Ванредни број 24 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Сриједа,26.децембар 2012.

СЛУЖБЕНИ

Гласник
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Доњи Жабар
Година XIX - Ванредни број 24

Сриједа, 26. децембар 2012.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
242
На основу чл.43. а у вези са чл. 40. и 70.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

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2012.ГОДИНИ
I
Врши се допуна годишњег плана јавних набавки за 2012.годину (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”, ванредни бројеви:10/12 и 13/12) у смислу спровођења јавне набавке
услуга – зимско одржавање путева на територији општине Доњи Жабар, која није била
планирана годишњим планом јавних набавки за 2012.годину.
Назив јавне набавке: зимско одржавање путева на територији општине Доњи Жабар,
Врста јавне набавке: услуге,
Процењена максимална бруто вредност јавне набавке у КМ: 28.000,00 КМ
Рок за доделу уговора-закључење уговора: 11.01.2013.године
Рок за реализацију уговора-оквирног споразума: 15.03.2012.године
Да ли се предвиђа оквирни споразум: не,
Извор финансијских средстава, потрошачка јединица/економски код: буџет 2013.год.,
0071230, 412521,
Да ли се предвиђа субвенционирање: не,
Носилац израде посебног дела тендерске документације: самостални стручни сарадник за
просторно уређење и грађење
Врста поступка-процедуре ЈН: конкурентски захтев без oбјављивања обавештења о јавној
набавци,
Најкаснији термин отпочињања активности на ЈН: 20.12.2012.год.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.
Број: 02-022- 63/12
20.12.2012.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, 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 Републике Српске“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 4/06,
70/06, 12/09 и 60/10). чл. 30. ст.2. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике
Српске“, број:16/10-Пречишћен текст) и чл.44. Статута Општине Доњи Жабар(„Службени
гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05 и ванредни бр.7/12), доноси:
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ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА-ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
I
Приступа се поступку јавне набавке услуга-зимско одржавање путева на територији
општине Доњи Жабар која обухвата одржавање локалних путева и улица на подручју општине
Доњи Жабар за зимску 2013.годину ( од дана закључивања уговора па до 15.03.2013.године).
II
Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је
28.000,00 КМ.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за
2013.годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је “Расходи за текуће
одржавање објеката друмског саобраћаја”, економски код 412521, 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 потписивању уговора, а крајњи
рок завршетка је 15.03.2012.године, с тим што период извођења радова може бити продужен
у зависности од временских прилика и метеоролошких прогноза у складу са чл. 32.
Правилника о одржавању јавних путева и објеката (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 23/05).
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:02-404-34/10
20.12.2012.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж.пољопривреде, с.р.
__________________________________________________
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Начелник општине Доњи Жабар на основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и чл. 44. Статута општине Доњи
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број: 6/05 и ванредни број: 7/12), доноси:

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТУ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

I
Именује се комисија за одржавање и заштиту локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар (у даљем тексту:
комисија) у саставу:
1. Драгиња Ђорђић, службеник административне службе, председник комисије,
2. Слободан Вуковић, службеник административне службе, члан,
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3. Стефан Робак, председник Савета месне заједнице Лончари,члан,
4. Мићо Гајић, председник Савета месне заједнице Доњи Жабар, члан,
5. Душан Цвијановић, председник Савета месне заједнице Човић Поље,члан.
II
Задатак комисије је:
- састављање налога за извршење радова на одржавању (редовно, ванредно и
зимско) и заштити локалних и некатегорисаних путева и улица у насељеним
мјестима на подручју општине Доњи Жабар,
- достављање предметних налога на преглед и потписивање Начелнику
општине,
- достављање предметних налога извршиоцу посла,
- утврђивање количине и квалитета извршеног посла,
- давање, евентуалних, примједби извршиоцу посла на извршени посао,
- састављање записника о пријему посла,
- достављање записника о пријему посла Начелнику општине на увид,
- достављање записника о пријему посла извршиоцу посла најкасније у року од
3(три) дана од дана пријема посла.
III
Задужује се предсједник комисије за састављање свих писмена о раду комисије
као и за координацију рада чланова комисије.
IV
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи рјешење о именовању
комисије за одржавање и заштиту локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељима на подручју општине Доњи Жабар број: 02-022-11/09 од 13.05.2009.године
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број: 4/09).
V
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено и у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 02-022- 64/12
12.12.2012.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
__________________________________________________
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник општине Доњи
Жабар», бр. 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 44. и чланом 61. став 5. Статута
општине Доњи Жабар(«Службени гласник општине Доњи Жабар», бр. 6/05, Ванредни број
7/12 и Ванредни број 9/12) и чланом 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за
2012. годину («Службени гласник општине Доњи Жабар», Ванредни број 7/12 и Ванредни број
9/12), начелник општине Доњи Жабар, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о одобравању средстава
1. Удружењу грађана КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА «СВЕТА ПЕТКА» Доњи Жабар, одобравају се
средства из Буџета општине Доњи Жабар у износу од 580,00 КМ ради остваривања циљева
оснивања удружења и реализације хуманитарне активности обезбјеђења поклон-пакета
помоћи старим и изнемоглим лицима и социјално угроженим породицама на подручју
општине Доњи Жабар.
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2. АНГАЖУЈУ СЕ средства Буџета општине Доњи Жабар за 2012. годину економски код
415210 - Текући грантови непрофитним субјектима у земљи-Остали у укупном износу од
580,00 КМ за исплату одређену овим Рјешењем.
3. Одобрена средства биће уплаћена на рачун КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА «СВЕТА ПЕТКА»
Доњи Жабар број 562-011-8086916243 код НЛБ Развојна банка.
4. Коло српских средстава «СВЕТА ПЕТКА» Доњи Жабар дужно је поднијети извјештај о
утрошку средстава одобрених овим Рјешењем Административној служби општине Доњи
Жабар- Стручни сарадник за рачуноводство Административне службе.
5. О извршењу овог Рјешења стараће се Стручни сарадник за рачуноводство
Административне службе.
6. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број: 02-532-103/12
20. децембар 2012. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, 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.и чланом 61.став 5.Статута општине
Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.6/05,Ванредни број 7/12 и
Ванредни број 9/12) и чланом 105. Одлуке о комуналним дјелатностима и комуналном реду
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 4/12-Први Пречишћени текст), начелник
општине Доњи Жабар, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
о функционисању јавне расвјете
1. Овим Закључком, у циљу остваривања функције јавне расвјете и начела штедње, утврђују
се временски периоди укључивања јавне расвјете на подручју општине Доњи Жабар.
2. У термину од 1630 часова до 630 часова наредног дана укључиваће се јавна расвјета у
следећим подручјима:
- у Мјесној заједници Доњи Жабар: Трг Младости(од Споменика борцима Одбрамбеноотаџбинског рата до хидрофорске кућице) и у насељу Доње Поље централни дио код мјесног
дома
- У Мјесној заједници Човић Поље: од Дома културе до «Липе»
- У Мјесној заједници Лончари: од «Радојице» до Косановића зграде
3. Јавна расвјета на подручјима општине изван подручја из тачке 1. овог Закључка
укључиваће се у временском периоду(у току дана) од 1630 часова до 2300 часа.
4. Замјену неисправних сијалица јавне расвјете вршиће овлашћено лице којег именује
начелник општине посебним актом.
5. Надзор над провођењем овог Закључка вршиће Самостални стручни сарадник за за
комуналне дјелатности и заштиту животне средине.
6. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-022-67/12
20. децембар 2012. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.

