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На основу чл.43. а у вези са чл. 43. 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

Ред. бр.

Назив јавне набавке

Врста ЈН
(робе/услуге/радови

Процјена max. БРУТО
вриједност ЈН у КМ

Рок за додјелу-закључење
уговора

Рок за реализацију уговора
-оквирног споразума

Да ли се предвиђа оквирни
споразум

Извор финансијских
средстава: потрошачка
јединица/екиономски
код

Да ли се предвиђа
субвенционисање

Носилац израде посебног
дијела ТД

Врста поступка-процедуре ЈН

Најкаснији термин отпочињања
активности на ЈН

2.

Зимско одржавање путева на
територији општине
Доњи Жабар за зимску 2013/2014 и
2014/2015. годину

услуге

за једну зимску сезону:
24.000

25.11.2013. и у складу са законским
роковима

- за зимску сезону 2013/2014. година:
одмах, по по тписивању уговора, а
крајњи рок завршетка је 15. 3. 2014. г.
- за зимску сезону 2014/2015.
година: од 15. новембра
2014. до 15. марта 2015. године

да

Буџет 2013.,2014.,2015.
0072130
412521

не

Самостални стручни сарадник за
просторно уређење и грађење

Конкурентски захтјев, без
објављивања

1.7.2013.

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, 21/13 и 23/13) у Табеларном приказу
Годишњег плана јавних набавки у 2013. години, тачка 2. мијења се и гласи:
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II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.
Број: 02- 022-112/13
1.11. 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 Републике Српске“, бр. 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“, бр. 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

ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке услуга зимског одржавања 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 2013/2014. годину (од дана закључења уговора до
15.3.2014. године) и 2014/2015. годину (од 15. новембра 2014. године до 15.3.2015. године).
II
Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је 24.000,00
КМ за једну зимску сезону.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбиједиће се из буџета општине Доњи Жабар за
2014. и 2015. 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 захтјев за доставу понуда без
објављивања обавјештења о јавној набавци.
V
Предвиђени почетак реализације уговора:
- за зимску сезону 2013/2014. година: одмах, по потписивању уговора, а крајњи рок
завршетка је 15. 3. 2014. године,
- за зимску сезону 2014/2015. година: од 15. новембра 2014. до 15. марта 2015. године.
Период извођења радова може бити продужен у зависности од временских прилика и
метеоролошких прогноза у складу са чланом 32. Правилника о одржавању јавних путева и
објеката (“Службени гласник Републике Српске”, број 23/05).
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда формираће се накнадно, посебним рјешењем.
Страна 2

Број 27 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕДОЊИ ЖАБАР Четвртак, 14. новембар 2013.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-404-31/13
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 25.10.2013.године
Жељко Марјановић, инж.пољопривреде, с.р.
Доњи Жабар
_______________________________________
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 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 ), Начелник општине Доњи Жабар, донио је

ОДЛУКУ
o условима коришћења пакета услуга мобилне телефоније – total group
Члан 1.
За потребе извршавања службених послова одређених функционера и запослених у
Административној служби општине Доњи Жабар, општина Доњи Жабар и
Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука закључили су дана 4. 4. 2009. године
Уговор о коришћењу пакета услуга TOTAL GROUP са накнадним анексима.
Члан 2.
Службеници и функционери који ће користити за службене потребе мрежу и телефоне из
члана 1. ове одлуке, са одобреним лимитом за поједине кориснике, су:
Редни
број
1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Име и презиме
Начелник општине –
Жељко Марјановић
Стручни сарадник-технички секретар Наташа Јосиповић
Стручни сарадник за опште и кадровске
послове - Свјетлана Стевановић
Стручни сарадник за рачуноводство Душан Симић
Бивши Предсједник Скупштине општине Никола Ђокановић
Бивши службеник - Тодор Шалипур
Возач-достављач - Бранко Цвјетковић
Стручни сарадник за цивилну заштиту,
мјесне заједнице и физичку културу Зденко Јовановић
Самостални стручни сарадник за
друштвене дјелатности –
Владимир Ресановић
Самостални стручни сарадник за
просторно уређење и грађење - Слободан
Вуковић
Домар - Милан Стевановић
Самостални стручни сарадник за борачкоинвалидску заштиту –
Радмила Божић

