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На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени
гласник БиХ“, број 39/14) и члана 65. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 9/17), Начелник општине Доњи Жабар, доноси
ОД Л У К У
о измјени Одлуке о доношењу плана јавних набавки за 2019. годину и посебној одлуци
о приступању поступку јавне набавке услуга одобравања кредита
I
У Одлуци о доношењу плана јавних набавки за 2019. годину („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 1/19), у Табеларном дијелу 2. УСЛУГЕ мијења се тачка 2.1 која
гласи:
2.1.

Услуге
Конкурентски
одобравања 66113000-5 400.000
фебруар
захтјев
кредита

април

Буџет за
2019.

Милка
Стојановић

и измијењена гласи:
Ред.
број

Предмет
набавке

Шифра
ЈРЈН

Услуге
2.1. одобравања 66113000-5
кредита

Процијењена
Врста
вриједност
поступка
(КМ)
1.080.000

Отворени
поступак

Оквирни
датум
покретања
поступка

Оквирни
датум
закључења
уговора

Извор
финансирања

Носилац
израде
посебног
дијела ТД

март

мај

Буџет за
2019.

Милка
Стојановић

II
Доноси се посебна одлука о приступању поступку јавне набавке услуге одобравања
кредита за потребе општине Доњи Жабар у износу од 1.080.000 КМ.
Jaвној набавци из става 1. приступа се из разлога хитности, у складу са Одлуком о
дугорочном кредитном задужењу општине Доњи Жабар („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број 1/19).
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“ и веб страници општине Доњи Жабар.
Број: 02-404-2-1/19
6. фебруар 2019. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
______________________
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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 поступку јавне набавке услуга- Услуге дератизације и
дезинсекције за 2019.годину
I
Приступа се поступку јавне набавке услуга-предвиђена Планом јавних набавки за
2019.годину под редним бројем 2.УСЛУГЕ – 2.3. Услуге дератизације и дезинсекције, ЈРЈН90923000-3.
II
Процијењена вриједност јавне набавке је до 1.500,00 КМ.
У понуђену цијену дезинсекције уграђена је и гратис услуга дератизације за потребе за
објекте које користе Општински органи и организације.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбиједиће се из буџета општине Доњи Жабар за
2019. годину, економски код 412220 - Расходи за комуналне услуге-Расходи за услуге
дератизације и дезинсекције.
IV
За предметну набавку спровешће се директни споразум у складу са чланом 7.
Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“, бр. 90/14) и
чланом 7. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, бр. 12/14).
V
Oва одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-404-12 /19
19.3.2019. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић,с.р.

______________________
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На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14), чл.5. и 6. Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр.90/14) и члана 5. став 2. тачка
б) Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Доњи
Жабар“, број 12/14), начелник општине, д о н о с и

ОДЛУКУ
о додјели уговора у поступку директног споразума
Члан 1.
Прихвата се Понуда понуђача „Дезинсекција“ д.о.о. друштво за санитарно-еколошку
заштиту, Ул. Мајевичких бригада 52., 76300 Бијељина, ЈИБ: 4404117800006, Матични број:
11151523, број жиро рачуна: 567343-11000632-32, број рјешења Министарства здравља и
социјалне заштите о испуњености услова за обављање дјелатности дератизације 11/04501-67/17 од 18.7.2017.године, број понуде 168/19 од 20.3. 2019. године,у поступку јавне
набавке услуга-предвиђена Планом јавних набавки за 2019. годину под редним бројем
2.УСЛУГЕ – 2.3. Услуге дератизације и дезинсекције, ЈРЈН-90923000-3. путем директног
споразума, за понуђену цијену у укупном износу од 1.500,00 КМ, па се наведеном Понуђачу
додјељује Уговор.

