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На основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 124/11 и 100/17), а у складу са чланом 7. Одлуке о комуналним дјелатностима
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 31/13) и чланом 36. став 2. Статута
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17) Скупштина
општине Доњи Жабар, на 17. редовној сједници одржаној дана 6. септембра 2018. године,
донијела је

ОДЛУКУ
о допунама Одлуке о пречишћавању и одвођењу отпадних вода
Члан 1.
У Одлуци о пречишћавању и одвођењу отпадних вода („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број 4/14, 2/16, 5/16 и 2/17), додаје се нови члан 13. који гласи:
„Члан 13.
Корисник услуге је дужан у року 30 дана од дана издавања одобрења за канализациони
прикључак закључити уговор са даваоцем услуге о пружању услуга одводње отпадних вода
којим се регулишу међусобна права и обавезе корисника услуге и даваоца услуге.
Уколико корисник услуге у року из става 1. овог члана не закључи уговор са даваоцем
услуге о пружању услуга одводње отпадних вода, давалац услуге ће онемогућити
коришћење канализационог прикључка кориснику услуге, о чему се корисник услуге
обавјештава и сачињава записник о блокирању канализационог прикључка.
Корисници услуге одводње отпадних вода који немају закључен уговор из става 1. овог
члана, дужни су да га закључе у року од три мјесеца од дана ступања на снагу ове одлуке, у
супротном давалац услуге ће поступити сходно одредбама става 2.овог члана.“
Члан 2.
Иза члана 13. додаје се нови поднаслов и чланови 13а., 13б., 13в. и 13г. који гласе:
„ IIa. ОПШТИ УСЛОВИ КОЈЕ САДРЖИ УГОВОР ИЗМЕЂУ ДАВАОЦА И
КОРИСНИКА УСЛУГЕ (ЦИЈЕНА И ПЛАЋАЊЕ УСЛУГЕ, ДУЖНОСТ ДАВАОЦА
УСЛУГЕ, ДУЖНОСТ КОРИСНИКА УСЛУГЕ, ПРЕКИД У ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ)
Члан 13а.
Давалац услуга обезбјеђује кориснику услуга одводњу отпадних вода од шахта
унутрашње канализације корисника услуга, до тачке улијевања отпадних вода у јавну
канализациону мрежу.
За извршене услуге из става 1. овог члана примјењиваће се важећа цијена Даваоца
услуга на дан фактурисања.
Давалац услуга испоставља рачун Кориснику услуга на основу извршеног обрачуна,
до 15-ог у мјесецу за претходни мјесец. Рачун се доставља на адресу Корисника услуга.
Рок плаћања рачуна је до 25-ог у мјесецу, за претходни мјесец.
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Члан 13б.
Давалац услуга дужан је да обезбиједи Кориснику услуга:
1. Трајно и несметано пружање комуналних услуга под условима и на начин прописан
Законом о комуналним дјелатностима и Одлуком о пречишћавању и одвођењу
отпадних вода,
2. Исправност и функционалност комуналних објеката и уређаја,
3. Путем средстава информисања обавијести кориснике о планираним или очекиваним
прекидима у пружању услуга,
4. Рјешавање захтјева, приговора и рекламација корисника по хитном поступку и
обавјештавање корисника о предузетим мјерама, у што краћем року.
Члан 13в.
Корисник услуга дужан је да:
1. Користи објекте и уређаје којима Давалац услуга управља са пажњом доброг домаћина
и да надокнади штету коју проузрокује несавјесним и неодговорним коришћењем,
2. Одржава унутрашњу канализацију на начин да је технички исправна и доступна ради
контроле, поправке или замјене неисправног дијела,
3. Обавијести Даваоца услуга у року од 15 дана о насталим промјенама које се односе
на промјену корисника,промјени броја чланова домаћинства у објектима
колективног становања и другим идентификационим подацима Корисника услуге,
4. Редовно плаћа накнаду за пружену услугу у прописаном року.
Члан 13г.
Давалац услуга има право обуставити пружање услуге у следећим случајевима:
1. Када Корисник услуга откаже коришћење услуга, све до обнове пријаве за укључење;
2. Када стање унутрашње канализације угрожава здравље Корисника услуга;
3. Када је унутрашња канализација непажњом или намјерно загађена или затрпана од
стране Корисника услуга, или неприступачна, а Корисник услуга ни послије писмене
опомене није предузео потребне мјере;
4. Ако Корисник услуга без сагласности даваоца услуге унутрашњу канализацију
прикључи на систем јавне канализације, или дозволи да се на његов прикључак
прикључи други објекат;
5. Ако Корисник услуга не измири два узастопна рачуна;
6. Ако Корисник услуга одбије да закључи Уговор о пружању услуга одводње отпадних
вода;
7. Ако се врши отклањање сметњи и кварова на канализационој инсталацији или
мрежи.“
Члан 3.
У Одлуци Глава „5. Посебне одредбе“ и чланови 24а., 24б. и 24в. бришу се.
Члан 4.
У члану 26. у ставу 1. иза тачке 9) додаје се нова тачка 10) која гласи:
„10) ако корисник услуге не закључи уговор са даваоцем услуге о пружању услуга
одводње отпадних вода у року прописаним одредбама члана 13. ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Доњи Жабар».
Број: 01-022-65/18
6. септембар 2018. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.
______________________________
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На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр.97/16),а у складу са чланом 161.став 2. Закона о средњем образовању и
васпитању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 41/18) и чланом 36. став 2. Статута
Општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи Жабар", број 9/17), Скупштина
општине Доњи Жабар, на 17. редовној сједници, одржаној 6. септембра 2018. године,
донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа
Члан 1.
У Одлуци о субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 6/11- Први Пречишћени текст, 21/13 и 10/14), у члану 5. у
ставу 1. ријечи „у висини од 50% од цијене мјесечне карте“ мијењају се и гласе: „у висини
износа утврђеног у складу са чланом 3. став 1. ове Одлуке.“
Члан 2.
У члану 4. став 1., 4., 5., и у члану 7. ријечи „Служба за просвјету“ у различитим
падежима мијења се ријечима: „Општинска управа надлежна за послове превоза ученика и
студената“.
Члан 3.
У члану 4. став 2. ријечи „просвјете(у даљем тексту:Служба за просвјету)“ мијењају се
ријечима: „превоза ученика“.
Члан 4.
Овлашћује се Комисија за Статут и прописе да утврди Други пречишћени текст Одлуке о
субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:01-022-66/18
6. септембар 2018.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.
______________________________
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На основу члана 39. став 2. тачка 37. и члана 116.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16), члана 53б. Изборног закона Републике
Српске ("Службени гласник Републике Српске",бр. 34/02, 35/03,24/04,19/05,24/12 и 109/12),
а у складу са чланом 125.став 1. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, бр. 9/17) и тачком 3. Упутства о организовању и спровођењу избора
за чланове савјета мјесне заједнице („Службени гласник Републике Српске“, број 122/12 и
31/13), Скупштина општине Доњи Жабар на 17. редовној сједници одржаној 6. септембра
2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању избора за чланове савјета мјесних заједница на подручју општине Доњи
Жабар
Члан 1.
Расписују се избори за чланове савјета мјесних заједница на подручју општине Доњи
Жабара, и то:
1.Мјесназаједница„ДОЊИ ЖАБАР“–за насељено мјесто Доњи Жабар, бира се пет
чланова савјета,
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2. Мјесназаједница„ЛОНЧАРИ“–занасељена мјеста Лончари, Лепница и Јењић, бира се
пет чланова савјета,
3.Мјесназаједница„ЧОВИЋ ПОЉЕ“–занасељеномјесто Човић Поље, бира се пет чланова
савјета.
Члан 2.
Избори за чланове савјета мјесних заједница из члана 1.ове Одлуке одржаће се 11.
новембра 2018. године, а гласање ће се обавити на зборовима грађана у свакој мјесној
заједници у времену од 08,00 до 16,00 часова, у складу са Изборним законом Републике
Српске ("Службени гласник Републике Српске",бр. 34/02, 35/03,24/04,19/05,24/12, 109/12 и
45/18) и Упутством о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне
заједнице („Службени гласник Републике Српске“, број 122/12 и 31/13).
Члан 3.
Чланови савјета бирају се на збору грађана на подручју мјесне заједнице, непосредним
тајним гласањем на основу општег и једнаког изборног права.
Чланове савјета бирају бирачи уписани у Централнибирачки списак,на зборовима грађана
на којимаје присутно најмање 5% бирача који на дан расписивања избора имају
пребивалиште на подручју мјесне заједнице.
За чланове Савјета изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова бирача
којису гласали на збору грађана.
Члан 4.
Изборе за чланове савјета мјесних заједница ће спровести Општинска изборна комисија
Доњи Жабар.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“, а биће објављена и на огласним таблама Општинске управе и
мјесних заједница.
Број: 01-022-64/18
6. септембар 2018. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, ср.
______________________________
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На основу чл. 39. ст. 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 97/16), чл. 50. ст.1. и 2.Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, бр. 97/16) и
чл. 36. ст. 2. тачка 43. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“,бр. 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 17. редовној сједници одржаној дана
6. септембра 2018. године,донијела је

ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара
Скупштине општине Доњи Жабар
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање секретара Скупштине општине Доњи
Жабар, како слиједи:
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање секретара Скупштине општине Доњи Жабар
I ОПИС ПОСЛОВА
Секретар скупштине обавља послове утврђене законом, Статутом, Пословником
Скупштине општине Доњи Жабар и Правилником о организацији и систематизацији радних
мјеста у Општинској управи општине Доњи Жабар.
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II МАНДАТ
Секретар Скупштине општине се именује на вријеме трајања мандата Скупштине
општине.
III СТАТУС
Секретар скупштине има статус руководећег службеника прве категорије.
IV ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
1. да је држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест
мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској
управи,
5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем
нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,
6. да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да
није под оптужбом тог Суда, и да се није повиновао налогу да се појави пред Судом(члан
9.ст.1. Устава БиХ).
V ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први
циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ЕЦТС бодова
или еквивалент
2. да има најмање 3 (три)године радног искуства у траженом степену образовања,односно
звања
3. да има положен стручни испит за рад у управи.Изузетно, лице које је у другим
органима и организацијама радило, а нема положен стручни испит за рад у управи, може да
се прими у радни однос на радно мјесто секретара Скупштине општине Доњи Жабар, уз
обавезу да положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана запослења.
4. да познаје рад на рачунару (WORD).
VI НЕСПОЈИВОСТ И СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидат не може обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до
сукоба интереса у складу са чланом 44. и 45.Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе.
VII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих
ипосебних услова:
1. увјерење о држављанству ( не старије од шест мјесеци),
2. извод из матичне књиге рођених,
3. фотокопију личне карте,
4. фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
5. фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи; уколико је
кандидат радио у другим органима и организацијама, а нема положен стручни испит за рад
у управи,може да се прими у радни однос на радно мјесто секретара Скупштине општине
Доњи Жабар ако поднесе овјерену писану изјаву којом се обавезује да ће у року од 6
мјесеци од дана именовања положити стручни испит,
6. фотокопију увјерења о радном искуству у траженом степену образовања,односно звања,
7. својеручну биографију о кретању у служби,
8. потписану и од надлежног органа овјерену изјаву да кандидат није осуђиван за
кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело
које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
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9. потписану и од надлежног органа оверену изјаву да кандидат није отпуштан из
органауправе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни
иХерцеговини три године прије објављивања конкурса,
10. потписану и од надлежног органа овјерену изјаву да кандидат није у сукобу интереса
у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе.
Сва потребна документа морају бити достављена у оригиналу или овјереној фотокопији.
Увјерењео општој здравственој способности доставиће кандидат који буде именован
надужност.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за спровођење јавног конкурса за
избор и именовање секретара Скупштине општине Доњи Жабар обавиће улазни интервју на
којем ће се путем усменог разговора вршити оцјењивање стручне оспособљености, знања и
вјештина кандидата, а о мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити
благовремено обавијештени.
VIII РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.О резулататима конкурса кандидати
ће бити писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ДОЊИ ЖАБАР, Трг Младости бр.2, 76273 Доњи Жабар са назнаком „Комисија за избор и
именовање секретара Скупштине општине Доњи Жабар“.
За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник општинске
управе - Свјетлана Стевановић, контакт телефон: 054/875-122 и 054-875-100.
Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.
IX ОБЈАВЉИВАЊЕ
Конкурс ће бити објављен у дневном листу „Вечерње новости“ и „Службеном гласнику
Републике Српске“.
Уколико конкурс не буде истовремено објављен, рок ће се рачунати од дана посљедњег
објављивања.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022- 63/18
6. септембар 2018.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.
______________________________