Лимит
(КМ)

Број телефона

Брзи број

066 712 290

200

100,00

066 712 291

204

0,00

066 712 292

205

0,00

066 712 293

206

0,00

066 712 295

208

0,00

066 712 296
066 712 297

209
210

0,00
0,00

066 712 298

211

0,00

066 712 301

212

0,00

066 712 302

213

0,00

066 802 574

215

0,00

066 913 778

216

0,00
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Стручни сарадник за борачко инвалидску
13.
066 913 779
217
0,00
заштиту - Милорад Гајић
Самостални стручни сарадник за
комуналне дјелатности, заштиту животне
14.
066 913 780
218
0,00
средине и заштиту на раду - Драгиња
Ђорђић
Самостални стручни сарадник за
15.
066 913 781
219
0,00
скупштинске послове - Ружица Јовичић
Стручни сарадник за послове обрачуна и
16.
066 913 782
220
0,00
благајне - Душанка Стевић
Стручни сарадник за привреду и
17.
066 913 783
221
0,00
предузетништво - Миле Максимовић
Стручни сарадник за матичне послове и
18.
066 913 784
222
0,00
бирачки списак - Радмила Стевић
Стручни сарадник за пријемну
19.
канцеларију, писарницу и архиву 066 913 785
223
0,00
Слободанка Јовичић
Кафе куварица и спремачица –
20.
066 913 786
224
0,00
Љубица Николић
Стручни сарадник за Мјесну канцеларију
21.
Човић Поље и Мјесну канцеларију
066 913 787
225
0,00
Лончари – Матичар - Ружица Поповић
Бивши Потпредсједник Скупштине
22.
065 383 404
228
0,00
општине - Душан Јовичић
Секретар Скупштине општине –
23.
065 143 477
229
20,00
Митар Митровић
Помоћник Начелника општине
24.
065 146 677
230
40,00
Перо Стевановић
Замјеник Начелника општине –
25.
066 217 289
231
40,00
Јово Пантелић
26.

Предсједник Скупштине општине -Лазар
Стојановић

066 314 439

232

40,00

27.

Потпредсједник Скупштине општине Цвијетин Ђорђић

066 314 556

233

30,00

Члан 3.
Контакт особа за total group је Миле Максимовић, и задужен је за све контакте са mtel-ом
у погледу функционисања total group у општини Доњи Жабар.
Контакт особа се задужује да предузме све потребне радње везано за спровођење ове
Одлуке.
Члан 4.
Сви корисници total group имају право на плаћање претплате од стране Општине Доњи
Жабар.
Сви корисници из члана 2. ове одлуке имају право на појединачно одређени лимит, до
кога ће износ рачуна бити фактурисан на Општину Доњи Жабар, а износ преко лимита ће
бити фактурисан на лично име корисника.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Закључак број 02-022-46/11 од
27.7.2011.године (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 10/11).
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Члан 6.
Ова Одлука, као акт пословања, ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 02-052-28/13
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
14. новембар 2013. године
Жељко Марјановић, с.р.
Доњи Жабар
_______________________________________
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На основу члана 31. став 1.тачка в) Закона о буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12), а у складу са одредбама 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), Начелник општине Доњи Жабар,
доноси

ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину
1. Утврђује се Нацрт буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину.
2. Нацрт Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину садржи укупна буџетска средства
у износу од 1.816.402 КМ, распоређена за:
- текуће расходе .............................................................. 1.661.847,00 КМ
- издаци за произведену сталну имовину ...................
61.010,00 КМ
- буџетску резерву ..........................................................
10.000,00 КМ
- отплату дугова ..............................................................
83.545,00 КМ.
3. Приходи по изворима и врстама и распоред прихода на основу ближе намјене,
утврђују се у Билансу Нацрта буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину који је саставни
дио овог Закључка.
4. Задужује се Сарадник за буџет да Нацрт буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину
достави Министарству финансија Републике Српске.
5. О Нацрту Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину спровешће се јавна расправа у
складу са посебним актом Начелника општине.
6. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-401-1/13
31. 10. 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) и члана 48 став 1. Статута општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 5/06, Ванредни број 7/12 и Ванредни број
9/12-а.т.), а у складу са чланом 9. став 1. алинеја прва Одлуке о јавним расправама
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.9/09), Начелник општине Доњи Жабар,
доноси

ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Плана одржавања јавне расправе о Нацрту буџета општине
Доњи Жабар за 2014.годину
1. Утврђује се План одржавања јавне расправе о Нацрту буџета општине Доњи Жабар за
2014. годину,и то:
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Редни
број

Мјесто одржавања

Датум и вријеме

За подручје

1.

Лончари-Читаона (Косановића
зграда)

УТОРАК, 12. 11. 2013.
године са почетком у
1800 часова

Насељено мјесто
Лончари

2.

Доњи Жабар-сала за сједнице
Скупштине општине

УТОРАК, 12. 11. 2013.
године са почетком у
2000 часова

Насељено мјесто
Доњи Жабар и
Лончари

2. За водитеља јавне расправе одређује се Митар Митровић, Секретар Скупштине
општине.
3. За записничара одређује се Миле Максимовић- Стручни сарадник за привреду и
предузетништво
4. Записничар је задужен за рад на пројектору ради омогућавања присутнима на јавној
расправи увид у структуру Нацрта буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину, вођење и
састављање записника на прописаном обрасцу, који потписују водитељ јавне расправе и
записничар.Записник се умножава и доставља организатору јавне расправе у року од три
дана од дана одржавања јавне расправе.
5. У складу са овим Планом обавијестиће се грађани јавним позивом на огласним таблама
општине Доњи Жабар и мјесних заједница о мјесту и времену одржавања јавне расправе о
Нацрту буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину.
6. Истовремено са јавном расправом у складу са тачком 1. овог Закључка спровешће се и
јавна расправа путем званичне интернет презентације општине Доњи Жабар(e-јавна
расправа) www.opstinadonjizabar.com
7. Нацрт Буџета општине Доњи Жабар биће доступан на инфо-пулту општине Доњи
Жабар.
8. Овај Закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар".
Број: 02-022-113/13
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
5. новембар 2013. године
Жељко Марјановић, с.р.
Доњи Жабар
_______________________________________
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На основу члана 43.став 1. алинеја осма и члана 44. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04,42/05 и 118/05) 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-а.т.), Начелник општине Доњи Жабар, доноси

