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Година 2020.

Број 6. Уторак, 4. август 2020.године. Бесплатан примјерак

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
61.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19 ), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број 9/17) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 32. редовној седници одржаној
дана 31.07.2020.године, донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се извод из записника са 31. редовне седнице Скупштине општине Доњи Жабар, која је
одржана дана 29.05.2020.године.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у “Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-31/20
Предсједник Скупштине
Датум: 31.07.2020.године
Перо Стевановић, с.р.

62.
На основу члана 6. и члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 140. став 2. и 4. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 32. редовној седници
одржаној дана 31.07.2020.године, донела:

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
У Статуту општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17) у члану 6.
ставови 1. и 2. мењају се и гласе:
„Општина има симболе.
Симболи општине су грб и застава који изражавају историјско, културно и природно наслеђе и
идентитет општине Доњи Жабар.“
У члану 6. после става 5. додаје се нови став 6. који гласи:
„Застава општине Доњи Жабар представља грб општине Доњи Жабар који испуњава читаво поље
заставе беле боје правоугаоног облика.“
Члан 2.
Члан 7. мења се и гласи:
„Грб и застава Општине истичу се на објектима и у службеним просторијама општине,
привредних друштава, установа и других организација чији је оснивач Општина. Друга лица не могу
користити грб и заставу општине без претходне сагласности Скупштине општине Доњи Жабар.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-33/20
Предсједник Скупштине
Датум: 31.07.2020.године
Перо Стевановић, с.р.
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63.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број 9/17) и члана 22. став 1. тачка а) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/2012 и 46/2017) и члана 1. Одлуке о овлашћењима за
прибављање и располагање имовином општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број 8/10, 18/12, 7/19 и 9/19), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 32. редовној седници
одржаној дана 31.07.2020.године, донела:

ОДЛУКУ
О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА
У ВЛАСНИШТВУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
Ослобађају се плаћања закупнине за март, април и мај месец 2020.године, закупци пословних
простора у власништву општине Доњи Жабар који пословне просторе користе по основу уговора о
закупу а којима је обављање делатности било забрањено наредбом Начелника општине Доњи Жабар о
регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских и других објеката на територији општине Доњи
Жабар број 02-503-2/20 од 16.03.2020.године и број 02-503-2-12/20 од 27.04.2020.године.
Члан 2.
Закупци пословних простора из члана 1. ове одлуке остварују право на ослобађање од плаћања
закупнине подношењем писменог захтева Одјељењу за развој, управу и јавне службе општине Доњи
Жабар, најкасније до 31.08.2020.године.
Члан 3.
Овлашћује се Одјељење за развој, управу и јавне службе општине Доњи Жабар да донесе решење
о ослобађању плаћања закупнине за закуп пословних простора за све закупце који испуњавају услове
прописане овом одлуком.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-34/20
Датум: 31.07.2020.године

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

64.
На основу члана 22. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број
124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи
(„Службени глансик Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 36. став 2. тачка 13. Статута општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17) и члан 5., 10и. и 10ј. Одлуке о
овлашћењима за прибављање и располагање имовином општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 8/10, 18/12, 7/19 и 9/19), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 32.
редовној седници одржаној 31.07.2020.године, донела:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Члан 1.
Овом одлуком додељује се Фудбалском клубу „Полет“ Човић Поље на коришћење, на период од
15 година, без накнаде, пословни простор - локал број 4 површине 42,96 м2, са припадајућим санитарним
чвором површине 5,80 м2 у приземљу пословног објекта Дома културе у Човић Пољу, који је изграђен на
парцелама означеним као к.ч. број 559/2 и к.ч. број 561/3, уписане у з.к. уложак број 386, а којим
парцелама одговара парцела новог премера означена као к.ч. број 941, уписана у поседовни лист број
248 к.о. Човић Поље, као власништво општине Доњи Жабар са делом од 1/1.
Пословни простор из става 1. овог члана користиће се за остваривање циљева и делатности
Фудбалског клуба „Полет“ Човић Поље. Фудбалски клуб „Полет“ Човић Поље може пословни простор
из става 1. овог члана уступити на коришћење физичком или правном лицу уз накнаду, ради обезбеђења
средстава за остваривање својих циљева и делатности.
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Члан 2.
Овлашћује се Начелник општине Доњи Жабар да са Фудбалским клубом „Полет“ Човић Поље
закључи уговор о коришћењу пословног простора из члана 1. ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-39/20
Датум: 31.07.2020.године

