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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 следећу:

ОДЛУКУ
о допуни Годишњег Плана јавних набавки у 2013. години
I
Врши се допуни годишњег плана јавних набавки за 2013.годину (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”, број: 9/13,14/13, 15/13, 17/13 и 21/13) у смислу спровођења јавне
набавке услуга- кредитно задужење Општине Доњи Жабар (200.000,00 КМ) која није била
планирана годишњим планом јавних набавки за 2013.годину.
Назив јавне набавке: кредитно задужење Општине Доњи Жабар (200.000,00 КМ)
Врста јавне набавке: услуге
Процењена максимална бруто вредност јавне набавке у КМ: 39.614,36
Рок за доделу уговора-закључење уговора: 07.10.2013. године
Рок за реализацију уговора-оквирног споразума: пет година плус грејс период три
месеца
Да ли се предвиђа оквирни споразум: не,
Извор финансијских средстава, потрошачка јединица: буџети 2013-2018.године,
0071230.
Да ли се предвиђа субвенционирање: не
Носилац израде посебног дела тендерске документације:самостални стручни
сарадник за имовинско-правне и управно-правне послове
Врста поступка-процедуре ЈН: конкурентски захтев за доставу понуда са
објављивањем обавештења о јавној набавци,
Најкаснији термин отпочињања активности на ЈН: 09.09.2013.године
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 02- 404- 27 /13
9.9. 2013. 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“, 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. 44. Статута Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар,
бр. 6/05 и 7/12) и сагласности Министарства финансија Републике Српске бр. 01.4/400-8821/13 од 05.09.2013.године, доноси следећу

ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке услуга-кредитно задужење општине
Доњи Жабар(200.000,00 КМ)
I
Приступа се поступку јавне набавке услуга-кредитно задужење Општине Доњи
Жабар (200.000,00 КМ).
II
Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је
39.614,36 KM и односи се на трошкове обраде кредита износ од 2.000,00 КМ и трошкове
камате износ од 37.614,36 KM у периоду пет година.
III
Средства у износу од 39.614,36 KM биће обезбеђена са буџетских ставки које ће
бити планиране ребалансом буџета за 2013.годину.
IV
Предвиђени рок за отплату кредита је пет година плус грејс период од три месеца.
V
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтев за доставу понуда са
објављивањем обавештења о јавној набавци. Обавештење о набавци биће објављено у
“Службеном гласнику БиХ”, на сајту Агенције за јавне набавке БиХ и на огласној табли
општине Доњи Жабар.
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- 28/13
9.9.2013.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р.
_______________________________________
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На основу члана 43. ст.1. алинеја седма Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 101/04 и 42/05) и члана 44. тачка 9) Статута општине Доњи
Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни
број 9/12), Начелник Општине Доњи Жабар, доноси