Страна 2
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Члан 2.
Приједлог уговора у смислу члана 1.ове Одлуке доставиће се на потпис изабраном
Понуђачу „Дезинсекција“ д.о.о. Бијељина, у року од седам дана од дана доношења ове
Одлуке.
Члан 3.
За израду уговора задужује се секретар Скупштине општине.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику опшине
Доњи Жабар“.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке услугапредвиђена Планом јавних набавки за 2019.годину под редним бројем 2.УСЛУГЕ – 2.3.
Услуге дератизације и дезинсекције, ЈРЈН-90923000-3 путем директног споразума број 02404-12/19 од 19.3.2019.године.Процијењена вриједност јавне набавке је до 1.500,00 КМ.
Електронском поштом, захтјев за доставу понуде, након испитивања тржишта упућен је
понуђачу „Дезинсекција“ д.о.о. Бијељина који је у року доставио понуду која је
прихватљива.
Уговорни орган ће позвати изабраног добављача ради закључења уговора којим ће се
регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну набавку сходно захтјевима
уговорног органа наведеним у захтјеву за достављање понуде и у складу са законом.
Примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, те
чл.5. и 6. Правилника о поступку директног споразума ( Службени гласник БиХ бр.90/14),
и члана 5. став 2. тачка б) Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник Општине Доњи Жабар“, број 12/14)одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:Није прописана могућност изјављивања жалбе у поступку
директног споразума.
Број: 02-404-12-2/19
22. март 2019. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

______________________
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На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14), чл.5. и 6. Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр.90/14) и члана 5. став 2. тачка
б) Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Доњи
Жабар“, број 12/14), начелник општине, д о н о с и

ОДЛУКУ
о додјели уговора у поступку директног споразума
Члан 1.
Прихвата се Понуда понуђача ГП “ОБНОВА"д.о.о. Пут Српских добровољаца бб, 76230
Шамац од 18.2.2019. године у поступку јавне набавке услуге израда стручног мишљења и
УТ услова за извођење радова на промјени приступа објекту и унутар објекта за лица са
умањеним тјелесним способностима-санација и адаптација пословног административног
објекта у Доњем Жабару, за понуђену цијену у укупном износу од 990,00 КМ без ПДВ-а,
што са ПДВ-ом укупно износи: 1.158,30 КМ, па се наведеном Понуђачу додјељује извршење
наведених услуга.
Члан 2.
Рок за извршење предметне услуге је седам дана од дана доношења ове Одлуке и
достављања потребних геодетских подлога од стране уговорног органа.
Страна 3
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Плађање услуге из члана 1.ове одлуке извршиће се на рачун понуђача број 562-01100001724-22 у року од седам дана од извршења услуге и достављања општини Доњи
Жабар документа у аналогној верзији у три примјерка.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику опшине
Доњи Жабар“.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке услуга
број 02-404-7/19 од 18.2.2019. године: израда стручног мишљења и УТ услова за извођење
радова на промјени приступа објекту и унутар објекта за лица са умањеним тјелесним
способностима-санација и адаптација пословног административног објекта у Доњем
Жабару.
Процијењена вриједност јавне набавке, без ПДВ-а је 1.000,00 КМ, (словима: хиљаду КМ).
Писмени захтјев, након испитивања тржишта упућен је понуђачу ГП “ОБНОВА"д.о.о. Пут
Српских добровољаца бб,76230 Шамац, који је у року доставио понуду која је
прихватљива.
Начин и рок плаћања услуге прихваћени су по понуди Понуђача.
Примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, те
чл.5. и 6. Правилника о поступку директног споразума ( Службени гласник БиХ бр.90/14),
и члана 5. став 2. тачка б) Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник Општине Доњи Жабар“, број 12/14)одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:Није прописана могућност изјављивања жалбе у поступку
директног споразума.
Број: 02-404-7-2/19
19. фебруар 2019. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

______________________
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На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14), чл.5. и 6. Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр.90/14) и члана 5. став 2. тачка
б) Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Доњи
Жабар“, број 12/14), начелник општине, д о н о с и

