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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
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Ha основу члана 22. тачка б) подтачка 14. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 121/12), члана 72.
став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр.
101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 9. став 2. Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар ("Службени
гласник општине Доњи Жабар", број 12/13), Начелник општине Доњи Жабар, донио je

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о одређивању привредних друштава и других
правних лица од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама
Члан 1.
У Одлуци о одређивању привредних друштава и других правних лица од значаја за
заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама ("Службени гласник општине Доњи
Жабар", број 14/13) у члану 1. иза тачке 7. додаје се нова тачка 8. која гласи:
«8. Ватрогасно друштво «Доњи Жабар» Доњи Жабар.»
Члан 2.
У члану 3. ријеч «тачке» мијења се ријечју: «члана».
Члан 3.
Иза члана 3. додаје се нови члан 3а. који гласи:
«Члан 3а.
У циљу ефикаснијег провођења мјера заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
и заштите од пожара, Начелник општине може са Ватрогасним друштвом «Доњи
Жабар» Доњи Жабар као и са другим удружењима грађана од значаја за заштиту и
спасавање, закључити споразум или уговор о међусобној сарадњи,којим ће се
дефинисати потребни људски ресурси, материјално-техничка средства и опрема и
друга питања од значаја за систем заштите и спасавања на подручју општине.
У буџету општине, у складу са могућностима, планираће се средства за намјене из
става 1.овог члана у циљу пружања помоћи за набавку опреме и средстава, као и за
обуку и накнаде припадника удружења ради оспособљавања за спровођење мјера
заштите и спасавања и заштите од пожара.
Члан 4.
Члан 4. мијења се и гласи:
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«Члан 4.
Локална управа надлежна за послове цивилне заштите вршиће координацију
активности у складу са овом Одлуком, вођење евиденције привредних друштава и
других правних лица која имају дужност обављања задатака од значаја за заштиту и
спасавање од елементарних непогода и других несрећа, материјално-техничких
средстава и опреме и људских ресурса који се по потреби могу ставити у функцију
заштите и спасавања становништва и материјалних добара на подручју општине.»
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављиваља у «Службеном гласнику
општине Доњи Жабар».
Број: 02-022-88/13
5. август 2013.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
_________________________________
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На основу чл.43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) чл. 38. Закона о јавним набавкама БиХ
(„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), Начелник општине Доњи Жабар, доноси

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА У
ШКОЛСКОЈ 2013./2014. И 2014./2015. (ДВА ЛОТА)
Обуставља се поступак јавне набавке услуга-превоз ученика у школској 2013./2014. и
2014./2015.години за оба лота јер је број примљених прихватљивих понуда мањи од
три и не осигурава стварну конкуренцију за конкретни уговор.

Образложење
У поступку јавне набавке услуга-превоз ученика у школској 2013./2014. и
2014./2015.години путем отвореног поступка са закључивањем оквирног споразума
понуде су доставили следећи понуђачи:
за Лот 1: превоз ученика О.Ш. „Доњи Жабар“ Доњи Жабар у школској 2013./2014. и
2014./2015.години
1. D.O.O. „Ljaljić-turs“ Čelić
2. D.O.O. „Viena tour“ Lončari,
За Лот 2: превоз ученика средњих школа са територије општине Доњи Жабар у
Брчко Дистрикт БиХ у школској 2013./2014. и 2014./2015.години
1. D.O.O. „Ljaljić-turs“ Čelić
2. D.O.O. „Viena tour“ Lončari.
Након разматрања приспелих понуда утврђено је да обе понуде испуњавају услове
предвиђене тендерском документацијом.
Чланом 12. ст.1 тачка б) алинеја 4) Закона о јавним набавкама БиХ бр. 49/04,19/05,
52/05,92/05,8/06,24/06,70/06,12/09 и 60/10) прописано је да када је поступак доделе
уговора покренут путем објављивања обавештења о јавној набавци, он може бити
окончан само у следећим случајевима: након отказивања поступка о додели уговора
јер је број примљених прихватљивих понуда мањи од три и не осигурава стварну
конкуренцију за конкретни уговор.
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На основу утврђеног чињеничног стања , а у складу са одредбом члана 12. ст.1. тачка
б) алинеја 4) Закона о јавним набавкама БиХ, одлучено је као у диспозитиву ове
одлуке.
Поука о правном средству:
Против ове одлуке понуђач има право да поднесе писмени приговор, у року од
5(пет) дана од дана достављања исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и усмено на записник код овог
органа.
Број:02-404- 16/13
24.7.2013.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж.пољопривреде, 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 43. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник
Републике Српске", број 121/12), чланом 44. Статута општине Доњи Жабар
("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни
број 9/12) и чланом 9. Одлуке о извршењу буџета општине Доњи Жабар за
2013.годину ("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр. 7/13 и 17/13),доноси
следеће

РЈЕШЕЊЕ
о ангажовању средстава Буџетске резерве
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава из Буџетске резерве, и то:
- Зијаду Мујџићу-Џуђићу из Лончара износ од 800,00 КМ по основу извршења
уговора о дјелу број 02-122-1-6/13 од 15.7.2013. године, и
- Марку Матићу из Ланишта износ од 950,00 КМ по основу извршења уговора о дјелу
број 02-122-1-5/13 од 15.7.2013. године
2. АНГАЖУЈУ СЕ средства Буџетске резерве Буџета општине Доњи Жабар за 2013.
годину у укупном износу од 1.750,00 КМ за исплату одређену овим Рјешењем.
3. Ангажована средства уплатиће се на текуће рачуне лицима 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: 02-532-35/13
24. јул 2013. 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 чл. 44. и 61. став 5. Статута општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05,Ванредни број
7/12 и Ванредни број 9/12) и чл. 5. ст. 1. и 2. Одлуке о посебној новчаној помоћи
борачким категоријама и цивилним жртвама рата („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број 19/13), Начелник општине доноси
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за додјелу посебне новчане помоћи борачким
категоријама и цивилним жртвама рата
1. Именује се Комисија за додјелу посебне новчане помоћи борачким категоријама и
цивилним жртвама рата ( у даљем тексту: Комисија), у саставу:
- Стево Тодоровић, из реда чланова породица погинулих бораца, Предсједник
Комисије,
- Бранко Гајић, предсједник Општинске борачке организације, члан и
- Душан Цвијановић, из реда ратних војних инвалида, члан.
2. Комисија има задатак да разматра захтјеве и утврђује приједлоге управних аката у
складу са Одлуком о посебној новчаној помоћи борачким категоријама и цивилним
жртвама рата („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 19/13).
3. Комисија за свој рад не прима накнаду.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у «Службеном
гласнику општине Доњи Жабар».
Број: 02-022-87/13
30. јул 2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
___________________________________________
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ванредним ситуацијама
177. Одлука о обустављању поступка јавне набавке услуга-превоз ученика
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Понедјељак,5. август 2013.године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 20/13

Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Митар
Митровић дипл. правник в.д. Секретар Скупштине општине Доњи Жабар.
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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