_______________________________
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На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републие Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05)а у складу са чланом 44. и чланом 61. став 5.
Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05,Ванредни
број 7/12 и Ванредни број 9/12), чланом 6. став 1. Одлуке о једнократној новчаној помоћи
лицима у стању ванредне социјалне потребе („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
Ванредни број 20/12) и чланом 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за
2012. годину ("Службени гласник општине Доњи Жабар",Ванредни број 7/12 и Ванредни
број 19/12), начелник општине Доњи Жабар, доноси
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ЗАКЉУЧАК
о одобравању једнократне новчане помоћи
1. Мирјани Медар из Лончара, одобрава се једнократна новчана помоћ у износу од
1.000,00 КМ ради превазилажења материјалних проблема проузрокованих пожаром у
домаћинству који је избио дана 20.12.2012. године којом приликом је изгорио објекат за
смјештај стоке(штала) са свињама и прасићима.
2. Комисија образована од стране начелника општине сачинила је дана 24.12.2012. године
записник о последицама пожара и причињеној штети којим је неспорно утврђена штета
проузрокована пожаром, па је начелник општине у циљу остваривања начела солидарности
друштвене заједнице, одобрио новчану помоћ из тачке 1. овог Закључка, имајући при томе
у виду врсту, обим и последице настале штете, као и висину расположивих средстава у
буџету општине предвиђених за ове намјене.
3. АНГАЖУЈУ СЕ средства Буџета општине Доњи Жабар за 2012. годину економски код
415217 – Текући грантови непрофитним субјектима у земљи-Остали у укупном износу од
1.000,00 КМ за исплату одређену овим Закључком.
4. Одобрена средства биће уплаћена на рачун подносиоца захтјева.
5. О извршењу овог Закључка стараће се Стручни сарадник за рачуноводство
Административне службе.
6. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број: 02-532-104/12
26. децембар 2012. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
____________________________________
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САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
242. Одлука о допуни Годишњег плана јавних набавки у 2012. години
243. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга,- зимско одржавање путева
на територији општине Доњи Жабар
244. Рјешење о именовању Комисије за одржавање и заштиту локалних и
некатегорисаних путева и улица на подручју општине Доњи Жабар
245. Рјешење о одобравању средстава
246. Закључак о функционисању јавне расвјете
247. Закључак о одобравању једнократне новчане помоћи-Мирјана Медар из Лончара

Сриједа,26. децембар 2012.године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Ванредни број 24/12

Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Главни уредник:Митар Митровић
дипл. правник Шеф Кабинета начелника општине Доњи Жабар. Одговорни уредник:
Мирко Стевановић, дипл.правник ВД секретар Скупштине општине Доњи
Жабар.Администратор:Миле Максимовић.Тел/факс:054/875-100."Службени гласник
општине Доњи Жабар" излази по потреби. Рачун јавних прихода општине Доњи
Жабар: 562-011-00000765-86 код НЛБ Банке Бања Лука-Филијала Брчко.
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