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

65.
На основу члана 50. и члана 52. Закона о службеницима и намештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 53. Статута општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), а у складу са чланом 181.
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/17 и
7/19), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 32. редовној седници одржаној дана 31.07.2020.године,
донела:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
Горана Кулина из Бијељине, разрешава се вршиоца дужности секретара Скупштине општине
Доњи Жабар, са даном 03.06.2020.године, због истека мандата на који је именована.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-32/20
Датум: 31.07.2020.године

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

66.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19 ), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број 9/17) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени глансик општине
Доњи Жабар“, број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 32. редовној седници одржаној
дана 31.07.2020.године, донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се извештај о раду мртвозорничке службе у 2019.години.
II
Извештај из тачке I, у прилогу, чини саставни део овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у “Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-31/20
Датум: 31.07.2020.године

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

67.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19 ), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број 9/17) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине
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Доњи Жабар“, број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 32. редовној седници одржаној
дана 31.07.2020.године, донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се информација о броју умрлих и рођених грађана у општини Доњи Жабар за 2019.годину.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни део овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-35/20
Датум: 31.07.2020.године

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

68.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19 ), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број 9/17) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 32. редовној седници одржаној
дана 31.07.2020.године, донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се информација о стању остваривања права из области борачко-инвалидске заштите у
2019.години.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни део овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-36/20
Датум: 31.07.2020.године

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

69.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19 ), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број 9/17) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 32. редовној седници одржаној
дана 31.07.2020.године, донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се информација о субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа у 2019.години из
буџета општине Доњи Жабар.
II
Информација из тачке I , у прилогу, чини саставни део овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-37/20
Датум: 31.07.2020.године

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.
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70.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19 ), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број 9/17) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени глансик општине
Доњи Жабар“, број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 32. редовној седници одржаној
дана 31.07.2020.године, донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се информација о провођењу Закона о дјечијој заштити у 2019.години.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни део овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-38/20
Датум: 31.07.2020.године

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

АКТИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
71.
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у
Републици Српској („Слубени гласник Републике Српске“, број 25/20), Штаб за ванредне ситуације
општине Доњи Жабар, доноси:

НАРЕДБУ
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији
општине Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва, до 06.07.2020.године забрањују се сва јавна
окупљања у групама већим од 50 лица на јавном мјесту.
2. До 06.07.2020.године ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће
од 06.00 до 23.00 часа.
3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 2. Овог закључка
односи се и на угоститељске објекте за смештај.
4. До 30.06.2020.године забрањују се такмичарске активности спортских организација и спортиста
осим за сљедеће спортове без присуства публике: атлетика, бициклизам, бодибилдинг, ваздухопловство,
кајак, кану и рафтинг, стони тенис, стрељаштво, тенис, ауто-мотоспорт, гимнастика, планинарство,
бадминтон, веслање, спортови подводних активности, спортски риболов, књички спорт, стреличарство,
голф, дизање тегова, једрење и триатлон.
5. Субјекти којима је дозвољено обављање дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно
предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за
спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
6. Субјекти из тачке 5. овог закључка могу самостално обављати дезинфекцију пословних
простора у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
7. Општинска управа општине Доњи Жабар, Центар за социјални рад Доњи Жабар и остали
субјекти који на територији општине Доњи Жабар врше јавна овлашћења дужни су организовати свој
рад како слиједи:
1) На улазу у све службене просторије органа из ове тачке који пружају услуге грађанима
ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
онемогућити задржавање у просторијама органа и прављења дужих редова у затвореном
простору,
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2) Одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање два метра, уз
предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
3) Омогућити рад шалтер сале и матичне службе уз контролу броја корисника услуга шалтер
сале и матичне службе, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке
провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
8. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове, комуналну полицију и заједничке послове
општине Пелагићево да са Комуналном полицијом општине Пелагићево у провођењу наредбе
обезбиједи поштовање исте од стране напред наведених субјеката.
9. О извршавању задатака из ове наредбе, органи из тачке 8. ове наредбе, свакодневно ће
извјештавати Команднта штаба за ванредне ситуације општине Доњи Жабар.
10. Ступањем на снагу ове наредбе, престаје да важи Наредба о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских и других објеката и служби на територији општине Доњи Жабар број 02-5032-19/20 од 05.06.2020.године.
11. Ова наредба ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-503-2-20/20
Датум: 24.06.2020.године