ОДЛУКУ
о додјели уговора у поступку директног споразума
Члан 1.
Прихвата се Понуда понуђача Energo Sistem Brčko, Дејтонска 141А, 76100 Брчко, број
понуде 05-28-01/19 од 28.11.2019. године у поступку јавне набавке извођења радова на
монтажи стубова за јавну расвјету по захтјеву за понуду број 02-404-3/19 од
25.1.2019.године. путем директног споразума, за понуђену цијену у укупном износу од
1.755,00 КМ са ПДВ-ом, па се наведеном Понуђачу додјељује Уговор.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном Понуђачу Energo Sistem
Brčko, у року од седам дана од дана доношења ове Одлуке.
Члан 3.
За израду уговора задужује се секретар Скупштине општине.
Страна 4
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику опшине
Доњи Жабар“.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке роба:
бандере за уличну јавну расвјету у насељу Доње Поље број 02-404-3/19 од
25.1.2019.године. Процијењена вриједност јавне набавке, без ПДВ-а је 4.000,00 КМ.
Писмени захтјев, након испитивања тржишта упућен је понуђачу Energo Sistem Brčko,
Дејтонска 141А, 76100 Брчко, који је у року доставио понуду која је прихватљива.
Уговорни орган ће позвати изабраног добављача ради закључења уговора којим ће се
регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну набавку сходно захтјевима
уговорног органа наведеним у тендерској документацији и законским прописима који
регулишу поступке уговарања.
Примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, те
чл.5. и 6. Правилника о поступку директног споразума ( Службени гласник БиХ бр.90/14),
и члана 5. став 2. тачка б) Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник Општине Доњи Жабар“, број 12/14)одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:Није прописана могућност изјављивања жалбе у поступку
директног споразума.
Број: 02-404-3-2/19
8. фебруар 2019. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

______________________
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На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14), чл.5. и 6. Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр.90/14) и члана 5. став 2. тачка
б) Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Доњи
Жабар“, број 12/14), начелник општине, д о н о с и

ОДЛУКУ
о додјели уговора у поступку директног споразума
Члан 1.
Прихвата се Понуда понуђача Energo Sistem Brčko, Дејтонска 141А, 76100 Брчко, број
понуде 05-28-01/19 од 28.11.2019. године у поступку јавне набавке извођења радова на
монтажи стубова за јавну расвјету по захтјеву за понуду број 02-404-3/19 од
25.1.2019.године. путем директног споразума, за понуђену цијену у укупном износу од
1.755,00 КМ са ПДВ-ом, па се наведеном Понуђачу додјељује Уговор.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном Понуђачу Energo Sistem
Brčko, у року од седам дана од дана доношења ове Одлуке.
Члан 3.
За израду уговора задужује се секретар Скупштине општине.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику опшине
Доњи Жабар“.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке роба:
бандере за уличну јавну расвјету у насељу Доње Поље број 02-404-3/19 од 25.1. 2019.
године. Процијењена вриједност јавне набавке, без ПДВ-а је 4.000,00 КМ.
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Писмени захтјев, након испитивања тржишта упућен је понуђачу Energo Sistem Brčko,
Дејтонска 141А, 76100 Брчко, који је у року доставио понуду која је прихватљива.
Уговорни орган ће позвати изабраног добављача ради закључења уговора којим ће се
регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну набавку сходно захтјевима
уговорног органа наведеним у тендерској документацији и законским прописима који
регулишу поступке уговарања.
Примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, те
чл.5. и 6. Правилника о поступку директног споразума ( Службени гласник БиХ бр.90/14),
и члана 5. став 2. тачка б) Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник Општине Доњи Жабар“, број 12/14)одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:Није прописана могућност изјављивања жалбе у поступку
директног споразума.
Број: 02-404-3-2/19
8. фебруар 2019. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
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На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14), чл.5. и 6. Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр.90/14) и члана 5. став 2. тачка
б) Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Доњи
Жабар“, број 12/14), начелник општине, д о н о с и

