисија може предложити н ачелнику да позове
стручњаке из тих области,о чему ће бити дон ијето
посебно рјешење.По овом основу могу бити ангаж ована
највише два лица истовремено.
Стручњаци ангажовани у смислу става 1.ове тачке
немају право гласа.
V
На основу коначне одлуке о избору најповољнијег
понуђача према критеријуму искључиво најниже
понуђене цијене,Комисија ће сачинити приједлог
уговора који ће начелник Општине понудити
најповољнијем понуђачу.
VI
Предсједник и чланови Комисије,као и стручна лица
која се ангажују као екс перти,дужни су чувати ,као
пословну 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.
Поред изјаве о повјерљивости ,лица из става 1.ове
тачке,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.
VII
Предсједник,чланови Комисије и стручна лица имају
право на накнаду за свој рад,и то:
- предсједник Комисије .............. 120,00 КМ
- чланови Комисије,по
............ 80,00 КМ
- стручна лица,ако буду ангажована. 80,00 КМ
Накнада се исплаћује по окончању поступка јавне
набавке.
VIII
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у «Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар».
Број: 02-360-7/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
27. августа 2008.године
Саво Јовичић,с.р.
138
Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 7.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ",бр.49/04,19/05,52/05,92/05,
8/06,24/06 и 70/06),а у складу са чланом 44. тач.
23.Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр.6/05) , доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за ј авне
набавке
I
Именује се Комисија за јавне набавке Општине Доњи
Жабар(у даљем тексту:Комисија) у саставу:
1. Слободан Вуковић, службеник Административне
службе,предсједник;
2. Гајић Милорад, службеник Административне службе ,
члан;
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3. Цвијетин Радовановић, члан Одбора за спорт и
физичку културу, члан.
II
Комисија има надлежност да проводи поступак јавне
набавке путем конкурентског захтјева за достављање
понуда без објављивања обавјештења, за избор
најповољнијег понуђача за извођење радова изградње
армирано-бетонских трибина на мјесном игралишту у
Лончарима(Прва фаза)
III
Комисија врши послове јавне набавке радова из тачке
II.овог рјешења у складу са законом и другим
прописима из области јавних набавки у циљу додјеле
уговора најповољнијем понуђачу,о истом сачини
записник
и
достави
приједлог
начелнику
Општине.Комисија има право и обавезу да се укључи у
израду стручног дијела тендерске документације коју
сачињава надлежни службеник/ци Административне
службе.За рад Комисије,сачињавање записника и друге
административне послове везане за рад комисије
одговоран је предсједник Комисије.
IV
У случају да предмет јавне набавке захт ијева
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 дон ијето
посебно рјешење.По овом основу могу бити ангаж ована
највише два лица истовремено.
Стручњаци ангажовани у смислу става 1.ове тачке
немају право гласа.
V
На основу коначне о длуке о избору најповољнијег
понуђача према критеријуму искључиво најниже
понуђене цијене,Комисија ће сачинити приједлог
уговора који ће начелник Општине понудити
најповољнијем понуђачу.
VI
Предсједник и чланови Комисије,као и стручна лица
која се ангажују као експерти,дужни су чувати ,као
пословну 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.
Поред изјаве о повјерљивости ,лица из става 1.ове
тачке,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.
VII
Предсједник,чланови Комисије и стручна лица имају
право на накнаду за свој рад,и то :
- предсједник Комисије .............. 120,00 КМ
- чланови Комисије,по
............ 80,00 КМ
- стручна лица,ако буду ангажована. 80,00 КМ
Накнада се исплаћује по окончању поступка јавне
набавке.
VIII
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у «Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар».
Број: 02-360-6/08
27. августа 2008.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана
43.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", бр.101/04,42/05 и 118/05),а у
складу са чланом 42. Закона о буџетском систему
Републике Српске("Служ бени гласник Републике
Српске",бр.54/08 Пречишћени текст),чланом 44.Статута
општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине
Доњи Жабар", бр.6/05), чланом 10.Одлуке о извршењу
Буџета општине Доњи Жабар за 2008. годину
("Службени гласник Општине Доњи Жабар", бр.13/07)
и Закључком о овлашћењу Начелнику општине да из
средстава буџетске резерве за 20 08.годину обезбиједи
неопходна средства за потребе обиљежавања централне
прославе 150-годишњице "Протине буне" која ће се
одржати у Доњем Жабару бр. 01-022-66/08 од 2.јула
2008.године("Службени гласник Општине Доњи
Жабар", бр.8/08),доноси

