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Службени Гласник
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
www.opstinadonjizabar.com

Година 2018.

Број 4. Сриједа, 18. април 2018.године. Бесплатан примјерак

АКТИ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
196.
Након сравњивања са изврним текстом утврђено је да је у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“, број 2/18 од 05.03.2018.године приликом објављивања гласника дошло до техничке грешке, те
на основу члана 28. и 159. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број 12/17), Председник СО-е Доњи Жабар врши:

ИСПРАВКУ
У „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“, број 2/18 од 05.03.2018.године на задњој страни
гласника после речи издавач, речи „Начелника општине Доњи Жабар, Доњи Жабар“, бришу се а уместо
њих треба да стоје речи: „Општина Доњи Жабар, одговорни уредник: Перо Стевановић, Предсједник
Скупштине општине Доњи Жабар.“
Број: 01-022-20/18
Датум: 19.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Перо Стевановић, с.р.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
197.
Начелник Општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 16., 17. и члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 12/14) и члана 65. Статута Општине Доњи Жабар
(„Службени гласник Општине Доњи Жабар“, број 9/17), доноси:

ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавкеуслуга - дезинсекције и дератизације
на подручју општине Доњи Жабар у 2018.години
I
Приступа се поступку јавне набавке услуга - дезинсекције и дератизације у 2018.години на
подручју општине Доњи Жабар, ЈРЈН 90922000-6. Предметна јавна набавка спровешће се у два лота:
1. лот-дезинсекција (процењена вредност до 300,00КМ)
2. лот – дератизација (процењена вредност до 1.200,00 КМ)
путем директног споразума.
II
Процењена вредност јавне набавке је до 1.500,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2018.годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за услуге дератизације и
дезинсекције”, економски код 412220, потрошачка јединица 0072130.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.
страна 1.
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V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-404-11/18
Датум: 22.03.2018.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

198.
Начелник Општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 17. и члана 87. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), и члана 65. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
Општине Доњи Жабар“, број 9/17), доноси:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА
ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР У 2018.ГОДИНИ
I
Приступа се поступку јавне набавке радова – одржавање и заштита локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар у 2018.години, ЈРЈН 45233300-2, која
обухвата:
1. санацију ударних рупа са правилним засецањем ивица са битуменом
2. набавку, насипање и планирање природног шљунка са грејдерисањем
3. кошење траве по банкинама
4. рад гредера на банкинама.
II
Процењена вредност јавне набавке је до 15.000,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2018.годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за текуће одржавање
осталих грађевинских објеката - објеката друмског саобраћаја”, економски код 412520, потрошачка
јединица 0072130.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтев са закључивањем оквирног
споразума са једним понуђачем.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-404-12/18
Датум: 02.04.2018.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

199.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана
35. Правилника о јавним набавкама роба, радова и услуга („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број 2/11), Начелник општине Доњи Жабар доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
БИРА СЕ Д.Д. „ГАЛАКС-НИСКОГРАДЊА“ БРЧКО, по понуди број 59/18 од 05.04.2018.године
као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке радова - одржавање и заштита локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар у 2018.години (број
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набавке 02-404-12/18), по укупној цени понуде у износу од 11.330,00 КМ без ПДВ-а (13.256,00 КМ са
ПДВ-ом).
Са најповољнијим понуђачем закључиће се оквирни споразум на период до 31.12.2018.године.
Образложење
Дана 02.04.2018.године на порталу јавних набавки под бројем 1392-7-3-11-3-1/18 објављено је
обавештење о набавци радова - одржавање и заштита локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељима на подручју општине Доњи Жабар у 2018.години.
Поступак предметне јавне набавке спроведен је путем конкурентског захтева за достављање
понуда са закључивањем оквирног споразума са једним понуђачем. Конкурентски захтев је објављен на
порталу јавних набавки. Позив за преузимање конкурентског захтева са портала јавних набавки
достављен је и тројици понуђача. До крајњег рока за достављање понуда, 10.04.2018.године до 10:00
часова, достављене су две понуде: понуда понуђача д.о.о. „Астра План“ Брчко и д.д. „Галакснискоградња“ Брчко. Обе понуде оцењене су као квалификоване и прихватљиве за уговорни орган.
Према критеријуму најнижа цена, комисија за јавне набавке је извршила рангирање понуђача на следећи
начин:
1. д.д. “Галакс-нискоградња” Брчко, по укупној цени од 13.256,00 КМ са ПДВ-ом, односно
11.330,00 КМ без ПДВ-а,
2. д.о.о. “Астра План” Брчко, по укупној цени од 15.806,70 КМ са ПДВ-ом, односно 13.510,00КМ
без ПДВ-а.
Након оцене и евалуације понуда, комисија за јавну набавку је утврдила да је понуда понуђача
д.д. „ГАЛАКС-НИСКОГРАДЊА“ БРЧКО број 59/18 од 05.04.2018.године најповољнија за уговорни
орган, те предложила Начелнику општине Доњи Жабар да са именованим понуђачем закључи оквирни
споразум према појединачним ценама које су наведене у понуди понуђача.
На основу утврђеног чињеничног стања, а у складу са одредбом члана 64. Став 1. тачка б) и члана
70. став 3. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
Поука о правном средству:
Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 5 (пет) дана од дана достављања исте. Жалба
се изјављује уговорном органу у писаној форми, директно или препорученом поштанском пошиљком.
Број: 02-404-12/18
Датум: 11.04.2018.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