ОДЛУКУ
о додјели уговора у поступку директног споразума
Члан 1.
Прихвата се Понуда понуђача „Sector Security“ д.о.о Бања Лука-ПЈ Брчко, 76100 Брчко,
број понуде 08/15 од 30.1.2019. године у поступку јавне набавке физичко-техничко
обезбјеђење зграде општине Доњи Жабар у Доњем Жабару путем директног споразума,
након испитивања тржишта за понуђену цијену од 842,40 КМ са ПДВ-ом за период
1.1.2019. до 31.12. 2019. године, па се наведеном Понуђачу додјељује Уговор.
Члан 2.
Приједлог уговора о вршењу услуга физичко – техничког обезбјеђења зграде општине
Доњи Жабар за 2019.годину доставиће се на потпис изабраном Понуђачу „Sector Security“
д.о.о Бања Лука-ПЈ Брчко, у року од седам дана од дана доношења ове Одлуке.
Члан 3.
За израду уговора задужује се секретар Скупштине општине.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику опшине
Доњи Жабар“.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке: услуге
физичко-техничког обезбјеђења зграде општине Доњи Жабар број: 02-404-4/19 од
29.1.2019. године.
Писмени захтјев, након испитивања тржишта упућен је понуђачу „Sector Security“ д.о.о
Бања Лука-ПЈ Брчко, који је у року доставио понуду која је прихватљива.
Уговорни орган ће позвати изабраног добављача ради закључења уговора којим ће се
регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну набавку сходно захтјевима
уговорног органа наведеним у тендерској документацији и законским прописима који
регулишу поступке уговарања.
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Примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, те
чл.5. и 6. Правилника о поступку директног споразума ( Службени гласник БиХ бр.90/14),
и члана 5. став 2. тачка б) Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник Општине Доњи Жабар“, број 12/14)одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:Није прописана могућност изјављивања жалбе у поступку
директног споразума.
Број: 02-404-4/19
31. јануар 2019. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић,с.р.
______________________
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На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14), чл.5. и 6. Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр.90/14) и члана 5. став 2. тачка
б) Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине Доњи
Жабар“, број 12/14), начелник општине, д о н о с и
ОДЛУКУ
о додјели уговора у поступку директног споразума
Члан 1.
Прихвата се Понуда понуђача “ПРЕВЕНТА" д.о.о Угљевик,Прве Мајевичке бригаде 4,
76330 Угљевик, ЈИБ: 4403915170007 број понуде 291/19 од 20.3.2019.године у поступку
јавне набавке роба-предвиђена Планом јавних набавки за 2019.годину под редним бројем
1.РОБЕ – 1.1. Набавка ПП апарата, ЈРЈН-44480000-8 путем директног споразума, за
понуђену цијену у укупном износу од 5.118,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.988,06 КМ са ПДВом, па се наведеном Понуђачу додјељује Уговор.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци апарата за гашење пожара у смисли члана 1.ове Одлуке
доставиће се на потпис изабраном Понуђачу “ПРЕВЕНТА" д.о.о Угљевик, у року од седам
дана од дана доношења ове Одлуке.
Члан 3.
За израду уговора задужује се секретар Скупштине општине.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику опшине
Доњи Жабар“.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке робапредвиђена Планом јавних набавки за 2019.годину под редним бројем 1.РОБЕ – 1.1.
Набавка ПП апарата, ЈРЈН-44480000-8 путем директног споразума број 02-404-9/19 од
15.3.2019.године.Процијењена вриједност јавне набавке је до 6000,00 КМ са ПДВ-ом.
Електронском поштом, захтјев за доставу понуде, након испитивања тржишта упућен је
понуђачу “ПРЕВЕНТА" д.о.о. који је у року доставио понуду која је прихватљива.
Уговорни орган ће позвати изабраног добављача ради закључења уговора којим ће се
регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну набавку сходно захтјевима
уговорног органа наведеним у захтјеву за достављање понуде и у складу са законом.
Примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, те
чл.5. и 6. Правилника о поступку директног споразума ( Службени гласник БиХ бр.90/14),
и члана 5. став 2. тачка б) Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник Општине Доњи Жабар“, број 12/14)одлучено је као у диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:Није прописана могућност изјављивања жалбе у поступку
директног споразума.
Број: 02-404-9-2/19
21. март 2019. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

______________________
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На основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр.97/16), чл. 70.ст.1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр.39/14)
и чл.35.Правилника о јавним набавкама роба,радова и услуга („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, бр.2/11),Начелник општине Доњи Жабар, доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
БИРА СЕ D.O.O. „Rasimgradnja“ Gradačac по понуди бр. 5/19 од 15.02.2019.године као
најповољнији понуђачу поступку јавне набавке радова-санација и адaптација пословноадминистративног објекта у Доњем Жабару ( ул. Николе Тесле бр.37, поновљени поступак,
број набавке:02-404-25/18) по укупној цијени понуде од 353.656,99КМ са ПДВ-ом, односно
302.270,93 КМ без ПДВ-а.
Са најповољнијим понуђачем закључиће се уговор о извођењу радова у складу са законом.