РЈЕШЕЊЕ
о ангажовању средстава Буџетске резерве
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава из Буџетске
резерве у укупном износу од 12.500,00 КМ,за сљедеће
намјене:
- средства у износу од 10.000,00 КМ,неопходно
потребна за потребе обиљежавања централне
прославе 150-годишњице "Протине буне" која ће се
одржати у Доњем Жабару,што подразумијева али се
не ограничава на уређење локације одржавања
прославе у порти Храма Покрова Пресвете
Богородице у Доњем Жабару, набавку парковских
ивичњака и дијела бетонске галантерије за
поплочавање стаза у порти Цркве,друга материјална
улагања,ангажовање
стручних,
помоћних
и
техничких лица и слично,и
- средства у износу од 2.500,00 КМ за потребе
снимања презентационог филма о општини Доњи
Жабар према уговору о ауторском дјелу од
10.7.2008.године.
2. Ангажују се средства Буџетске резерве Буџета
Општине Доњи Жабар у укупном износу од
12.500,00 КМ за исплату одређену овим
Рјешењем,за непредвиђене буџетске издатке за које
планирана буџетска средства за 2008.годину нису
била довољна.
3. Средства за намјене из тачке 1.овог рјешења
исплатиће се преносом средстава, на рачуне
корисника средстава,и то:
- износ од 10.000,00 КМ на рачун Српске
Православне парохије Човић -Пољске,и
- износ од 2.500,00 КМ на рачун Аутора
презентационог филма о општини Доњи
Жабар Глишић Борислав и з Бања Луке,
Подгрмечка 6,број рачуна 562 -099-30000001-98,
партија 298010409632 код Развојне банке Бања
Лука.
4. О реализацији овог Рјешења стараће
Стручни сарадник за рачуноводство
Административној служби.

се
у
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5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".
Број:02-022-19/08
18. јула 2008.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана
43.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник
Републике Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу
са чланом 42.Закона о буџетском систему Републике
Српске("Службени гласник Републике Српске",бр.54/08
Пречишћени текст), чланом 44. Статута општине Доњи
Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",
бр.6/05) и чланом 10.Одлуке о извршењу Буџета
општине Доњи Жабар за 2008. годину("Службени
гласник Општине Доњи Жабар",бр.13/07), доноси

РЈЕШЕЊЕ
о ангажовању средстава Буџетске
резерве

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава из Буџетске
резерве,и то:
- предузећу д.о.о."Union-Bričić " из Лончара,по
основу услуге превоза путника у Манастир
"ОСТРОГ" од 27.и 28.8.2008.године у
организацији општине Доњи Жабар,и то
недостајући износ од 249,00КМ по фактури
бр.135/08 од 02.09. 2008.године
- предузећу "Viena tour" д.о.о. Лончари,по основу
услуге превоза путника у Дуге Њиве -Озрен у
организацији општине Доњи Жабар од 28.08.
2008. године,у износу од 651,45 КМ по фактури
бр.94/08 од 29.08. 2008.године.
2. АНГАЖУЈУ СЕ средства Буџетске резерве
Буџета Општине Доњ и Жабар у укупном
износу од 900,45 КМ за исплату одређену
овим Рјешењем.
3. Ангажована средства уплатиће се на рачуне
предузећа из тачке 1.овог Рјешења.
4. О реализацији овог Рјешења стараће се
стручни
сарадник
за
рачуноводство
Административне службе.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број: 02-022-21/08
03. септембар 2008.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чланом 44.тачка 23. Статута
Општине Доњи Жабар ("Службени гласник Општине
Доњи Жабар", бр. 5/06),чланом 42.Закона о буџетском
систему
Републике
Српске("Слу жбени
гласник
Републике Српске",бр.54/08 Пречишћени текст),
чланом 10.Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи
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Жабар за 2008. годину("Службени гласник Општине
Доњи Жабар",бр.13/07) и тачком VIII Одлуке о
установљавању акције "Мој зелени кутак"("Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр. 4/08),Начелник
Општине на приједлог Одбора за уређење
простора,комуналне дјелатности и заштиту животне
средине,доноси

