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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу чл. 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број
6/05) и чл. 15.ст.2 Одлуке о признањима општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“,бр.6/07),Скупштина општине Доњи Жабар је на Двадесетосмој редовној седници одржаној 30.
септембра 2011.године, донела

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
Скупштина општине Доњи Жабар додељује јавна признања општине Доњи Жабар, као знакове
признања за дела и рад, која заслужују опште поштовање и истицање, и то:
1. ПОВЕЉУ:
1.1. Д.О.О. «ОКОВ-НОВАКОВИЋИ» Лончари,за изузетне заслуге и резултате остварене у области
привреде
1.2. СЗР »СТАНИШИЋ» Лончари,за изузетне заслуге и резултате остварене у области
предузетништва
2. ПЛАКЕТУ:
2.1. Јован Попадић из Лончара,за заслуге у развоју пчеларства
2.2. О.Ш. „ДОЊИ ЖАБАР“ Доњи Жабар за заслуге у развоју образовања
2.3. ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА-АМБУЛАНТА ДОЊИ ЖАБАР, за заслуге у области примарне
здравствене заштите
2.4. КУД „РУЗМАРИН“ Доњи Жабар за заслуге у области културе на подручју општине Доњи Жабар
3.ПОХВАЛУ:
3.1. ФК „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ Доњи Жабар за заслуге у организацији турнира у малом фудбалу на
подручју општине Доњи Жабар
3.2. ФК „ПОЛЕТ“ Човић Поље за заслуге за организацију „Данске школе фудбала“
3.3. Ф.К. „МЛАДОСТ“ Лончари за заслуге у организацији меморијалног турнира
3.4. КАРАТЕ КЛУБ „РОНИН“ Лончари за заслуге у организацији семинара борилачких вештина.
Члан 2.
Јавна признања општине Доњи Жабар биће уручена добитницима на свечаној сједници Скупштине
општине Доњи Жабар која ће се одржати поводом Дана Општине-14. октобра 2011. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Доњи
Жабар''.
Број:01-022-83/11
30.9.2011.године
Предсједник Скупштине општине
Доњи Жабар
Стево Мијатовић, инж.пољопривреде,с.р.
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На основу чл.10. ст.2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске“, број:63/11) и чл. 26. Статута општине Доњи Жабар
("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр. 6/05), Скупштина општине Доњи Жабар је на
Двадесетосмој редовној седници одржаној 30.септембра 2011.године, донела:

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ДОЊИ ЖАБАР
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I
У циљу подстицања превентивних и других активности у области безбедности саобраћаја
именује се Савет за безбедност саобраћаја на подручју општине Доњи Жабар ( у даљем тексту:
Савет), у саставу:
1. Саво Јовичић, инж. саобраћаја, председник комисије,
2. Слободан Вуковић, дипл. инж. грађевине, члан комисије,
3. Маријана Митровић, дипл. правник, члан комисије.
II
Савет има обавезу и задатак да разматра питања из области безбедности саобраћаја на
подручју општине Доњи Жабар, предлаже мере за унапређење безбедности саобраћаја, иницира
доношење и учествује у изради подзаконских прописа из области безбедности саобраћаја, учествује
у изради Стратегије и Програма безбедности саобраћаја на подручју општине Доњи Жабар.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:01-022- 84/11
30.9.2011.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Стево Мијатовић, инж.пољопривреде,с.р.

139
На основу чл. 26.Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број:6/05) а у складу са чл.108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 1/05 и 4/05-исправка),Скупштина општине Доњи Жабар је на
Двадестосмој редовној седници одржаној 30.септембра 2011.год., донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се извештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2010.годину.
II
Извештај из тачке I овог Закључка, у прилогу, чини његов саставни део.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:01-022-88/11
30.9.2011.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Стево Мијатовић, инж.пољопривреде,с.р.
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На основу чл. 26.Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број
6/05) а у складу са чл.108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник
општине Доњи Жабар“,број 1/05 и 4/05-исправка),Скупштина општине Доњи Жабар је на
Двадестосмој редовној седници одржаној 30.септембра 2011.год., донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада зимске службе на подручју општине Доњи Жабар за зимску сезону
2011./2012.годину.
II
Програм из тачке I у прилогу чини саставни део овог Закључка.
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III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:01-022-87/11
30.9.2011.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Стево Мијатовић, инж.пољопривреде,с.р.