Образложење
Дана 27.12.2018.године у 16:07 часова на Порталу јавних набавки БиХ под бројем: 13921-323-3-8/18 и у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 1/19 од 11.01.2019.године, објављено је
обавештење о набавци радова-санација и адаптација пословно административног објекта
у Доњем Жабару.
Поступак предметне јавне набавке спроведен је путем отвореног поступка.Увидом у
извештај о преузимању тендерске документације од стране понуђача из система „Енабавке“ утврђено је да је тендерску документацију преузело укупно 13 (тринаест)
понуђача. До крајњег рока за достављање понуда, 18.02.2019.године до 13:00 часова,
достављене су 4(четири) понуде:
1.понуда понуђача Д.О.О. „Ракић-Грозданић“ Вукосавље ( број протокола 02-404-181/18 и број коверте 1.),
2.понуда понуђача Д.О.О. „Астра План“ Брчко ( број протокола 02-404-18-2/18 и број
коверте 2.),
3. понуда понуђача –конзорциј: Д.о.о. „Винковић“ Оштра Лука, „Магнет“ д.о.о. Брчко и
„ТЕРМО ВЕНТ ИНЖИЊЕРИНГ“д.о.о. Брчко (број протокола 02-404-18-3/18, број коверте 3.)
4. понуда понуђача D.o.o. „Rasimgradnja“ Gradačac ( број протокола 02-404-18-4/18,број
коверте 4).
Неблаговремених понуда није било.
Након прегледа и оцене понуда, комисија за предметну јавну набавку је утврдила да у
понудама Д.о.о. „Астра План“Брчко и Д.о.о. „Ракић-Грозданић“ Вукосавље, постоје рачунске
грешке. Понуђач Д.о.о. „Астра План“Брчко је својим дописом од 11.03.2019.године дао
сагласност на исправљену рачунску грешку. Понуђач Д.о.о. „Ракић-Грозданић“ Вукосавље
није доставио сагласност на исправљену рачунску грешку иако је уредно обавијештен па
је примјеном одредбе чл. 68.ст.4. тачка г) Закона о јавним набавкама његова понуда
одбачена.
У поступку прегледа и оцјене понуда комисија за предметну јавну набавку је утврдила
да понуђач D.o.o. „Rasimgradnja“ Gradačac није попунио предмер радова –у делу
електрорадови ставке под бројем 12. и под бројем 13. које су дефинисане на страни 33.
тендерске документације.На захтјев уговорног органа, понуђач D.o.o. „Rasimgradnja“
Gradačac је благовремено својим дописом од 13.03.2019.године дао писмено објашњење
своје понуде а све у складу са чл. 66.ст.2. Закона о јавним набавкама БиХ.
Страна 8
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У даљем поступку, комисија за јавну набавку извршила је рангирање
квлификованих и прихватљивих понуда према критеријуму-најнижа цијена:
1. D.o.o. „Rasimgradnja“ Gradačac по укупној цијени понуде од 353.656,99KM са
ПДВ-ом ( 302.270,93KM без ПДВ-а)
2. Д.о.о. „Астра План „ Брчкo по укупној цијени понуде од 355.398,49 KM са ПДВ-ом
( 303.759,08 КМ без ПДВ-а)
3. конзорциј: Д.о.о. „Винковић“ Оштра Лука, Магнет д.о.о. Брчко и „ТЕРМО ВЕНТ
ИНЖИЊЕРИНГ“д.о.о. Брчко по укупној цијени понуде од 493.480,59КМ са ПДВ-ом (
421.778,28 КМ без ПДВ-а).
Применом критеријума за доделу уговора-најнижа цена, комисија за јавне набавке
је предложила Начелнику општине Доњи Жабар да закључи уговор о извођењу радова на
санацији и адаптацији пословно административног објекта у Доњем Жабару ( у улици
Николе Тесле бр.37) са најповољнијим понуђачем D.o.o. „Rasimgradnja“ Gradačac по
укупној цијени понуде од 353.656,99KM са ПДВ-ом ( 302.270,93KM без ПДВ-а)по понуди
бр. 5/19 od 15.02.2019.године.
На основу утврђеног чињеничног стања, а у складу са одредбом чл.64.ст.1. тачка б)
Закона о јавним набавкама БиХ, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Сваки понуђач који има легитимни интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који
сматра да је уговорни орган у току поступка доделе уговора прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама и/или подзаконских аката има право уложити жалбу
уговорном органу у року од 10 (десет) дана од дана достављања одлуке о избору
најповољнијег понуђача.Жалба се изјављује Уреду за разматрање жалби са седиштем у
Бања Луци, путем уговорног органа, општине Доњи Жабар у писaној форми, директно или
препорученом поштанском пошиљком, на адресу:Трг младости
бр.2,76273 Доњи
Жабар.Накнада за жалбу се плаћа у износу од 3.500,00КМ у корист буџета институција
БиХ.Накнада за жалбу је неповратна у случају неосноване жалбе.