РЈЕШЕЊЕ
о одобравању средстава за додјелу награда у
такмичарској приредби "Мој зелени кутак" у
2008. години
1. Одобравају се средства за додјелу награда у акцији такмичарској приредби под називом "Мој зелени
кутак"
у
2008.години,по
такмичарским
категоријама,и то:
1) НАЈЉЕПШИ ЦВЈЕТНИ БАЛКОН И ПРОЗОР
ОКРЕНУТ ПРЕМА УЛИЦИ:
- Прво мјесто : Игњић Драгомир из Човић
Поља ..................................................................... 300,00 КМ
- Друго мјесто:Пантић Јела из Лончара 200,00 КМ
- Треће мјесто:Павловић Цвијета из Доњег
Жабара .......................................... ......................... 100,00 КМ
2) НАЈЉЕПША
ЗЕЛЕНА
ПОВРШИНА
(ДВОРИШТЕ) У ДОМАЋИНСТВУ:
- Прво мјесто : Игњић Ружа из Човић
Поља ........................................................................ 300,00 КМ
- Друго мјесто : Адамовић Цвијетин из Лончара
................................................................ 200,00 КМ
- Треће мјесто:Тодоровић Живан из Доњег
Жабара ..................................................... ........... 100,00 КМ.
2. АНГАЖУЈУ СЕ средства Буџета Општине Доњи
Жабар за 2008. годину у укупном износу од 1200,00
КМ за исплату одобрену овим Рјешењем,и то:
- економски код 61390 -трошкови осталих
манифестација у износу од 450,00 КМ
- средства буџетске резерве у износу од 750,00 КМ.
3. Новчане награде из тачке 1.овог Рјешења исплаћују
се на рачуне побједника по такмичарским
категоријама, у складу са ранг листом коју утврђује
Одбор за уређење простора,комуналне дјелатности
и заштиту животне средине Скупштине општине
Доњи Жабар.
4. О реализацији овог Рјешења стараће се
стручни
сарадник
за
рачуноводство
Административне службе.
5. Накнада се исплаћује на текући рачун одговорних
лица из тачке. 1. овог Рјешења.
6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у "Службеном гласнику Опш тине
Доњи Жабар".
Број: 02 - 022 -23/08
15. септембра 2008. године
До њ и Жаб ар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана
43.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник
Републике Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу
са чланом 42.Закона о буџетском систему Републике
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Српске("Службени гласник Републике Српске",бр.54/08
Пречишћени текст),чланом 44. Статута општине Доњи
Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",
бр.6/05) и чланом 10.Одлуке о извршењу Буџета
општине Доњи Жабар за 2008. годину ("Службени
гласник Општине Доњи Жабар", бр.13/07),доноси

РЈЕШЕЊЕ
о ангажовању средстава Буџетске
резерве
1.

2.

3.
4.
5.
6.

ОДОБРАВА СЕ исплата средстава из Буџетске
резерве Српској Православној Цркве ној општини
Доњи Жабар за потребе обиљежавања централне
прославе 150-годишњице "Протине буне" у
Доњем Жабару,што подразумијева али се не
ограничава на уређење локације одржавања
прославе у порти Храма Покрова Пресвете
Богородице у Доњем Жабару,материјална
улагања,ангажовање стручних, помоћних и
техничких лица и слично,у укупном износу од
8.000,00 КМ.
АНГАЖУЈУ СЕ средства Буџетске резерве
Буџета Општине Доњи Жабар у укупном
износу од 8.000,00 КМ за исплату одређену
овим Рјешењем,у складу са Закључком
Скупштине општине Доњи Жабар бр. 01-02266/08 од 02.јула 2008.године .
Ангажована средства уплатиће се на жиро
рачун Српске Православне Црквене општине
Доњи Жабар.
Корисник
средстава
одобрених
овим
Рјешењем дужан је поднијети финансијски
извјештај о утрошку одоб рених средстава.
О реализацији овог Рјешења стараће се
стручни
сарадник
за
рачуноводство
Административне службе.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".

Број: 02-022-24/08
16.септембар 2008.год.
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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На основу члана 124.став 4. Закона о локалној
самоуправи(“Службени
гласник Републике Српске",
бр.101/04,42/05 и 118/08),а у складу са чланом 44.Статута
општине Дољи Жабар (“Службени гласник општине
Доњи Жабар",бр.6/05),а у циљу стручног оспособљавања
приправника за самостално обављање послова своје
струке у Административној служби општине Доњи
Жабар,Начелник општине, доноси

ПРОГРАМ
СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА
У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ОПШТИНЕ
ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
Програмом стручног оспособљавања приправника у
Административној служби општине Доњи Жабар ( у