КОМАДАНТ ШТАБА
Никола Ђокановић, с.р.

72.
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), Штаб за ванредне ситуације
општине Доњи Жабар, доноси:

НАРЕДБУ
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ
И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
1. У Наредби о регулисању рада трговинских, занатских и других објеката и служби на територији
општине Доњи Жабар број 02-503-2-20/20 од 24.06.2020.године тачка 1. мења се и гласи:
„1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији општине
Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва, до 20. јула 2020.године забрањују се сва јавна
окупљања у групама већим од 50 лица.“
2. Тачка 2. мења се и гласи:
„До 20. јула 2020.године ограничава се радно време угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06.00
до 23.00 часа.“
3. Тачка 4. мења се и гласи:
„До 20. јула 2020.године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста
искључиво без присуства публике, уз претходно прибављену сагласност Министарства породице,
омладине и спорта и Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.“
4. Ова наредба ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-503-2-21/20
Датум: 06.07.2020.године

КОМАДАНТ ШТАБА
Никола Ђокановић, с.р.

73.
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), Штаб за ванредне ситуације
општине Доњи Жабар, доноси:

НАРЕДБУ
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
1. У Наредби о регулисању рада трговинских, занатских и других објеката и служби на територији
општине Доњи Жабар број: 02-503-2-21/20 од 06.07.2020.године тачка 1. мења се и гласи:
страна 6.
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„1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији општине
Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва, до 03. августа 2020.године забрањују се сва јавна
окупљања у групама већим од 50 лица.“
2. Тачка 2. мења се и гласи:
„До 03. августа 2020.године ограничава се радно време угоститељским објектима за исхрану и пиће од
06.00 до 23.00 часа.“
3. Тачка 4. мења се и гласи:
„До 03. августа 2020.године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста
искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао Институт
за јавно здравство Републике Српске.“
4. Ова наредба ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-503-2-22/20
Датум: 20.07.2020.године

КОМАДАНТ ШТАБА
Никола Ђокановић, с.р.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
74.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи „Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 ) и члана 17. и 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број
39/14), доноси:

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке радова - изградња платоа испред нове општинске зграде у Доњем
Жабару, путем отвореног поступка са објавом обавештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова-изградња платоа испред нове општинске зграде у
Доњем Жабару, путем отвореног поступка, са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке
БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи 88.888,89 КМ, без ПДВ-а.
Члан 3.
Средства за извођење ове одлуке обезбјеђена су дијелом од стредстава добијених на име
суфинансирања пројекта од стране Фонда за заштиту животне средине, одобрених Одлуком Владе
Републике Српске („Службени глансик Републике Српске“, број __) и из буџета општине Доњи Жабар
за 2020.годину (рјешење о одобравању реалокације средстава број 02-022-4/20 од 06.03.2020.године).
Члан 4.
Поступак ће спровести Комисија коју ће именовати Начелник општине, као уговорни орган.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-404-13/20
Датум: 20.05.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

75.
На основу члана 18. став (1) и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број
39/14), а у складу са чланом 2. тачка 3. Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник БиХ“, број 90/14), и члана 2. став 3. и члана 4. Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/14), Начелник општине Доњи Жабар је донио:

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке: набавка роба и радова изградње уличне расвјете
на подручју општине Доњи Жабар у 2020.години
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Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке роба и пружање услуга: изградња уличне расвјете
на подручју општине Доњи Жабар у 2020.години, и то:
На подручју општине Доњи Жабар, тачније од зграде Ветеринарске станице (МЗ Доњи Жабар) до куће
Павла Мијатовић (МЗ Човић Поље) потребно је поставити свјетиљке на постојеће бетонске бандере. Та
улична расвјета покривала би подручје већег дијела улице Проте Стевана Аврамовића у МЗ Доњи Жабар
и мањи дио улице Кнеза Лазара у МЗ Човић Поље.
Члан 2.
Процијењена вриједност јавне набавке износи 5.975,97 КМ, без додатог ПДВ-а.
Ова набавка се финансира из средстава буџета општине Доњи Жабар за 2020.годину под
економским кодом 511290-издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих
грађевинских објеката, путем Директног споразума.
Јавна набавка ће се провести путем Директног споразума.
Поступак јавне набавке спровешће се у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским и
интерним актима.
Члан 3.
Тендерски документ-истраживање тржишта, писмени захтјев понуђачу за достављање понуде
сачиниће Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности, заштиту животне средине и заштиту
на раду.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Оцјену понуде/а извршиће Начелник општине.
Члан 6.
Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.
Број: 02-404-15/20
Датум: 04.06.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

76.
Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), 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 УСЛУГА - УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД
ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЛАТОА ИСПРЕД НОВЕ ОПШТИНСКЕ ЗГРАДЕ У
ДОЊЕМ ЖАБАРУ
I
Приступа се поступку јавне набавке услуга - услуге стручног надзора над извођењем радова на
изградњи платоа испред нове општинске зграде, ЈРЈН 71247000-1, путем директног споразума.
II
Процењена вредност јавне набавке је до 3.000,00 КМ, са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се ребалансом буџета општине Доњи Жабар за
2020.годину.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.
V
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-404-16/20
Датум: 15.06.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

77.
Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), 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 УСЛУГА - ПРАВНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
I
Приступа се поступку јавне набавке услуга - правне услуге за потребе општине Доњи Жабар, ЈРЈН
79100000-5, путем директног споразума.
II
Процењена вредност јавне набавке је до 1.300,00 КМ, са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2020.годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за остале правне и
административне услуге 412-750, 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: 02-404-17/20
Датум: 22.06.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

78.
Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), 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 65. Статута Општине Доњи Жабар
(„Службени гласник Општине Доњи Жабар“, број 9/17), доноси следећу:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНИ ДОЊИ ЖАБАР
I
Приступа се поступку јавне набавке услуга - колективно осигурање запослених од несреће на
послу у општини Доњи Жабар, за период јул 2020. - јул 2021.године, ЈРЈН 66512100-3.
II
Процењена вредност јавне набавке је до 400,00 КМ, са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2020.годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за услуге осигурања расходи за осигурање запослених”, економски код 412725, потрошачка јединица 0072130.
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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: 02-404-18/20
Датум: 17.07.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

79.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 4.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број
2/11) и члана 65. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17),
Начелник општине Доњи Жабар, доноси:

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2020.ГОДИНИ
I
Доноси се Годишњи план јавних набавки у 2020.год.
II
Табеларни приказ годишњег плана јавних набавки у 2020.години сматра се саставним делом ове
одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-404-19/20
Датум: 17.07.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

не

буџет 2020
0072130
412630

услуге

6.000

31.12.
2020.

30.06.
2021.

не

робе

3.400

током
2020.

31.12.
2020.

не

буџет 2020.
0072130
412310

буџет 2020.
0072130
412740

Термин
предузимања
активности на ЈН

31.12.
2020.

Врста поступкапроцедуре ЈН

Током
2020.