ПРОГРАМ

РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ 2011/2012. ГОДИНУ
УВОД
Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број 11/95,
18/95-исправка и 51/02), општинском Одлуком о комуналним дјелатностима и комуналном реду
("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 4/11-Први Пречишћен текст) и Правилником о
одржавању јавних путева и објеката ("Службени гласник Републике Српске", број 23/05) је утврђено
чишћење јавних површина и уклањање снијега и леда и то у периоду од 15.новембра текуће до
15.марта наредне године.
Средства за чишћење јавних површина су предвиђена Буџетом Општине.
Реализација наведених послова вршиће се у складу са потребама.
I
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
1. Пут од центра насељеног мјеста Човић Поље, преко Видаковића раскрснице, Милине липе,
Доњег Поља, до магистралног пута Пелагићево - Лончари М1.8 (Ловац), у дужини од 10.3
km, Л-1
2. Пут од Милине липе до магистралног пута Лончари-Тузла (код Ђорђића), у дужини од 1.5
km, Л-2
3. Пут кроз Цвијане (од пута Р462) до границе са КО Човић Поље, у дужини од 2.1 km, Л-3
4. Пут кроз Миливојевиће (нови), у дужини од 1.1 km, Л-4
5. Пут Петковића раскрсница-Жаркића мост, у дужини од 0.6 km, Л-5
6. Пут кроз Круниће, у дужини од 1.2 km, Л-6
7. Стари пут за Орашје (Косановић-Лепница), у дужини од 3 km, Л-7
8. Дријенски пут, у дужини од 1.7 km, Л-8
9. Пут за Јењић, у дужини од 2 km, Л-9
10. Пут од магистралног пута Лончари - Орашје ("Станара") кроз центар Човић Поља (Школа) до
границе са КО Обудовац, у дужини од 4.7 km, Л-10
11. Пут за Матиће од зграде школе у Човић Пољу до границе КО Матићи, у дужини од 1.3 km,Л-11
12. Пут кроз Вуковиће, у дужини од 1.6 km, Л-12
13. Пут кроз Јуришиће, у дужини од 1 km, Л-13
14. Пут кроз Поповиће, у дужини од 1,2 km, Л-14
15. Пут кроз "Зариће" (Човић Поље), у дужини од 0,43 km, Л-17
16. Пут у "Баре" (Доњи Жабар), у дужини од 0,5 km, Л-15
17. Пут према мјесном гробљу у Доњем Жабару(насип), у дужини од 1,45 km, Л-16
18. "Дујковача"2 (к.ч. 1158/60, КО Лончари), у дужини од 0,5 km, Л-18
19. "Дујковача"3 (к.ч. 1158/69, КО Лончари), у дужини од 0,55 km, Л-19
20. "Дујковача"4 (к.ч. 1158/155, КО Лончари), у дужини од 0,6 km, Л-20
21. "Дујковача"5(к.ч. 1158/168, КО Лончари), у дужини од 0,6 km, Л-21
22. Пут кроз Ристиће и Вуковиће до мјесног гробља у Доњем Жабару,у дужини од 1,16 km, Л-22
23. Пут кроз Миливојевиће и Стојшиће почиње од улице Светог Саве (од продавнице у Доњем
Пољу),обухвата к.ч.бр. 2652/1,2652/5, 2363/1 и дио к.ч.бр.3459, све к.о.Доњи Жабар, и излази на
улицу Светог Саве код куће Симе Вуковића, у дужини од 1463 m, Л-23
24. Пут поред Старог Храста почиње од Магистралног пута Тузлаа М1.8 Орашје (од Улице Цара
Лазара у Лончарима) и обухвата земљиште означено као к.ч.бр.293, 1259 и 1258, све к.о. Лончари,
део к.ч.бр.3424 и 3427 к.о. Доњи Жабар, и спаја се са улицом Српском у Доњем Жабару, дужине
1262 m, Л-24
Укупна дужина локалних путева на подручју општине Доњи Жабар износи 41 815 m1.
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II
Локални путеви на подручју општине Доњи Жабар утврђени су Одлуком о одржавању, заштити,
развоју и управљању локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу ("Службени
гласник општине Доњи Жабар", број 5/11- Други Пречишћен текст и 9/11-измјена и допуна).
III
Одржавање локалних путева и улица у насељеном мјесту повјерава се правном лицу које одреди
Скупштина општине (члан 17. Одлуке о одржавању, заштити, развоју и управљању локалним и
некатегорисаним путевима и улицама у насељу,"Службени гласник општине Доњи Жабар", број
5/11).
IV
Послови одржавања локалних путева и улица у насељу на подручју општине Доњи Жабар су
повјерени предузећу „GALAX – NISKOGRADNJA“ ДД из Брчког.
V
Сњежне падавине је потребно уклањати са коловоза локалних и других путева и других јавних
површина одмах по започињању падавина, а обавезно када достигну висину која онемогућава или
знатно отежава њихово редовно коришћење и употребу, односно када угрожавају безбиједно
одвијање саобраћаја.
VI
Уклањање сњежних падавина је потребно вршити одговарајућим возилима,машинама и опремом,
према прописаним стандардима.
VII
У случају већих сњежних падавина, поред свих локалних путева, п р и о р и т е т н и су и сви
путеви који воде према мјесним гробљима на подручју општине Доњи Жабар.
VIII
Овлаштени давалац комуналних услуга („GALAX – NISKOGRADNJA“ ДД из Брчког) дужан је
сњежне падавине уклањати и са прикључних прилаза и приступа који повезују јавне локалне путеве
и јавне објекте (локални и државни органи и организације, Мјесне заједнице, основне школе и друге
јавне установе).
IX
У случају појаве поледице, као и у превентивне сврхе, коловози локалних јавних путева и друге
јавне површине и по утврђеним приоритетима, је потребно посипати средствима која спречавају
стварање поледице, леда, односно клизање и убрзавање отапања снијега и леда.
X
Снијег и лед који се уклања са јавних површина скупља се на гомиле,на мјестима погодним за
одвоз.
XI
У Буџету Општине планирана су средства за чишћење јавних површина и уклањање снијега и
леда.
Обрађивач:
Самостални стручни сарадник за комуналне
дјелатности и заштиту животне средине
Драгиња Ђорђић,дип.инжињер заштите на раду и животне средине
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У складу са чланом 38.Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике
Српске”,број 55/10) и чланом 26.Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,број 6/05), Скупштина општине Доњи Жабар,је на Двадесетосмој редовној седници
одржаној 30.септембра 2011.год., донела

ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЕНЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ЗА НАСЕЉА ДОЊИ
ЖАБАР И ЛОНЧАРИ
I
Скупштина општине Доњи Жабар утврђује Нацрт измене Урбанистичког плана за насеља
Доњи Жабар и Лончари ( у даљем тексту: Нацрт).
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II
Нацрт се излаже на стални јавни увид- у просторијама административне службе општине
Доњи Жабар сваког дана, осим суботе и недеље, у времену од 08,00 до 15,00 часова, а трајаће 30
дана од дана истека рока за објављивање.
III
За време јавног увида, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примедбе и
предлоге на Нацрт, уписoм у свеску која ће се налазити у просторији административне службе
општине Доњи Жабар надлежне за просторно уређење и грађење у којој ће Нацрт бити изложен (
канцеларија број:109), или у форми дописа административној служби општине Доњи Жабар
надлежној за просторно уређење и грађење.
IV
О месту, датуму почетка и трајању јавног увида, као и о месту и датуму јавног излагања
Нацрта плана, јавност ће бити обавештена – путем дневних новина „Глас Српске“ и „Фокус“, 15
дана пре почетка јавног увида, и два дана узастопно, непосредно пред почетак јавног увида.
V
Административна служба надлежна за просторно уређење и грађење обавестиће, огласом,
власнике некретнина на подручју обухваћеном планом, о јавном увиду.
VI
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:01-022- 85/11
30.9.2011.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Стево Мијатовић, инж.пољопривреде,с.р.
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На основу чл. 26.Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број:6/05) а у складу са чл.108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број:1/05 и 4/05-исправка),Скупштина општине Доњи Жабар је на
Двадестосмој редовној седници одржаној 30.септембра 2011.год., донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о дуговањима општине Доњи Жабар по кредитима и судским
одлукама.
II
Информација из тачке I овог Закључка, у прилогу, чини његов саставни део.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:01-022-92/11
30.9.2011.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Стево Мијатовић, инж.пољопривреде, с.р.
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На основу чл. 26.Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број:6/05) а у складу са чл.108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“,број 1/05 и 4/05-исправка),Скупштина општине Доњи Жабар је на
Двадестосмој редовној седници одржаној 30.септембра 2011.год., донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о раду Савета за израду измене урбанистичког плана за насеља
Доњи Жабар и Лончари.
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II
Информација из тачке I овог Закључка, у прилогу, чини његов саставни део.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:01-022-86/11
30.9.2011.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Стево Мијатовић, инж.пољопривреде, с.р.
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На основу чл. 26.Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број
6/05)а у складу са чл.108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине
Доњи Жабар“,број:1/05 и 4/05-исправка),Скупштина општине Доњи Жабар је на Двадестосмој
редовној седници одржаној 30.септембра 2011.године, донела