Број 9

даљем тексту: Програм) утврђује се програм стручног
оспособљавања
приправника,
начин
стручног
оспособљавања и обавезе приправника и општине
Доњи Жабар за вријеме трајања приправничког стажа.
Члан 2.
Приправником се,у складу са законом, сматра лице
које је завршило средњу школу,вишу школу или
факултет,које се први пут запошљава у свом стручном
звању,а које по први пут заснива радни однос у том
занимању,а које треба,према закону,положити стручни
испит којем је потребно претходно радно искуство у
његовом занимању или професији.
Приправнички стаж за лица са завршеном високом
стручном спремом траје 12 (дванаест) мјесеци, за лица
са завршеном вишом стручном спремом 9 (девет)
мјесеци и за лица са средњом стручном спремом 6
(шест) мјесеци.
Члан 3.
За вријеме трајања приправничког стажа приправнику
се одређује ментор под чијим надзором се врши
стручно оспособљавање приправника.
Ментора одређује начелник општине,из реда
службеника који,по основу радног искуства, може
пружити потребну обуку приправнику и упознати га са
извршавањем одређене групе послова.
Ментор је дужан приправника упознати са садржином
програма и начином праћења његовог оспособљавања.
Члан 4.
Програм стручног оспособљавања приправника
садржи општи и посебни дио у зависности од врсте
занимања и степена стручне спреме приправника,а
нарочито:
1.детаљније упознавање припра вника са улогом
органа јединице локалне самоуправе,организацијом
органа јединице локалне самоуправе, однос органа
јединице
локалне
самоуправе
према
другим
институцијама власти и обавезама према грађанима,
2. права,обавезе и одговорности које произилаз е из
радног односа заснованог у органу јединице локалне
самоуправе,
3.
детаљно
упознавање
са
унутрашњом
организацијом и систематизацијом радних мјеста у
Административној служби општине Доњи Жабар,
4. упознавање са пословима из области
канцеларијског пословања,
5. упознавање са начелима управног поступка и
начину комуникације органа јединице локалне
самоуправе и административне службе и грађана у
поступку остваривања њихових права и обавеза.
Члан 5.
Приправник
се
упознаје
са
пословима
Административне службе,путем асистената -службеника
задужених за обуку приправника и који обављају
послове у оквиру групе послова радног мјеста по
појединим областима.
Приправник се посебно упознаје и оспособљава за
рад у оквиру послова стручне спреме и свог
занимања,кроз практични рад и учење, уз стручну
помоћ асистената и под надзором Ментора, зависно о
степену и врсти школске спреме и уз обавезну примјену
нормативних аката из области за које се приправник
оспособљава.
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Члан 6.
За вријеме трајања приправ ничког стажа приправник
је обавезан:
- на долазак и одлазак с посла у складу са утврђеним
радним временом,
- извршење обавеза у складу са овим програмом,
- вођење дневника у складу са динамиком стручног
оспособљавања.
Члан 7.
Приправник остварује сва права из радног односа како
је то регулисано Законом о раду( "Службени гласник
Републике Српске",бр. 55/07 Пречишћени текст ),
Законом о локалној самоуправи ( "Службени гласник
Републике Српске", бр.101/04,42/05 и 118/05),Општим
колективним уговором („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 27/06 и 31/06 испр. ),Посебним
колективним уговором за запослене у области локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,бр.
114/07) другим прописима из области радних односа и
овим Програмом.
За вријеме обављања приправничког стажа,
приправник има право, на терет буџета општине,на 80%
минималне зараде прије полагања стручног испита,као
и друге накнаде у складу са прописима.
Члан 8.
Начелник општине доноси програм приправничког
стажа за сваког приправника са утврђеном динамиком
стручног оспособљавања на начин одређен чланом
4.овог програма, уважавајући специфичности и
посебности појединих врста занимања и степена
стручне спреме приправника.
Члан 9.
Након проведеног приправничког стажа и овјерено г
дневника приправника од стране ментора, приправник
стиче услов за полагање стручног испита.
О проведеном приправничком стажу приправнику се
издаје увјерење,у складу са ставом 1.овог члана.
Члан 10.
Овај Програм ће се објавити у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар ,а примјењиваће се од 1. јула
2008. године.
Број: 02-123-2/08 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
26.06.2008. године
Саво Јовичић,с.р.
Доњи Жабар
144
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске",бр. 101/04,42/05 и
118/08),а у складу са чланом 44.Статута општине Дољи
Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар",
бр.6/05) и чл. 4. и 8. Програма стручног оспособљавања
приправника у Административној служби општине Доњи
Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",
бр.9/08), Начелник општине, доноси