200.
Начелник Општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 17. и члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 12/14) и члана 44. Статута Општине Доњи Жабар
(„Службени гласник Општине Доњи Жабар“, број 6/05, 7/12 и 6/15), доноси следећу:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА - ТОНЕРИ ЗА ПОТРЕБЕ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
I
Приступа се поступку јавне набавке роба-тонери за потребе запослених у Општинској управи
општине Доњи Жабар, ЈРЈН 30125110-5.
II
Процењена вредност јавне набавке је до 250,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2018.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.
страна 3.
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V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-404-3-1/18
Датум: 18.04.2018.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

201.
Начелник Општине Доњи Жабар на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 17. и члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 2. Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 12/14), доноси:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ 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
Процењена вредност јавне набавке је до 150,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2018.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: 02-404-2-5/18
Датум: 18.04.2018.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

202.
На основу члана 59. став 1. тачка 8. и члана 60. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске”, број 97/16), члана 16. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и
систематизацију радних места у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике
Српске”, број 10/17) и члана 65. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар”, број 9/17), Начелник општине Доњи Жабар доноси:

ПРАВИЛНИК
о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе општине Доњи Жабар
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 8/17) у члану 11. после става 2.
додаје се став 3. који гласи:
„Лице које је радило у другим органима и организацијама, а нема положен стручни испит за рад у
управи, може да се прими у радни однос у Општинској управи општине Доњи Жабар уз обавезу да
положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана запослења.“
Члан 2.
страна 4.
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У члану 14. тачка 4. Самостални стручни сарадник за друштене дјелатности, у дијелу „Звање“
ријечи „Самостални стручни сарадник другог звања“ мијењају се ријечима „Самостални стручни
сарадник трећег звања“.
У дијелу „Посебни услови“ за наведено радно мјесто ријечи „најмање 2 (две) године радног
искуства у струци“ мијењају се ријечима „најмање једна година радног искуства у струци“.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-12-4/18
Датум: 18.04.2018.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

САДРЖАЈ:
АКТИ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
196. Исправка.
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
197. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга-дезинсекције и дератизације на подручју
општине Доњи Жабар у 2018.години,
198. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова-одржавање и заштита локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар у 2018.години,
199. Одлука о избору најповољнијег понуђача,
200. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба-тонери за потребе запослених у Општинској
управи општине Доњи Жабар,
201. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба-канцеларијски материјал за потребе Општинске
управе,
202. Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе општине Доњи Жабар.
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Издавач: Oпштинa Доњи Жабар, Одговорни уредник: Перо Стевановић, Предсједник Скупштине општине
Доњи Жабар. Администратор: Миле Максимовић. Тел./факс: 054-875-100. „Службени гласник општине Доњи
Жабар“ излази по потреби. Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86 отворен код НЛБ
Банке а.д. Бања Лука - филијала у Брчком.
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