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о оснивању Административне службе
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Члан 1.
У Одлуци о оснивању Административне службе («Службени гласник општине Доњи
Жабар», бр. 2/13-Први Пречишћени текст и број 5/13), члан 4. мијења се и гласи:
«Члан 4.
Административну службу чине следеће организационе јединице:
1. Стручна служба Скупштине општине
2. Канцеларија за развој, јавне службе и управу
Члан 2.
Испред члана 4а. ставља се поднаслов «IIа. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ“, а члан 4а.
мијења се и гласи:
„Члан 4а.
У оквиру Административне службе оснива се и организује рад Канцеларије за младе
општине Доњи Жабар (у даљем тексту: Канцеларија за младе),као посебни организовани
институционални облик пружања подршке младима на подручју општине Доњи Жабар.
Сједиште Канцеларије за младе је у Лончарима, „Косановића зграда“.
У Канцеларији за младе обезбјеђују се услови и подршка за изражавање и развијање
креативних способности младих и обављање омладинске активности, израда и реализација
стратегије за младе-омладинске политике и пружање сервисних услуга за организовано
учешће младих у јавном животу у локалној заједници.
У циљу остваривања задатака Канцеларије за младе Начелник општине рјешењем именује
и разрјешава Координатора канцеларије за младе и одређује накнаду за његов рад.
Координатор канцеларије за младе за свој рад одговара Начелнику општине.“
Члан 3.
Иза члана 4а. додаје се нови чланови 4б. и 4в. који гласе:
„Члан 4б.
Ради давања мишљења о стручним питањима из области развоја омладинске политике на
локалном нивоу, односно израде и праћења реализације Стратегије за младе општине Доњи
Жабар Начелник општине именује и разрјешава чланове Савјета за младе општине Доњи
Жабар (у даљем тексту: Савјет за младе) водећи рачуна о равномјерној заступљености
младих из мјесних заједница и одређује накнаду за њихов рад.
Савјет за младе броји седам чланова и чине га лица од 15 до навршених 30 година
старости са пребивалиштем на територији општине Доњи Жабар.
Члан 4в.
Савјет за младе у оквиру свог дјелокруга рада разматра, предлаже и даје мишљење о:
- циљевима, програмима и мјерама предложеним Стратегијом за младе општине Доњи
Жабар
- програмима за младе који се финансирају из буџета општине и других извора
финансирања,
- омладинским активностима које су од приоритетног значаја за општину,
- критеријумима за расподјелу средстава из буџета општине и других извора намјењених
за реализацију програма утврђених омладинском политиком и стратегијом за младе.
- организовању и раду Канцеларије за младе.
Савјет обавља и друге послове за које га овласти Начелник општине.“
Члан 4.
Испред члана 5. ставља се поднаслов који гласи: «IIб. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА«
Члан 5.
У члану 6. став 2. мијења се и гласи:
«Колегијум чине Замјеник Начелника општине, Секретар Скупштине општине,
руководиоци организационих јединица и савјетници».
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Члан 6.
У члану 7. у ставу 1. ријечи «секретар Скупштине» бришу се.
Члан 7.
Члан 8. мијења се и гласи:
«Члан 8.
«Административном службом као цјелином руководи Начелник општине, у складу са
законом.
Стручном Службом Скупштине општине непосредно руководи Секретар Скупштине
општине.
Канцеларијом за развој, јавне службе и управу непосредно руководи Начелник општине.
Начелник општине може рјешењем именовати непосредног руководиоца Канцеларије из
реда службеника.
Под непосредним руковођењем организационим јединицама подразумијева се
организација процеса рада, непосредно руковођење и усмјеравање рада, распоређивање
послова на извршиоце, давање приједлога за оцјењивање службеника, покретање
дисциплинског поступка, давање упутстава и непосредна стручна помоћ извршиоцима и
старање о законитом, благовременом и ефикасном извршавању послова Административне
службе.»
Члан 8.
Иза члана 8. додаје се нови члан 8а. који гласи:
«Члан 8а.
Руководиоци организационих јединица за свој рад и рад организационе јединице
одговарају Начелнику општине.
Начелник општине може од руководилаца организационих јединица или службеника и
других радника Административне службе захтијевати да путем редовних или повремених
извјештаја о раду, подношењем информација, анализа или на други погодан начин
благовремено и потпуно обавјештавају Начелника општине о стању,појавама и питањима
од значаја за извршавање и спровођење закона и обезбјеђење вршења повјерених послова,
као и извршавање и спровођење прописа Скупштине општине и Начелника општине.»
Члан 9.
Члан 16. брише се.
Члан 10.
У члану 17. ставови 1. и 2. бришу се, а досадашњи став 3. постаје став 1.
Члан 11.
Овлашћује се Секретар Скупштине општине да у року од 30 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке утврди Други Пречишћени текст Одлуке о оснивању Административне
