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СЛУЖБЕНИ

Гласник

ОПШТИНЕ ДОЊИЖАБАР
Доњи Жабар
Година XX – Број 22 Понедјељак, 9. септембар 2013. године
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
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На основу чл.43. и 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05), чл. 34. 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) и чл. 35. Правилника о
јавним набавкама роба, радова и услуга (“Службени гласник општине Доњи Жабар“, број
2/11), Начелник општине Доњи Жабар, доноси следећу

ОДЛУКУ
о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде у поступку
јавне набавке услуга-превоз ученика Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи
Жабар у школској 2013/2014. години
I
У поступку јавне набавке услуга - превоз ученика у О.Ш. “Доњи Жабар” Доњи Жабар у
школској 2013./2014.години путем конкурентског захтјева за достављање понуда без
објављивања обавјештења о јавној набавци, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. Д.О.О. “ Viena tour” Лончари по цијени од 46.065,00 КМ са ПДВ-ом (249,00 КМ са
ПДВ-ом по једном школском дану)
2. Д.О.О. “Dinamik-turs” Брчко по цијени од 51.430,00 КМ са ПДВ-ом (278 КМ са ПДВом по једном школском дану)
3. Д.О.О. “Čakro turs” Доња Махала по цијени од 54.390,00 КМ са ПДВ-ом (294,00 КМ са
ПДВ-ом по једном школском дану).
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.О.О. “Viena tour” Лончари по цијени од 46.065,00 КМ са ПДВ-ом ( 249,00 КМ са
ПДВ-ом по једном школском дану)у свему према понуди број: 50/13 од 22.08.2013.године.
III
Са најповољнијим понуђачем, Д.О.О. “ Viena tour” Лончари, закључиће се уговор
складу са Законом о јавним набавкама БиХ и Законом о облигационим односима.

у

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.
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V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена и у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број:02-404-25/13
23.08.2013.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж.пољопривреде, с.р.
___________________________________________
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На основу члана 43. и 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 44. и 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 9. Одлуке о једнократној новчаној помоћи из буџета
општине Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар», број 19/13), Начелник
општине доноси

ПРАВИЛНИК
о поступку одобравања једнократне новчане помоћи из буџета општине
Доњи Жабар
Члан 1.
Овим Правилником прописује се поступак за додјелу једнократне новчане помоћи
лицима која се налазе у стању ванредне социјалне потребе из Буџета општине Доњи Жабарекономски код 416120-Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општинеОстале текуће дознаке грађанима.
Члан 2.
Једнократна новчана помоћ може се одобрити лицима која имају пребивалиште на
подручју општине Доњи Жабар и која су се усљед различитих друштвених и природних
околности или ванредних прилика задесила у стању ванредне социјалне потребе,a y
сљедећим случајевима:
- природне непогоде и ванредне околности које пријете угрожавању живота и здравља
(поплаве, пожари, земљотреси, немири и друго),
- тешке болести и потребе за хитним медицинским интервенцијама да би се спасили
живот или здравље,
- отклањање непосредних опасности по здравље због недостатка основних средстава за
живот,
- изразито незадовољавајући стамбени и други услови за живот,
- други ванредни оправдани случајеви, у складу са принципима утврђеним овом Одлуком.
Члан 3.
Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи подоси се Начелнику општине, на обрасцу
који је саставни дио овог Правилника (Образац захтјева).
Уз захтјев подносилац је дужан приложити:
- копију личне карте,
- копију текућег рачуна
- доказе у писаној форми који основано указују на чињеницу да је подносиоцу захјева усљед
ванредних околности, потребна новчана подршка, укључујући, али се не ограничавајући, на
следеће:
- медицинску и другу документацију о лијечењу (налаз,мишљење и препоруке љекара
специјалисте, исправе о трошковима лијечења, исправе фонда здравственог осигурања о
сношењу трошкова и сл.), и/или
- исправе и доказе о неспособности за рад, незапослености, редовним примањима и стању
социјалне потребе,
- друге доказе којима располаже подносилац захтјева.
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Члан 4.
Административно-техничке послове у вези запримања и обраде захтјева обављаће Технички
секретар Начелника општине.
Члан 5.
Начелник општине одлучје по захтјевима за додјелу једнократне новчане помоћи у року од
30 дана од дана пријема захтјева.
У поступку одлучивања по захтјеву за додјелу једнократне новчане помоћи, водиће се
рачуна о утврђеном чињеничном стању, о висини средстава потребних за отклањање
тренутне социјалне ситуације подносиоца захтјева и о висини расположивих средстава у
буџету општине предвиђених за ове намјене.
Члан 6.
Једнократна новчана помоћ се одобрава закључком којим се утврђује:
a) име, презиме и адреса корисника
б) висина средстава која се одобрава за исплату;
в) буџетска позиција са које ће се извршити исплата;
г) начин исплате одобрених средстава (текући рачун ); и
д) други битни елементи у зависности од врсте захтјева.
Закључак из става 1. овог члана доставља се подносиоцу захтјева, локалној управи надлежној
за социјалну заштиту (у регистар), Рачуноводству, евиденцији аката Начелника општине и у
спис предмета(Архива).
Члан 7.
Једнократна новчана помоћ може се додијелити истом лицу или његовој породици, у
правилу, само једанпут у току године, у износу највише до 500,00 КМ.
Изузетно од става 1. овог члана, истом лицу или његовој породици може се у току једне
године додијелити још једна новчана помоћ по истом или различитом основу, али укупна
давања не могу бити већа од 1.000,00 KM.
Члан 8.
Начелник општине може, изузетно, закључком одобрити једнократну новчану помоћ
непосредно на основу захтјева, уколико се из околности случаја може поуздано закључити
да подносилац захтјева нема основних средстава за живот,а износ такве помоћи не прелази
200,00 KM.
Члан 9.
У поступку рјешавања по захтјеву за додјелу једнократне новчане помоћи, Начелник
општине може затражити од службеника локалне управе општине Доњи Жабар надлежног
за послове социјалне заштите додатне информације или податке, односно доказе о
чињеницама или околностима од значаја за коначно рјешавање о основаности захтјева.
Члан 10.
Захтјев се одбија рјешењем уколико је неоснован или у буџету нема расположивих
средстава за ову намјену.
Против рјешења о одбијању захтјева може се изјавити жалба Другостепеној комисији за
ванредне социјалне потребе у року од 15 дана од дана пријема рјешења.
Жалба се подноси Начелнику општине као првостепеном органу, писаним путем, а може
се изјавити и на записник.
Другостепена комисија дјелује независно и непристрасно, у складу са овом Одлуком,
примјењујући у свом раду правила општег управног поступка.
Рјешење Другостепене комисије је коначно.
Другостепена комисија има предсједника који се именује из реда дипломираних правника
и два члана које именује и разрјешава начелник општине и одређује накнаду за њихов рад.
Административно-техничке послове за Другостепену комисију обавља Технички
секретар или други службеник по налогу начелника општине.
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Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-022-85/13
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
30. август 2013. године
Жељко Марјановић, с.р.
Доњи Жабар
.............................................................................................................................................................................
Образац захтјева (чл. 3. став 1. Правилника)