ПРОГРАМ
СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА
СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ОПШТИНЕ
ДОЊИ ЖАБАР
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Члан 1.
Програм оспособљавања приправника високе
школске спреме,економски факултет ( VII1 стручне
спреме) састоји се из општег и посебног дијела.
Члан 2.
Кроз општи дио програма приправници се
упознавају са основама које су потребне за обављање
послова из надлежности органа јединице локалне
самоуправе и административне службе , и то:
1. Основа уставног уређења;
2. Система државне управе;
3. Управног поступка и управног спора;
4. Радних односа,радних односа у управи
Републике Српске и радних односа у админи стративној
служби јединице локалне самоуправе;
5. Система локалне самоуправе и територијалне
организације и Европске повеље о локалној
самоуправи;и
6. Канцеларијског пословања.
За стручно оспособљавање приправника путем
општег дијела Програма задужен је Секретар Скупштине
општине.
Члан 3.
Посебни дио програма стручног оспособљавања
приправника
са
високом
стручном
спремом дипломирани економиста,састоји се од сљедећих
области:
ВРСТЕ ПОСЛОВА
ПО ОБЛАСТИМА

ВРИЈЕМЕ

Буџетски послови

15 седмица

Рачуноводствено –
финансијски послови

15 седмица

НАПОМЕНА

Економски послови у
10 седмица
области предузетништва
Јавне набавке и
министарска, владина и 5 седмица
друга именовања
Канцеларијско
пословање 2 седмице
Послови Скупштине
1 седмица
општине и Начелника
општине
Приступ информацијама
1 седмица
и односи са јавношћу
Послови из области рада 1 седмица
и
радних статистике
односа
Послови
2 седмице
Члан 4.
За
вријеме
трајања
приправничког
стажа
приправнику се одређује мен тор Милка Стојановић из
Брчког, под чијим надзором се врши стручно
оспособљавање приправника.
Ментор је дужан приправника упознати са садржином
програма и начином праћења његовог оспособљавања.
Члан 5.
Приправник
се
упознаје
са
пословима
Административне службе,путем асистената -службеника
задуженим за обуку приправника и који обављају
послове у оквиру групе послова радног мјеста по
појединим областима,и то:
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Група послова
Органи општине (Скупштина и
Начелник
општине),
њихов
дјелокруг рада, међусобни однос
и одговорност
-Локалне
финансије,
рачуноводство и Буџет
Привреда,
пољопривреда,
трговина и развој
- Просторно уређење и грађење
- Комуналне дјелатности и
заштита животне средине
Социјална и дјечија
заштита,здравство, просвјета и
културу
Заштита
права
бораца,
породица погинулих бораца,
војних инвалида,цивилних жртава
рата и удружења грађана
Грађанска стања, матични
послови и бирачки списак
Послови Писарнице и архиве

Асистент
Митар Митровић
Милка
Стојановић и
Душан Симић
Жељко
Марјановић
Слободан
Вуковић
Драгиња Стевић
Владимир
Ресановић
Радмила Божић
Свјетлана
Стевановић
Радмила Стевић
Слободанка
Јовичић

Члан 6.
За вријеме стручног оспособљавања приправника,у
складу са овим Програмом,води се Дневник рада
приправника са описом и времен ом проведене обуке по
областима рада и назнаком асистената који су вршили
упознавање
приправника
са
пословима
административне службе.Дневник рада приправника
овјерава ментор.
Члан 7.
Након проведене обуке и истека времена
приправничког стажа,ментор изда је увјерење о
проведеном приправничком стажу чиме приправник
стиче право на полагање стручног испита.
Члан 8.
Стручни сарадник за лична стања грађана,радне
односе,опште управне послове и представке дужан је
овај Програм доставити ради упознавања свим
овлашћеним лицима и службеницима задуженим за
његово провођење.
Члан 9.
Овај Програм ће се објавити у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар .
Број: 02-123-2/08
26.06.2008. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
119.
ОДЛУКА о престанку мандата одборн ика-Жељка Јовановић
120.
ОДЛУКА о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за Прво
полугодиште 2008.године
121.
ОДЛУКА о усвајању измјене Плана изградње,реконструкције,одржавања и заштите локалних
путева и некатегорисаних путева и улица у насељима за 2008.годину
122.
ОДЛУКА о приступању промјени статута општине Доњи Жабар
123.
ОДЛУКА о приступању промјени Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
124.
ОДЛУКА о приступању изради Стратегије комуникације општине Доњи Жабар
125.
ЗАКЉУЧАК о усвајању Информације о стању и мјерама провођења заштите старих лица на
подручју општине Доњи Жабар у 2008.години

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
126.