Број:02-404-25/18
19.03.2018.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
______________________
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На основу члана 118. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број 40/13, 2/15-УС РС, 106/15, 3/16-испр. и 104/18-УС РС), члана 59.
став (1) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 65. став (1) Статута Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи
Жабар“, број 9/17) начелник Општине доноси
РЈЕШЕЊЕ
1. Миодраг Симић, дипл. инжињер грађевинарства из Брчког,ул.Алексе Шантића број
1, ималац овлашћења за израду техничке документације,фаза нискоградње и надзор, број
лиценце: ФЛ-3896/16, број протокола: 15.02-361-171/16 од 1.3.2016. године, именује се
као посленик, за Надзорни орган за вршење послова стручног надзора на извођењу радова
на реконструкцији локалних путева на подручју општине Доњи Жабар по уговору
закљученом између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске-Јединица за координацију пољопривредних пројеката (APCU) као наручиоца под
бројем 719/19 од 5.3.2018.године, као наручиоца и „Galax-Niskogradnja“ д.о.о. Брчко улица
Сафета Пашалића 20, Брчко под бројем 48/19 од 28.2.2019.године као извођача радова.
2. Стручни надзор обухвата послове утврђене у члану 119. Закона о уређењу простора
и грађењу и члану 5. и 6. Правилника о вршењу стручног надзора у току изградње
објеката.
3. Са Надзорним органом из тачке 1. овог рјешења закључиће се посебан уговор о
вршењу послова стручног надзора.
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4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Доњи Жабар“.
Број: 02-022-2/19
7. март 2019. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
______________________
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На основу члана 15. став 5. Законa о заштити становништва од заразних болести
("Службени гласник Републике Српске", број 90/17), а у складу са чланом 65. Статута
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17) и чланом
3.став 3. Одлуке о обавезној, систематској и превентивној дезинфекцији, дезинсекцији и
дератизацији на подручју општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи
Жабар",број 3/07,6/10,15/10 и 1/19), Начелник општине Доњи Жабар, д о н о с и

НАРЕДБУ
о обавезној систематској дезинсекцији и дератизацији
на подручју општине Доњи Жабар у 2019. години
1. НАРЕЂУЈЕ СЕ вршење редовне систематске дезинсекције и дератизације на
територији општине Доњи Жабар у 2019.години, и то у времену:
- Дезинсекција: април 2019.године
- Дератизација: прољећна у априлу и јесења у октобру 2019.године.
2. Услуге из тачке 1. ове Наредбе извршиће „Дезинсекција“ д.о.о. друштво за санитарноеколошку заштиту, ЈИБ: 4404117800006, Матични број: 11151523 Ул. Мајевичких бригада
број 52. 76300 Бијељина, у складу са проведеним поступком јавне набавке.
3. Услуге дезинсекције и дератизације које се плаћају на терет Буџета општине Доњи
Жабар за 2019.годину,у укупном износу од 1.500,00 КМ, односе се на сљедеће јавне
површине и јавне објекте:
- зграде и простори које користе органи и организације Општине и Општинска управа
и простори које користе мјесне заједнице Доњи Жабар, Лончари и Човић Поље,
- зграде и простори које користи Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар,
- мјесна гробља у Доњем Жабару, Лончарима и Човић Пољу,
- водотоци, стајаће воде,јавне депоније и
- друге јавне површине по налогу општине Доњи Жабар.
4. Трошкове услуга дезинсекције и дератизације у складу са овом Наредбом плаћају, на
свој терет, привредна друштва, друга правна лица и самостални предузетници са
сједиштем на подручју општине Доњи Жабар (уз закључење уговора),као и домаћинства, у
складу са законом, као и правилима струке, нормама и стандардима прописаним за
предметну врсту посла и по цјеновнику услуга Извршиоца.
5. Правна и физичка лица која не поступе у складу са овом Наредбом подлијежу казнама
у складу са одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести („ Службени
гласник Републике Српске“, број 90/17).
6. За надзор и контролу вршења услуга дезинсекције и дератизације у складу са овом
Наредбом начелник Општине именоваће комисију, посебним рјешењем.
7. Извођач услуга дезинсекције и дератизације је дужан благовремено обавијестити
становништво и упозорити на извођење ове акције путем писаних обавјештења и
оглашавањем на огласним таблама мјесних заједница, и то седам дана прије почетка
извођења наведених мјера.
8. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „ Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-510-1/19
27.март 2019. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић,с.р.
______________________
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На основу члана 72. став 2. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14 и 114/17), општина Доњи Жабар
објављује