Подносилац захтјева:
ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ

ПРЕЗИМЕ:
ИМЕ:
ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА:
ЈМБ
БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ И МУП:
КОНТАКТ АДРЕСА:
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ПРЕДМЕТ:

ЗАХЈЕВ ЗА ДОДЈЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Подносим захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи из Буџета општине Доњи Жабар из
следећих разлога:

(навести разлоге који се могу односити на:
- природне непогоде и ванредне околности које пријете угрожавању живота и здравља
(поплаве, пожари, земљотреси, немири и друго),
- тешке болести и потребе за хитним медицинским интервенцијама да би се спасили живот
или здравље,
- отклањање непосредних опасности по здравље због недостатка основних средстава за живот,
- изразито незадовољавајући стамбени и други услови за живот,
- други ванредни оправдани случајеви, у складу са принципима утврђеним овом Одлуком.)
Уз захтјев прилажем следеће документе:
1. копију личне карте
2. копију текућег рачуна
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3. доказе у писаној форми који основано указују на чињеницу да је подносиоцу захјева усљед
ванредних околности, потребна новчана подршка(заокружити):
3.1. медицинску и другу документацију о лијечењу (налаз,мишљење и препоруке љекара
специјалисте, исправе о трошковима лијечења, исправе фонда здравственог осигурања о
сношењу трошкова и сл.),
3.2. исправе и доказе о неспособности за рад, незапослености, редовним примањима и стању
социјалне потребе,
3.3. друге доказе којима располаже подносилац захтјева ____________________________
Потпис подносиоца
Доњи Жабар,

године

.......................................................................................................................................................................
Образац закључка (чл. 6. Правилника)

На основу члана 43. и 72. став 3. 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 6. Одлуке о једнократној новчаној
помоћи из буџета општине Доњи Жабар (“Службени гласник Општине Доњи Жабар”, број
19/13), Начелник општине Доњи Жабар, доноси

ЗАКЉУЧАК
о одобравању једнократне новчане помоћи
1. ___________________ (__________________) ____________________ – име, име једног
родитеља и презиме из ______________________, одобрава се једнократна новчана помоћ
из Буџета општине Доњи Жабар у износу од _________ КМ, у сврху обезбјеђења средстава
за __________________________________.
2. АНГАЖУЈУ СЕ средства Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину економски код
416120-Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине-Остале текуће
дознаке грађанима у укупном износу од _________ КМ за исплату одређену овим
Закључком.
3. Одобрена средства биће уплаћена на рачун
___________________ код __________________ банке.

