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Година XXIII – Број 6 Сриједа, 10. август 2016. године
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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, 118/05 и 98/13), чл.17. и чл. 87.ст.3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), чл. 2. Правилника о о поступку директног
споразума (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 12/14) и чл. 44. Статута Општине Доњи
Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05, 7/12 и 60/15), доноси следећу:

ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке роба – канцеларијски материјал за потребе
Општинске управе
I
Приступа се поступку јавне набавке роба- канцеларијски материјал за потребе општинске управе
општине Доњи Жабар,ЈРЈН 2280000-8.
II
Процијењена вриједност јавне набавке је до 300,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбиједиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2016.годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за канцеларијски
материјал”, економски код 412310, потрошачка јединица 0072130.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-404- 7-5/16
26. 7.2016. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р.

________________________
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На основу чл. 10.ст.1.тачка д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, бр.39/14), чл.
43.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13) и чл. 44. Статута Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр.
6/05, 7/12 и 6/15), доноси следећу

ОДЛУКУ
о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама – за набавку роба – електричне
енергије за потребе Општине Доњи Жабар у 2016. години
Страна 1
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Члан 1.
Неће се спроводити јавна набавка роба-електричне енергије за потребе општине Доњи Жабар у
2016.години јер се ради о јавној набавци природних и законских монопола, а који могу укључити
набавку воде,електричне енергије плина, топлотне енергије и других услуга, до отварања
релевантног тржишта за конкуренцију.
Члан 2.
Бруто вриједност робе –електричне енергије за 2016.годину износи 36.500,00 КМ.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-404-17/16
08. 08. 2016. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић,инж. пољопривреде, с.р.
________________________
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На основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл.44. Статута Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине
Доњи Жабар, бр. 6/05, 7/12и 6/15) и чл. 4. Програма коришћења средстава од водних накнада у
2016.години (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 5/16), Начелник општине Доњи Жабар
доноси следећи

ПРАВИЛНИК
о коришћењу средстава од водних накнада у 2016. години
Члан 1.
Правилником о коришћењу средстава од водних накнада у 2016.години (у даљем тексту:
Правилник) прописује се расподјела и услови коришћења средстава од водних накнада у
2016.години која се односе на одржавање сервисних путева поред одводних канала који служе за
одбрану од поплава ( у даљем тексту: путеви) у укупном износу од 20.000,00 КМ.
Члан 2.
Под одржавањем сервисних путева поред одводних канала који служе за одбрану од поплава
подразумијева се насипање и планирање шљунка подесног за изградњу доњих стројева пута.
Члан 3.
Право на коришћење средстава из чл. 1. овог Правилника имају физичка и правна лица који
су власници, односно посједници парцела поред пута и који заједнички користе одређени пут до
својих парцела.
Члан 4.
Захтјев за коришћење средстава из чл. 1. овог Правилника подноси један од
власника/посједника парцела у име осталих власникa/посједника на прописаном обрасцу који
израђује општинска управа општине Доњи Жабар надлежна за привреду.
Захтјеви се подносе у периоду од 18. 08. 2016.године до 01. 09. 2016.године у општинској
управи општине Доњи Жабар надлежној за послове привреде.
Захтјеви коју буду поднешени протеком рока из ст.2. овог члана, сматраће се
неблаговременим.
Члан 5.
Висина средстава из чл. 1. овог Правилника по једном захтјеву износиће 50% од укупне
цијене материјала и услуга потребних за санацију предметног пута.
Преостали износ од 50% сносе власници, односно посједници парцела који заједнички
користе пут.
Члан 6.
Ради спровођења овог Правилника, Начелник општине Доњи Жабар ће формирати комисију
која ће утврдити стање и дужину пута, те потребну количину материјала за одржавање путева.
Послове из ст.1. овог члана, комисија ће рјешавати у сарадњи са заинтересованим
власницима/посједницима парцела.
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Након изласка комисије на терен и утврђивања испуњености услова за насипање пута,
подносилац захтјева је дужан да дође у службене просторије општинске управе општине Доњи
Жабар надлежне за послове привреде да преузме обрачун и упутство за уплату 50% средстава
потребних за санацију предметног пута.Након уплате средстава, подносилац захтјева је дужан један
примјерак уплатнице доставити општинској управи општине Доњи Жабар надлежној за послове
привреде. По достављању доказа о уплати, општинска управа надлежна за послове привреде
донијеће рјешење о одобравању санације предметног пута и исти доставити подносиоцу захтјева и
извођачу радова.
Члан 7.
Расподјела средстава из чл.1. овог Правилника вршиће се по редослиједу подношења
захтјева, а у складу са предвиђеним средствима.
Члан 8.
Извођење радова из чл.2. овог Правилника вршиће најповољнији понуђач изабран у складу
са Законом о јавним набавкама БиХ.
Извођач радова приступиће извођењу радова након што добије рјешење општинске управе
надлежне за послове привреде о одобравању санације одређеног пута.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар.“
Број: 02- 337-2/16
10. 08. 2016. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р.

________________________
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На основу чл. 43.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04,42/05,118/05 и 98/13) и чл.44.Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број:6/05,7/12 и 6/15), Начелник општине Доњи Жабар доноси следеће:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за одржавање сервисних путева поред одводних канала
I
Именује се Комисија за одржавање сервисних путева поред одводних канала који служе за
одбрану од поплава у 2016.години ( у даљем тексту: пут) у саставу:
1. Стево Тодоровић , предсједник комисије,
2. Драгиња Ђорђић, замјеник предсједника,
3. Стефан Робак, предсједник МЗ Лончари,члан,
4. Мићо Гајић, предсједник МЗ Доњи Жабар, члан,
5. Душан Цвијановић, предсједник МЗ Човић Поље, члан.
II
Комисија има обавезу и задатак да у складу са Правилником о коришћењу средстава од
водних накнада у 2016.години број:02-337-2/16 од 10.08.2016.године, а у сарадњи са
власницима/посједницима парцела поред путева, утврди следеће:
- стање пута,
- дужину пута,
- потребну количину шљунка за насипање,
- да ли су на терену испуњени услови за насипање шљунком,
- да о свом раду обавјештава начелника општине и сачини записник о свом раду.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-337-3/16
10. 08. 2016. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж. пољоприведе, с.р.
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Након сравњивања са изворним текстом утврђено је да се у Одлуци о престанку важења Одлуке о
приступању изради ревизије и измјене Регулационог плана стамбеног насеља „Дујковача“ у
Лончарима број 01-022-33/16 од 15. јула 2016. године ("Службени гласник општине Доњи Жабар",
број 5/16) поткрала грешка, па на основу члана 147. став 3. Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 1/05 и 4/05-исправка), Секретар Скупштине
општине Доњи Жабар, даје

ИСПРАВКУ
Одлуке о престанку важења Одлуке о приступању изради ревизије и измјене
Регулационог плана стамбеног насеља „Дујковача“ у Лончарима
У Одлуци о престанку важења Одлуке о приступању изради ревизије и измјене Регулационог
плана стамбеног насеља „Дујковача“ у Лончарима број 01-022-33/16 од 15. јула 2016. године
("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 5/16), у члану 1. умјесто ријечи у загради
`(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 3/16)` требају да стоје ријечи: `(„Службени
гласник општине Доњи Жабар“, број 2/16)`.

Број: 01-022-45/16
29. јул 2016. године
Доњи Жабар

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Митар Митровић,дип.правник, с.р.
________________________

САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
69. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба – канцеларијски материјал
за потребе Општинске управе
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