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о раду Полицијске станице Пелагићево на подручју општине
Доњи Жабар за период од 01.01.2011. до 30.06.2011.године.
II
Информација из тачке I овог Закључка, у прилогу, чини његов саставни део.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:01-022-89/11
30.9.2011.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Стево Мијатовић, инж.пољопривреде,с.р.
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На основу чл. 26.Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број
6/05) а у складу са чл.108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број:1/05 и 4/05-исправка),Скупштина општине Доњи Жабар је на
Двадестосмој редовној седници одржаној 30.септембра 2011.год., донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о стању запошљавања на подручју општине Доњи Жабар и
незапосленим лицима на евиденцији за запошљавање.
II
Информација из тачке I овог Закључка, у прилогу, чини његов саставни део.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:01-022-93/11
30.9.2011.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Стево Мијатовић, инж.пољопривреде, с.р.
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На основу чл. 26.Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број
6/05) а у складу са чл.108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број:1/05 и 4/05-исправка),Скупштина општине Доњи Жабар је на
Двадестосмој редовној седници одржаној 30.септембра 2011.године, донела

ЗАКЉУЧАК
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I
Прихвата се Информација о жетви стрних жита рода 2011.године и припреми за јесењу сетву
у 2011.години.
II
Информација из тачке I овог Закључка, у прилогу, чини његов саставни део.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број:01-022-90/11
30.9.2011.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Стево Мијатовић, инж.пољопривреде с.р.
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На основу чл. 26.Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број:6/05) а у складу са чл.108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 1/05 и 4/05-исправка),Скупштина општине Доњи Жабар је на
Двадестосмој редовној седници одржаној 30.септембра 2011.године, донела

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о успеху и владању ученика Основне школе “Доњи Жабар“ Доњи
Жабар у школској 2010./2011.години.
II
Информација из тачке I овог Закључка, у прилогу, чини његов саставни део.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:01-022-91/11
30.9.2011.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Стево Мијатовић, инж.пољопривреде, с.р.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
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На основу чл.43., а у вези са члановима 40.ст.2 и 72.ст.3 Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број:101/04,42/05 и 118/05), чл.1 Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“,број:49/04,19/05,52/05,8/06,24/06,70/06,12/09 и 60/10) и чл. 5. Правилника
о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:2/11),
Начелник општине Доњи Жабар доноси следећу

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2011.ГОДИНИ
I
Врши се допуна годишњег плана јавних набавки за 2011.годину („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број:2/11) у смислу спровођења јавне набавке радова-реконструкцијаасфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Лончари, улица Дујковача I, која није била планирана
годишњим планом јавних набавки за 2011.годину.
Назив јавне набавке: реконструкција-асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Лончари,
улица Дујковача I,
Врста јавне набавке: радови,
Процењена максимална бруто вредност јавне набавке у КМ: 25.000,00
Рок за доделу уговора-закључење уговора: 30.09.2011.год.,
Рок за реализацију уговора-оквирног споразума:31.10.2011.год.,
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Да ли се предвиђа оквирни споразум: не,
Извор финансијских средстава, потрошачка јединица/економски код: буџет 2011.год.,
0071230, 511130,
Да ли се предвиђа субвенционирање:да,
Носилац израде посебног дела тендерске документације: д.о.о. „Инвест Нова“ Брчко,
Врста поступка-процедуре ЈН: конкурентски захтев без објављивања обавештења о јавној
набавци,
Најкаснији термин отпочињања активности на ЈН: 07.09.2011.године.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:02-022-51/11
7.9.2011.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Стевић, с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 43 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05), чл. 46 Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ„бр.49/04, 19/05, 52/05,92/05, 8/06,24/06, 70/06, 12/09 и
60/10), чл.8 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник
општине Доњи Жабар“,бр. 2/11) и чл.44 Статута Општине Доњи Жабар(„Службени гласник
Општине Доњи Жабар, бр. 6/05), доноси следећу