253
На основу чл. 53. ст. 1. и 2. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, бр.97/16) и чл. 39.
став 2. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 9/17),
Скупштина општине Доњи Жабар, на 17. редовној сједници одржаној дана 6. септембра
2018. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара
Скупштине општине Доњи Жабар
Члан 1.
Именује се Комисија за спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара
Скупштине општине Доњи Жабар ( у даљем тексту: Комисија), у саставу:
1. Слободан Вуковић,службеник општинске управе општине Доњи Жабар, предсједник,
2. Радмила Божић, службеник општинске управе општине Доњи Жабар, члан,
3. Зора Поповић , одборник у Скупштини општине Доњи Жабар, члан,
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4. Младен Ђокановић, одборник у Скупштини општине Доњи Жабар, члан,
5. Ивана Дринић, са листе стручњака, члан.
Члан 2.
Комисија врши контролу испуњености општих и посебних услова за пријављене
кандидате, обавља улазни интервју са кандидатима који испуњавају прописане услове,
утврђује редослед кандидата и доставља приједлог предсједнику Скупштине општине Доњи
Жабар.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број: 01-022- 67/18
6. септембар 2018. године
Доњи Жабар

Предсjедник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.
______________________________
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број97/16), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
Републике Српске“, број 9/17) ичлана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,број 12/17), Скупштина општине Доњи Жабар
је, на 17. редовној сједници одржаној6. септембра2018.године, донијела сљедећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се извод из записника са 16. редовне сједнице Скупштине општине Доњи
Жабар,која је одржана дана10. 7.2018.године.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општинеДоњи Жабар“.
Број: 01-022-62/18
6. септембар 2018. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.
______________________________

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
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На основу чл. 59. и чл.82. ст 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр.97/13) а у складу са чл.44. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05,7/12 и 6/15) и чланом 5. Одлуке о
објављивању општинских прописа („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.17/13),
Начелник општине Доњи Жабар доноси
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању Одговорног уредника и Администратора
„Службеног гласника општине Доњи Жабар“
I
У Рјешењу о именовању Одговорног уредника и Администратора „Службеног гласника
општине Доњи Жабар“ број 02-022-14/16 од 1.12.2016.године („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број 10/16), у тачки I. умјесто„Маријана Митровић, мастер правник“ ставља
се и именује: Митар Митровић,дипл.правник“.
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II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-022-13/18
7. септембар 2018.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
______________________________
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На основу чл. 59. став 1. тачка 21) и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16) и члана 65. став 1. тачка 23) Статута
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 9/17), доносим

ЗАКЉУЧАК
о преносу обавезе плаћања утрошка електричне енергије за три бројила са
општине Доњи Жабар на стварне кориснике-три фудбалска клуба са подручја
општине Доњи Жабар
1. Преноси се обавеза плаћања утрошка електричне енергије за три електрична бројила са
општине Доњи Жабар на три стварна корисника, и то:

Досадашњи обвезник
енергије

Нови обвезник плаћања
утрошка електричне енергије
(стварни корисник)

Број
Редни
плаћања утрошка електричне
број електричног бројила

1.

00194197

општина Доњи ЖабарБуџет

ФК „Полет“
Човић Поље, „Живковићи“

2.

00181932

општина Доњи ЖабарБуџет

ФК „Младост“
Лончари, „Дом“

3.