ПРАВИЛНИК
о измјени Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Доњи Жабар
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 24/13) у члану 17.
тачка 9. мијења се и гласи:
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«9. Стручни сарадник за управљање људским ресурсима и опште послове
Опис послова:
- анализира потребе и стање људских ресурса, учествује у припреми и усклађивању
планова људских ресурса са општинским развојним стратегијама и другим плановима и
документима, прати њихово спровођење и предлаже мјере за побољшања,
- израђује појединачне акте који се односе на права, дужности и одговорности службеника
и осталих запослених из радног односа или у вези радног односа,
- врши пријаве и одјаве код фонда ПИО и фонда здравствене заштите, Пореске управе и
др.),
- израђује и надлежним органима упућује приједлоге, сугестије и примједбе на достављене
преднацрте закона и других прописа из области радних односа и управљања људским
ресурсима
- учествује у анализи и ажурирању Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста,
- Учествује у изради Плана људских ресурса (план запошљавања, план збрињавања вишка
запослених, план обука и сл.)
- обавља све административне послове око расписивања и провођења јавног
конкурса/огласа за пријем запослених у складу са законским и интерним прописима,
- учествује у изради нацрта буџета у дијелу који се односи на функције управљања
људским ресурсима (планирање, организација и систематизација радних мјеста; селекција и
запошљавање; управљање учинком и управљање обуком),
- обезбјеђује да сви чланови комисија за запошљавање прођу обуку о вјештинама
интервјуисања и прописима који ће им бити од значаја за рад у комисији,
- пружа стручну помоћ руководиоцима у организовању увођења новозапослених у посао,
прати организује рад приправника и волонтера, предлаже Начелнику општине менторе за
наведене категорије,
- спроводи анализу потреба за обуком, израђује и предлаже Начелнику општине Годишњи
план стручног образовања и професионалног усавршавања свих категорија запослених, као и
годишњи извјештај о реализованим обукама,
- координира обуке са релевантним институцијама, организује стручно образовање и
професионално усавршавање запослених кроз екстерне и интерне обуке
- учествује, припрема инструкције и прати оцјењивање рада запослених, подноси
Начелнику општине Годишњи извјештај о оцјењивању,
- успоставља и редовно ажурира регистар обука у општини, евиденције о националној,
полној, образовној и другим структурама запослених, оцјењивању рада запослених и друге
потребне евиденције
- прати примјену свих законских и интерних прописа из области управљања људским
ресурсима
- учествује у спровођењу поступка утврђивања дисциплинске и материјалне одговорности
запослених и води регистар изречених дисциплинских мјера
- учествује у доношењу интерних аката
- обавља послове издавања радних књижица и води регистар радних књижица,
- обавља послове овјере потписа,преписа и рукописа,
- обавља послове службеника за информисање,
- преузима и разматра представке упућене Начелнику општине које се односе на рад
општинске управе,испитује њихову основаност и прикупља чињенице од значаја за
предузимање мјера од стране Начелника општине и, по налогу Начелника општине,
припрема одговоре на представке;
- води евиденцију о примљеним представкама и предузетим мјерама од стране Начелника
општине,
- даје информације странкама у вези са остваривањем права и извршавањем обавеза,
- помаже и даје странкама упутства за попуну захтјева,
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- стара се о изради,ажурирању и доступности странкама свих образаца на инфо-пулту
општине,
- учествује у припреми елемената за вођење управног поступка из области накнадних
уписа и исправки у матичним књигама, држављанства, односно грађанских стања,
- издаје увјерења о чињеницама о којима води евиденцију,
- издаје увјерења о чињеницама о којима се не води службена евиденција када је законом
прописано (потврде о издржавању чланова породица лица која раду у иностранству,
потврде о животу,кућне листе за иностранство,потврде о трошковима сахране ради њихове
накнаде у иностранству и др.),
- врши административно-техничке послове који се односе на рад Прес центра,
- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и Начелника општине
Одговорност:
- одговора за законито вршење административно-техничких послова у области
додијељених послова управљања људским ресурсима,
- одговара за извршавање послова из области издавања радних књижица, овјере
потписа,преписа и рукописа, послова службеника за информисање, представки, рад инфопулта, из области накнадних уписа и исправки у матичним књигама, држављанства, односно
грађанских стања и рад Прес центра,
- за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу и Начелнику општине
Посебни услови:средња стручна спрема (IV степен), управно-административни техничар
или гимназија, најмање 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у
општинској управи, познавање рада на рачунару
Сложеност:- сложенији послови
Статус: општински службеник,стручни сарадник
Број извршилаца: - 1 извршилац»
Члан 2.
У Правилнику, иза члана 20. додаје се нови члан 20а. који гласи:
«Члан 20а.
Анализа организације и систематизације радних мјеста врши се најмање једном годишње,
у складу са обавезама које произилазе из развојних документа, постојећих и новоусвојених
прописа и надлежности које произилазе из истих, те у складу са постигнутим резултатима и
потребама за новим знањима и вјештинама.
На основу резултата анализе Начелник општине коначно одлучује о потреби, обиму и
садржају измјене организације и систематизације радних мјеста у општинској управи.
Поступак анализе организације и систематизације радних мјеста у општинској управи
општине Доњи Жабар, израде годишњег плана људских ресурса, као и других питања из
области управљања људским ресурсима, може се регулисати посебним упутствима или
правилницима које доноси Начелник општине.
Извршилац/одговорни службеник на пословима јавних набавки сарађује са Стручним
сарадником за управљање људским ресурсима и опште послове, у поступцима јавних
набавки за потребе реализације послова и функција управљања људским ресурсима.»
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-12-6/13
7. новембар 2013.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.

_______________________________________
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