службе.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Доњи Жабар».
Број:02-022-100/13
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
5. септембар 2013. године
Жељко Марјановић, с.р.
Доњи Жабар
_______________________________________
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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 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) и чланом 9. став 4. Одлуке о медијском представљању општине
Доњи Жабар у електронским медијима-телевизија и интернет («Службени гласник општине
Доњи Жабар», број 19/13), Начелник општине, доноси
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању Администратора Интернет презентације општине Доњи Жабар
I
За Администратора Интернет презентације општине Доњи Жабар именује се Чедомир
Карановић, ул. Ћумуровића број 28 из Брчког.
Администратор обавља стручне и административно-техничке послове који се односе на
непосредно постављање и ажурирање садржаја интернет презентације по налогу и
овлашћењу Одговорног уредника.
II
За обављање повјерених послова одређује се накнада, и то:
- 100,00 КМ једнократно за ажурирање и измјену дизајна и платформе интернет
презентације
- 50,00 КМ у мјесечним износима, почев од мјесеца октобра 2013. године.
Накнада се исплачује на текући рачун именованог лица број 556-003-81167091-26 код
Нове Банке.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-022-101/13
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
16. септембар 2013. године
Жељко Марјановић, с.р.
Доњи Жабар
_______________________________________
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр.101/04,42/05 и 118/05) и 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.), а у складу са чланом 17. Одлуке о признањима општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, број 6/07), поводом Дана општине и јубилеја-20 година од
оснивања општине Доњи Жабар, Начелник општине Доњи Жабар, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о додјели захвалница
1. Поводом Дана општине и јубилеја – 20 година од оснивања општине Доњи Жабар
додјељују се захвалнице ученицима генерације Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар у
периоду од школске 1994/1995. године до школске 2012/2013. године који су током цјелокупног
основног образовања и васпитања у својој генерацији имали највише оцјене и постигнућа у
учењу, ваннаставним и ваншколским активностима и владању , и то:
- Милош Дујковић, школска 1993/1994. година
- Љубица Пејић, школска 1994/1995. година
- Илија Митровић, школска 1995/1996. година
- Слободанка Мијатовић, школска 1996/1997. година
- Жељка Јовановић, школска 1997/1998. година
- Сузана Јовичић,школска 1998/1999. година
- Сандра Јовановић, школска 1999/2000. година
- Драгана Перишић, школска 2000/2001. година
- Јока Дамјановић, школска 2001/2002. година
- Јелена Бабић, школска 2002/2003. година
- Јована Стевановић, школска 2003/2004. година
- Дејана Марјановић, школска 2004/2005. година
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- Жељана Марјановић, школска 2005/2006. година
- Анђелка Симић, школска 2006/2007. година
- Јована Ристић, школска 2007/2008. година
- Ана Јовановић, школска 2008/2009. година
- Слађана Ристић, школска 2009/2010. година
- Андреа Митровић, школска 2010/2011. година
- Ружица Тодоровић, школска 2011/2012. година
- Славица Јовановић, школска 2012/2013. година.
2. Уз Захвалницу додјељује се и новчана награда у појединачном износу од 100,00 КМ.
3. Ангажују се средстава Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину-Економски код
412930-Општинске награде и признања, за исплату одређену овим Рјешењем.
4. За реализацију исплате новчане награде из тачке 2. овог Рјешења задужује 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: 02-022-102/13
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
16. септембар 2013. године
Жељко Марјановић, с.р.
Доњи Жабар
_______________________________________

Број 23 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Понедјељак, 16. септембар 2013.

Број 23 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Понедјељак, 16. септембар 2013.

САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
195. Одлука о допуни Годишњег Плана јавних набавки у 2013. години
196. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга-кредитно
задужење општине Доњи Жабар
197. Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Административне
службе
198. Рјешење о именовању Администратора
општине Доњи Жабар
199. Рјешење о додјели захвалница

Интернет

презентације

Понедјељак,16. септембар 2013.године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 23/13

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.