00153953

општина Доњи ЖабарБуџет

ФК „Црвена Звијезда
Агропетрол“
Доњи Жабар, „Дом“

2. Нови обвезници плаћања утрошка електричне енергије-фудбалски клубови наведени у
тачки 1. овог Закључка, започеће плаћање непосредно почев од 1. октобра 2018. године, од
којег датума ће ЗП Електро Бијељина а.д. Бијељина достављати рачуне за утрошак
електричне енергије тим обвезницима.
3. Задужује се Општинска управа-Одсјек за привреду, борачко-инвалидску заштиту,
цивилну заштиту и друштвене делатности-Рачуноводство да брише електрична бројила из
тачке 1.овог Закључка из евиденције бројила за чији утрошак се плаћају рачуни из Буџета
општине Доњи Жабар закључно са 30.9.2018. године.
4. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-022-12/18
6. септембар 2018. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
______________________________
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На основу чл.59. и 82. ст. 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број:97/16), чл.17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник
БиХ“, број:39/14), чл. 4. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени
гласник општине ДоњиЖабар“, број:2/11) и члана 65. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине ДоњиЖабар“, број: 9/17), Начелник општине Доњи Жабар,
доноси:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о приступању јавној набавци радова-санација и адаптација
Пословно-административног објекта у Доњем Жабару
I
Доноси се посебна одлука о приступању поступку јавне набавке радова – санација и
адаптација пословно-административног објекта у Доњем Жабару, која није предвиђена
планом јавних набавки за 2018.годину.
Јавној набавци се приступа на основу Одлуке Владе Републике Српске о измјенама
одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике
Српске за финансирање из буџета у 2018.години број: 04/1-012-2-1517/18 од 07. 6. 2018.
године („Службени гласник Републике Српске“, бр. 57/18).
II
Овом одлуком врши се допуна табеларног приказа годишњег плана јавних набавки у
2018. години који се сматра саставним дијелом ове одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.
Број:02-404- 18/18
17. 8. 2018. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

Термин
предузимања активности на ЈН

Врста поступка-процедуре ЈН

Носилац израде посебног дела ТД

Извор финансијских средстава: потрошачка
јединица/економски код

Да ли се предвиђа закључивање оквирног
споразума

Рок за реализацију уговора-оквирног
споразума

Рок за доделу-закључење уговора

Процењена маx бруто
вредност ЈН у КМ

Врста ЈН(робе/услуге/радови)

Назив јавне набавке и ЈРЈН

Ред. број ЈН

ДОПУНА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
У 2018.ГОДИНИ
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не

Отворени поступак

31.01.
2019.

у складу са пројектном документацијом-Слободан Вуковић

20.10.
2018.

Буџет Републике Српске за 2018.годину

350.000,00

1.

Јавна набавка радова-санација и адаптација пословноадминистративног објекта у Доњем Жабару
45213150-9
радови
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17.8.
2018.
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Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.97/16),чл. 14.ст.4. и чл.17.Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ„бр.39/14),чл.65. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 9/17),а у складу са одлуком Владе
Републике Српске број: 04/1-012-2-1517/18 од 7.6.2018.године, доноси:

ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке радова-санација и адаптација пословноадминистративног објекта у Доњем Жабару
I
Приступа се поступку јавне набавке радова – санација и адаптација пословноадминистративног објекта у Доњем Жабару ( објекат у улици Николе Тесле бр.37,Доњи
Жабар) , ЈРЈН 45213150-9, у складу са пројектном документацијом.
II
Процењена вредност јавне набавке је 350.000,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбеђена су у буџету Републике Српске за 2018.
годину а на основу одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1517/18 од 7.6. 2018.
године („Службени гласник Републике Српске“, бр. 57/18).
IV
За предметну јавну набавку спровешће се отворени поступак.
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V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 02-404-18/18
17. август 2018. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
______________________________

САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
249. Одлука о допунама Одлуке о пречишћавању и одвођењу отпадних вода
250. Одлука о измјени Одлуке о субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа
251. Одлука о расписивању избора за чланове савјета мјесних заједница на подручју
општине Доњи Жабар
252. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине
општине Доњи Жабар
253. Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање
секретара Скупштине општине Доњи Жабар
254. Закључак о усвајању Извода из записника са 16. редовне сједнице Скупштине
општине Доњи Жабар од 10. 7. 2018. године
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
255. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Одговорног уредника и Администратора
„Службеног гласника општине Доњи Жабар“
256. Закључак о преносу обавезе плаћања утрошка електричне енергије за три бројила са
општине Доњи Жабар на стварне кориснике-три фудбалска клуба са подручја општине
Доњи Жабар
257. Посебна Одлука о приступању јавној набавци радова-санација и адаптација
Пословно-административног објекта у Доњем Жабару
258. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова-санација и адаптација
пословно-административног објекта у Доњем Жабару
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Издавач: Општина Доњи Жабар, Заступник Одговорног уредника: Митар
Митровић, дипломирани правник; 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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