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА-НАСТАВАК
ИЗГРАДЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У ЧОВИЋ ПОЉУ
I
У Одлуци о приступању поступку јавне набавке радова-наставак изградње Дома културе у
Човић Пољу (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, број:8/11) у ставу III мења се став један и
гласи:
„Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за
2011.годину у износу од 50.000,00 КМ, док ће се преостали износ средстава обезбедити из буџета за
2012.годину“.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:02-404-13 /11
7.6.2011.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Стевић, с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, бр.101/04, 42/05 и 118/05), чл. 46 Закона о јавним набвкама („Службени
гласник БиХ„бр.49/04,19/05,52/05,92/05,8/06,24/06,70/06,12/09 и 60/10), чл.8 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:2/11) и чл. 44.
Статута Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр.6/05),доноси следећу:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВАРЕКОНСТРУКЦИЈА-АСФАЛТИРАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
ЛОНЧАРИ, УЛИЦА ДУЈКОВАЧА I
I
Приступа се поступку јавне набавке радова,реконструкција-асфалтирање некатегорисаног
пута у Месној заједници Лончари, улица Дујковача I у дужини од 300,00 m.
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II
Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је 25.000,00 КМ.
III
Средства за извршење ове одлуке у износу од 22.00,00КМ обезбедиће се средстава Програма
решавања проблема расељених лица, повратника и избеглица за 2011.годину (закључак Владе
Републике Српске, бр.04/1-012-2-632/11 од 31.03.2011.год.), док ће се преостали износ обезбедити из
буџета општине Доњи Жабар за 2011.годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „издаци за изградњу и
прибављање саобраћајних објеката-локални и некатегорисани путеви“,економски код 511130,
потрошачка јединица 0072130.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтев за доставу понуда без
објављивања обавештења о јавној набавци.
V
Предвиђени почетак реализације уговора је одмах, по закључивању уговора, а крајњи рок
завршетка је 31.10.2011.године.
VI
Критеријум који ће се примењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цена
технички задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда формираће се накнадно, посебним решењем.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:02-404-27/11
7.9.2011.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Стевић, с.р.
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На основу чл. 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
101/04,42/05 и 118/05),чл. 34 ст.1Закона о јавним набавкама(„Службени гласник БиХ,бр.49/04, 19/05,
52/05,92/05,8/06,24/06,70/06,12/09 и 60/10) и чл. 35. Правилника о јавним набавкама роба, радова и
услуга (“Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:2/11),доноси следећу:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈА – АСФАЛТИРАЊЕ
НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА У МЗ ЛОНЧАРИ, УЛИЦА ДУЈКОВАЧА I
I
У поступку јавне набавке радова, реконструкција- асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ
Лончари, улица Дујковача I, путем конкурентског захтева за достављање понуда без објављивања
обавештења о јавној набавци, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. Д.Д. „Galaks-niskogradnja” Брчко по цени од 22.134,06 КМ са ПДВ-ом( 18.918,00 КМ+17% ПДВ),
2. Д.О.О. “Astra Plan” Брчко по цени од 26.149,50КМ са ПДВ-ом ( 22.350,00 КМ+17% ПДВ),
3. Д.О.О. „Integral-mcg” Лопаре по цени од 26.974,35 КМ са ПДВ-ом (23.055,00 КМ+17% ПДВ).
II
Комисија за јавне набавке је на основу критеријума укупне најниже цијене технички
задовољавајуће понуде извршила вредновање понуда и утврдила да је најповољнији понуђач:
Д.Д.“Galaks-niskogradnja”Брчко по понуди број:131/11 од 20.9.2011.године на укупно
понуђену цену од 22.134,06КМ са ПДВ(18.918,00 КМ+17%ПДВ).
III
Са најповољнијим понуђачем, Д.Д. " Galaks-niskogradnja” Брчко, закључиће се уговор у
складу са Законом о јавним набавкама БиХ и Законом о облигационим односима.
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IV
Против ове одлуке може се поднети писмени приговор, у року од 5(пет) дана од дана
достављања исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, писмено а може се изјавити и на записник код
овог органа.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена и у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број:02-404-27/11
21.9.2011.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Стевић, с.р.