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова асфалтирања:

- Некатегорисани пут у Доњем Жабару "Гај ића пут",
- Некатегорисани пут у Доњем Жабару према ветеринару Крешићу (из правца Жаб ара),
- Некатегорисани пут у Лончарима у правцу "Оков -Новаковић према домаћинству Цвјетковић Нике

127.
ОДЛУКА о резултатима окончаног поступка јавне набавке радова ради извођење радова
реконструкције-асфалтирање локалног пута: " Пут Петковића раскрсница -Жаркића мост(Л -5)
128.
ОДЛУКА о резултатима окончаног поступка јавне набавке радова ради извођење радова
реконструкције-асфалтирање некатегорисаних путева :
- Некатегорисани пут у Доњем Жабару "Гајића пут",
- Некатегорисани пут у Доњем Жабару према ветеринару Крешићу (из правца Жаб ара),
- Некатегорисани пут у Лончарима у правцу "Оков -Новаковић према домаћинству Цвјетковић Нике

129.
ОДЛУКА о резултатима окончаног поступка јавне набавке радова ради извођења свих
преосталих радова- завршетак изградње Спортско-школске дворане у Доњем Жабару
130.
РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за јавне набавке -асфалтирање локалног пута: " Пут кроз
Јуришиће(Л -13)
131.
ОДЛУКА о приступању пост упку јавне набавке радова асфалтирања:

- Некатегорисани пут у Доњем Жабару "Пут кроз Тодоровиће и Стојановиће", у дужини од 543 m(од тога 394x3 m
+149 x2,5 m )
- Некатегорисани пут у Лончарима "Пут иза "Слобопром" д.о.о. према кући Микија Г ајића",у дужини од 200 m x 2,5)

132.
ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова -изградња армирано-бетонских трибина
на мјесном игралишту у Доњем Жабару(Прва фаза)
133.
ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова -изградња армирано-бетонских трибина
на мјесном игралишту у Лончарима(Прва фаза)
134.
РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за јавне набавке -асфалтирање локалног путева:

- Некатегорисани пут у Доњем Жабару "Пут кроз Тодоровиће и Стојановиће", у дужини од 543 m(од тога 394x3 m
+149 x2,5 m )
- Некатегорисани пут у Лончарима "Пут иза "Слобопром" д.о.о. према кући Микија Гајића" , у дужини од 200 m x 2,5).

135.

РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за јавне набавке -асфалтирање:

136.

РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за јавне набавке -асфалтирање:

- Некатегорисани пут у Доњем Жабару "Гајића пут", у дужини од 130 m и ширини од 3 m,
- Некатегорисани пут у Доњем Жабару према ветеринару Крешићу (из правца Жабара), у дужини од 624 m (336 m x 3
m и 288 m x 2,5 m),и
- Некатегорисани пут у Лончарима у правцу "Оков -Новаковић према домаћинству Цвјетковић Нике,у дужини од 280
m и ширини од 2,5 m.
-Локални пут у Лончарима, Дријенски пут (Л-8) у дужини од 500 m и ширини од 3 m,
-Некатегорисани пут у Лончарима, пут према гробљу у дужини од 507 m и ширини од 3 m

137.
РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за јавне набавке -извођење радова изградње армиранобетонских трибина на мјесном игралишту у Доњем Жабару(Прва фаза)
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138.
РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за јавне набавке -извођење радова изградње армиранобетонских трибина на мјесном игра лишту у Лончарима(Прва фаза)
139.
РЈЕШЕЊЕ о ангажовању средстава Буџетске резерве
140.
РЈЕШЕЊЕ о ангажовању средстава Буџетске резерве
141.
РЈЕШЕЊЕ о одобравању средстава за додјелу награда у такмичарској приредби "Мој зелени
кутак" у 2008. години
142.
РЈЕШЕЊЕ о ангажовању ср едстава Буџетске резерве
143.
ПРОГРАМ стручног оспособљавања приправника у Административној служби општине Доњи
Жабар
144.
ПРОГРАМ стручног оспособљавања приправника са високом стручном спремом-економски
факултет у Административној служби општине Доњи Жабар
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Жиро рачун Општинских прихода: 562-011-00000765-86 код Развојне банке Југоисточне Европе АД
Бања Лука - Филијала Модрича.