Рок за доделузакључење уговора

5.000

Носилац израде
посебног дела ТД

Процењена маx бруто
вредност ЈН у КМ

робе

Врста ЈН
(робе/
услуге/
радови)

Извор финансијских
средстава:
потрошачка
јединица/економски
код

3.

рачуноводствене
услуге
79211000-6
канцеларијски
материјал за
потребе општинске
управе
2280000-8

Да ли се предвиђа
закључивање
оквирног споразума

2.

гориво за моторна
возила општине
Д.Жабар
0900000-0

Рок за реализацију
уговора-оквирног
споразума

1.

Назив јавне набавке
и ЈРЈН

Ред.Бр. ЈН

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
У 2020.ГОДИНИ

стручни
сарадник за
привреду и
предузетништво
рачуноводство
општине
Д.Жабар

директни
споразум

јануар
2020.год.

директни
споразум

децембар
2020.год.

технички
секретар

директни
споразуми

jануар
2020.год.

сам.стр. сарадник
за заштиту на
раду и заштиту
животне средине

директни
споразуми

током
2020.год.

4.

одржавање јавне
расвете
50232000-0

робе

4.000

током
2020.

31.12.
2020.

не

буџет 2020.
0072130
412520

5.

тонери за потребе
општинске управе
30125110-5
одржавање и
заштита локалних и
некатегорисаних
путева и улица у
2020.год.
452333000-2

робе

2.500

током
2020.

31.12.
2020.

не

буџет 2020.
0072130
412310

технички
секретар

директни
споразуми

током
2020.год.

радови

12.800

15.08.
2020.

31.12.
2020.

да

буџет 2020.
0072130
412520

сам.стр. сарадник
за заштиту на
раду и заштиту
животне средине

конкурентск
и захтев

јул
2020.год.

6.
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7.

8.

9.

Осигурање возила

Услуге одвоза и
депоновања смећа у
2020.,2021.
2023.год.
90511000-2
Радови фарбања
пословне зграде у
привреди ( зграда
бр.1 у Ул. Николе
Тесле бр.37 у
Доњем Жабару)
45442110-1

услуге

500

30.11.
2020.

30.11.
2020.

не

буџет 2020.
0072130
412720

услуге

35.000

30.08.
2020.

30.08.
2023.

да

Буџет
2020.,2021,
2022, 2023

радови

5.500

05.08.
2020.

31.08.
2020.

не

директни
споразум

новембар
2020.год.

сам.стр. сарадник
за заштиту на
раду и заштиту
животне средине

Конкурентск
и захтев

август
2020.год.

Начелник
општине

Директни
споразум

јул
2020.год.

возач

Буџет
2020.
0072130
412510
412520

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић,с.р.

80.
Начелник Општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), 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 2020.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 2020.години, ЈРЈН 45233300-2, која
обухвата:
1. санацију ударних рупа са правилним засецањем ивица асфалта и премазивање засјечених ивица
са битуменом,
2. набавку, насипање и планирање природног шљунка са грејдерисањем,
3. кошење траве по банкинама.
II
Процењена вредност јавне набавке је до 14.600,00 КМ, са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2020.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: 02-404-20/20
Датум: 23.07.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

81.
Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), 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:
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ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - КРЕЧЕЊЕ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У
ПРИВРЕДИ (зграда бр.1 у улици Николе Тесле бр. 37, у Доњем Жабару)
I
Приступа се поступку јавне набавке радова - кречење пословне зграде у привреди означене као
зграда број 1, у ул. Николе Тесле бр. 37, Доњи Жабар, изграђена на к.ч. број 579 к.о. Доњи Жабар,
власништво општине Доњи Жабар, ЈРЈН 45442110-1, путем директног споразума.
II
Процењена вредност јавне набавке је до 5.500,00 КМ, са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2020.годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за текуће одржавање
зграда, екеономски код: 412-510 и расходи за уређење круга око нове зграде општине економски код:
412-520, 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: 02-404-21/20
Датум: 29.07.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