152
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04, 42/05 и 118/05),чл.44. Статута општине Доњи Жабар(„Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број:6/05), а у складу са Одлуком о овлашћењима за прибављање и
располагање имовином општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,
број:8/10), Начелник општине Доњи Жабар доноси

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ЗАКУПНИНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ
I
Овом одлуком утврђује се висина закупнине за коришћење спортске дворане у Доњем
Жабару, власништво општине Доњи Жабар, на следећи начин:

Изнајмљивање сале
спортске активности

за

Изнајмљивање сале за
културне манифестације
Изнајмљивање сале
политичке скупове

за

Временски период

Износ у КМ

1h

15,00

1h

75,00

1h

150,00

II
Ослобаћају се од плаћања закупнине за коришћење спортске дворане у Доњем Жабару:
- спортски клубови који се баве дворанским спортовима (одбојка, кошарка, рукомет, мали
фудбал,карате и сл.)регистровани са седиштем на подручју општине Доњи Жабар,
- културно-уметничка друштва регистрована са седиштем на подручју општине Доњи
Жабар,
- ученици основне школе “Доњи Жабар” за време обављања школских активности.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.
Број:02-66-4/11
7.9.2011.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Стевић, с.р.

153
Начелник општине Доњи Жабар на основу чл.43. и чл. 72 ст.3 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04, 42/05 и 118/05),чл.2., 8. и 15. Закона о
заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број:14/10) и
Наредбе о обавезној дератизацији Министарства здравља и социјалне заштите („Службени гласник
Републике Српске“, број:32/08), доноси

НАРЕДБУ
О ИЗВОЂЕЊУ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
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I
НАРЕЂУЈЕ СЕ вршење опште јесење систематске дератизације на подручју општине Доњи
Жабар у периоду од 01.09.2011.- 10.09.2011.год.
II
Систематску дератизацију обухвата:
- зграде општинске админстративне службе и објекте који су у власништву, односно на
којима општина има право располагања,
- објекте приватних привредних друштава,
- објекте и радње самосталних привредних субјеката,
- индивидуална домаћинства,
- верске установе,
- канализациону мрежу,
- отворене и затворене канале,
- јавне зелене површине.
III
Систематску дератизацију ће вршити д.о.о. “Санитарц” Власеница.
IV
Трошкове дератизације према званичном ценовнику даваоца услуге сносе:
1) општина Доњи Жабар за:
-зграде општинске административне службе,
-зграде о.ш. „Доњи Жабар“ и подручних школа,
- зграде Дома Културе у Човић Пољу, у Лончарима и „Косановића“ зграду,
- верске установе,
- јавне површине,
2) привредна друштва која управљају стамбеним и пословним зградама за објекте којима
управљају,
3) грађани,односно корисници осталих објеката за објекте чији су власници,односно корисници.
V
Надзор над извођењем превентивне јесење систематске дератизације вршиће здравственосанитарни инспектор општине Шамац.
VI
Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.
Број:02-510-2/11
1.9.2011.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Стевић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
137.Одлука о додели јавних признања општине Доњи Жабар
138. Решење о именовању Савета за безбедност саобраћаја на подручју
општине Доњи Жабар
139. Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Програма заједничке
комуналне потрошње за 2010.годину
140. Закључак о усвајању Програма рада зимске службе на подручју општине
Доњи Жабар за зимску сезону 2011./2012.годину
141. Закључак о утврђивању Нацрта Измене Урбанистичког плана за насеља
Доњи Жабар и Лончари
142. Закључак о прихватању Информације о дуговањима општине Доњи Жабар
по кредитима и судским одлукама
143. Закључак о прихватању Информације о раду Савета за израду измене
урбанистичког плана за насеља Доњи Жабар и Лончари
144. Закључак о прихватању Информације о раду Полицијске станице
Пелагићево на подручју општине Доњи Жабар за период од 1.1.2011. до 30. 6.
2011.године
145. Закључак о прихватању Информације о стању запошљавања на подручју
општине Доњи Жабар и незапосленим лицима на евиденцији за запошљавање
146. Закључак о прихватању Информације о жетви стрних жита рода 2011.
године и припреми за јесењу сетву у 2011.години
147. Закључак о прихватању Информације о успеху и владању ученика Основне
школе “Доњи Жабар“ Доњи Жабар у школској 2010./2011.години

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
148. Одлука о допуни Годишњег плана јавних набавки
149. Одлука о измени Одлуке о приступању поступку јавне набавке радованаставак изградње Дома културе у Човић Пољу
150. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова-реконструкцијаасфалтирање некатегорисаног пута у
месној заједници Лончари, Улица
Дујковача I
151. Одлука о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде у
поступку јавне набавке радова-реконструкција-асфалтирање некатегорисаног
пута у месној заједници Лончари, Улица Дујковача I
152. Одлука о висини закупнине за коришћење спортске дворане
153. Наредба о извођењу систематске дератизације на подручју општине Доњи
Жабар
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