ИЗВЈЕШТАЈ
о стању дуга и гаранцијама општине
Доњи Жабар на дан 31.12.2018. године
1. Стање дуга општине Доњи Жабар по основу дугорочног кредита код Нове Банке
а.д. Бања Лука на дан 31.12.2018.године износи:
- Дуг по основу главнице ............................... 584.351,05 КМ
- Дуг по основу камате ................................... 162.185,76 КМ
2. Укупно стање дуга у складу са тачком 1.овог Извјештаја на дан 31.12.2018. године
износи 746.536,81 КМ.
3. Општина нема дуга по основу издатих гаранција.
4. Овај извјештај објавити у „Службеном гласнику Републике Српске“ и „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 02-443- 2/19
20.март 2019.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић,с.р.
______________________
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САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
26. Одлука о измјени Одлуке о доношењу плана јавних набавки за 2019. годину и
посебној одлуци о приступању поступку јавне набавке услуга одобравања кредита
27. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга- Услуге дератизације и
дезинсекције за 2019.годину
28. Одлука о додјели уговора у поступку директног споразума-дезинсекција и
дератизација
29. Одлука о додјели уговора у поступку директног споразума.- израда стручног
мишљења и УТ услова за извођење радова на промјени приступа објекту и унутар
објекта за лица са умањеним тјелесним способностима-санација и адаптација
пословног административног објекта у Доњем Жабару
30. Одлука о додјели уговора у поступку директног споразума-извођење радова
на монтажи стубова за јавну расвјету по захтјеву за понуду број 02-404-3/19 од
25.1.2019.године. путем
31. Одлука о додјели уговора у поступку директног споразума-извођење радова
на монтажи стубова за јавну расвјету по захтјеву за понуду број 02-404-3/19 од
25.12019. године
32. Одлука о додјели уговора у поступку директног споразума-физичко-техничко
обезбјеђење зграде општине Доњи Жабар у Доњем Жабару
33. Одлука о додјели уговора у поступку директног споразума-Набавка ПП
апарата
34. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радовасанација и адaптација пословно-административног објекта у Доњем Жабару ( ул.
Николе Тесле бр.37, поновљени поступак, број набавке:02-404-25/18)
35. Рјешење о именовању Надзорног органа на извођењу радова на
реконструкцији локалних путева на подручју општине Доњи Жабар по уговору
закљученом између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Српске-Јединица за координацију пољопривредних пројеката (APCU) као
наручиоца под бројем 719/19 од 5.3.2018.године, као наручиоца и „Galax-Niskogradnja“
д.о.о. Брчко улица Сафета Пашалића 20, Брчко под бројем 48/19 од 28.2.2019.године
као извођача радова
36. Наредба о обавезној систематској дезинсекцији и дератизацији на подручју
општине Доњи Жабар у 2019. години
37. Извјештај о стању дуга и гаранцијама општине Доњи Жабар на дан 31.12.
2018. године

Сриједа, 27. март 2019.године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 2/19
Издавач: Општина Доњи Жабар, Одговорни уредник: 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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