подносиоца

захтјева

број

4. О извршењу овог Закључка стараће се Стручни сарадник за рачуноводство
Административне службе.
5. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

Образложење
______________________________ из ___________________ дана __. __. 2013. године
поднио је захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи ради обезбјеђења средстава за
______________________________________________________________. Уз захтјев, поред
осталог, поднио је и доказе у писаној форми који основано указују на чињеницу да је
подносиоцу захјева усљед ванредних околности, потребна новчана подршка:
- медицинску и другу документацију о лијечењу (налаз,мишљење и препоруке љекара
специјалисте, исправе о трошковима лијечења, исправе фонда здравственог осигурања о
сношењу трошкова и сл.),
- исправе и доказе о неспособности за рад, незапослености, редовним примањима и стању
социјалне потребе,
- друге доказе којима располаже подносилац захтјева ____________________________
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Начелник општине, разматрајући по захтјеву као надлежни орган, закључио је да су
разлози оправдани, па је цијенећи наводе захтјева и приложену документацију, а у складу са
одредбама члана 5. и 6. Одлуке о једнократној новчаној помоћи из буџета општине Доњи
Жабар (“Службени гласник Општине Доњи Жабар”, број 19/13) и донио Закључак о
одобравању једнократне новчане помоћи.
Број: 02-____-___/__
__. _______ 2___. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
_____________________
__________________________

ДОСТАВИТИ:
1. подносиоцу захтјева
2. Административна служба надлежна за социјалну заштиту (у регистар)
3. Рачуноводству-Стручни сарадник за рачуноводство
4. Евиденција Начелника општине
5. Архива.
___________________________________________
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На основу чл. 43. и 72. став 3. 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“,бр. 6/05, Ванредни број
7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и чл. 5. и 7. Одлуке о објављивању општинских прописа
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 17/13), доносим

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Одговорног уредника и Администратора «Службеног гласника
општине Доњи Жабар» и одређивању накнаде за рад
1. За Одговорног уредника «Службеног гласника општине Доњи Жабар» именује се, по
дужности (ex offo) Митар Митровић, дипломирани правник.
2. За Администратора «Службеног гласника општине Доњи Жабар» именује се Ружица
Јовичић, Општински службеник.
3. За обављање повјерених послова именованим се одређује накнада у мјесечном износу, и
то:
- Митар Митровић ..... 100,00 КМ
- Ружица Јовичић ........ 40,00 КМ.
4. Обрачун и исплата накнада из тачке 3. овог Рјешења вршиће се приликом обрачуна и
исплате плата запосленим у општини Доњи Жабар.
5. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-022-86/13
30. јул 2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
___________________________________________
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ОСТАЛО
- Акти Секретара Скупштине општине 194
Након сравњивања са изворним текстом утврђено је да се у Рјешењу о одобрењу
прерасподјеле (реалокације) средстава у буџету општине Доњи Жабар за 2013. годину
("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр. 21/13) поткрала грешка,па на основу члана
147.став 3. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар("Службени гласник општине
Доњи Жабар",бр. 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-аут. тумачење), в.д. Секретар
Скупштине општине Доњи Жабар,д а ј е

ИСПРАВКУ
Рјешења о одобрењу прерасподјеле (реалокације) средстава у буџету општине
Доњи Жабар за 2013. годину
У Рјешењу о одобрењу прерасподјеле (реалокације) средстава у буџету општине Доњи
Жабар за 2013. годину, број 02-022-99/13 од 28. августа 2013. године ("Службени гласник
општине Доњи Жабар",број 21/13) у тачки 1. подтачка а) у алинеји првој умјесто броја
„6.000,00“ треба да пише број: "1.916,00".
Број: 01-053-1/13
в.д. СЕКРЕТАР
3. септембар 2013. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар
Митар Митровић,дип.правник, с.р.
_______________________________________
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САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
191. Одлука о резултатима окончаног поступка и избору најповољније
понуде у поступку јавне набавке услуга-превоз ученика Основне школе
„Доњи Жабар“ Доњи Жабар у школској 2013/2014. години
192. Правилник о поступку одобравања једнократне новчане помоћи из
буџета општине Доњи Жабар
193. Рјешење о именовању Одговорног уредника и Администратора
«Службеног гласника општине Доњи Жабар» и одређивању накнаде за
рад

ОСТАЛО
- Акти Секретара Скупштине општине 194. Исправка Рјешења о одобрењу прерасподјеле (реалокације) средстава
у буџету општине Доњи Жабар за 2013. годину

Понедјељак,9. септембар 2013.године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 22/13

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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