82.
На основу члана 59. став 1. тачка 8. и члана 60. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 16. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и
систематизацију радних места у градској односно општинској управи („Службени гласник Републике
Српске“, број 10/17), члана 65. став 1. тачка 8. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 9/17), а у складу са Одлуком о оснивању општинске управе општине Доњи
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 4/19), Начелник општине Доњи Жабар, доноси:

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места општинске управе општине Доњи
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/19, 9/19, 3/20 и 5/20), у члану 12. тачка 2. у
Посебним условима речи: „лиценца сертификованог рачуновође“ бришу се.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-14-6/20
Датум: 30.07.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

83.
На основу члана 79. став 1, a у вези са чланом 79. став 2. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), Начелник општине Доњи Жабар, доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за пријем службеника у радни однос у Општинској управи општине Доњи Жабар
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I
У комисију за пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме на радно мјесто
Самостални стручни сарадник за имовинско - правне послове, по Јавном конкурсу број 02-120-4/20,
објављеном у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 57/20 од 16.06.2020.године и у дневном
листу „Вечерње новости“ од 15.06.2020.године, Начелник општине именује:
1. Слободана Вуковић, дипл.инж. грађевинарства, службеник са одговарајућим професионалним
искуством, члан,
2. Радмилу Божић, професор општенародне одбране, службеник са одговарајућим
професионалним искуством, члан,
3. Tодора Шалипур, дипл.инж. пољопривреде, са листе стручњака коју утврђује Скупштина,
предсједник,
4. Милку Стојановић, дипл.економиста, са листе стручњака коју утврђује Скупштина, члан,
5. Свјетлану Стевановић, стручни сарадник за управљање људским ресурсима, члан.
II
Комисија има задатак да изврши контролу испуњавања услова кандидата по расписаном Јавном
конкурсу број 02-120-4/20 и да обави улазни интервију са кандидатима који испуњавају услове конкурса,
те да по окончаном изборном конкурсу сачини листу за избор кандидата.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавит ће се у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-022-6/20
Датум: 25.06.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
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САДРЖАЈ:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Закључак о усвајању извода из записника са 31. редовне седнице СО Доњи Жабар,
Одлука о допуни Статута општине Доњи Жабар,
Одлука о ослобађању закупнине за закуп пословних простора у власништву општине Доњи Жабар,
Одлука о додјели на кориштење пословног простора Фудбалском клубу „Полет“,
Решење о разрешењу в.д. секретара СО Доњи Жабар,
Закључак о усвајању извјештаја мртвозорничке службе,
Закључак о усвајању информације о умрлих и рођених грађана,
Закључак о усвајању информације о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите,
Закључак о усвајању информације о субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа,
Закључак о усвајању информације о провођењу Закона о дјечијој заштити.

АКТИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
71. Наредба о регулисању рада трговинских, занатских и других објеката и служби на територији општине Доњи
Жабар,
72. Наредба измјени Наредбе о регулисању рада трговинских, занатских и других објеката и служби на територији
општине Доњи Жабар,
73. Наредба измјени Наредбе о регулисању рада трговинских, занатских и других објеката и служби на територији
општине Доњи Жабар.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
74. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке радова - изградња платоа испред нове општинске зграде у
Доњем Жабару, путем отвореног поступк, са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ,
75. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке: набавка роба и радова изградње уличне расвјете на
подручју општине Доњи Жабар у 2020.години,
76. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - услуга стручног надзора над извођењем радова на
изградњи платоа испред нове општинске зграде у Доњем Жабару,
77. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - правне услуге за потребе општине Доњи Жабар,
78. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - колективно осигурање запослених у општини Доњи
Жабар,
79. Одлука о доношењу годишњег плана јавних набавки у 2020.години,
80. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова - одржавање и заштита локалних путева и улица,
81. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова - кречење пословне зграде у привреди,
82. Правилник о измени и Правилника о организацији и систематизацији радних места Општинске управе
општине Доњи Жабар,
83. Рјешење о именовању комисије за пријем службеника у радни однос у Општинској управи општине Доњи
Жабар.

Уторак, 4. август 2020.године. - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 6/20
Издавач: Општина Доњи Жабар, 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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