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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.и 32.став 2.
Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник
општине Доњи Жабар", бр.6/05) и чланом 3. Одлуке о
прослави Дана Општине Доњи Жабар ("Службени
гласник општине Доњи Жабар", бр.10/06), Скупштина
општине Доњи Жабар,на Четрдесетој редовној
сједници одржаној дана 2 . јула 2008.године,донијела је

ОДЛУКУ
о образовању Организационог о дбора за
обиљежавање 14.октобра -Дана Општине
I
Образује се Организациони о дбор за обиљежавање
14.октобра–Дана
Општине(у
даљем
тексту:
Организациони одбор),у саставу:
1. Саво

Јовичић,Начелник
општине,предсједник
Одбора
2. Перо Стевановић,Предсједник Скупштине општине,
замјеник предсједника Одбора
3. Звјездан Милић,Замјеник Начелника општине, члан
4. Слободан Павловић,Потпредсједник Скупштине
општине,члан
5.Жељко Марјановић,службеник Административне
службе,члан
6.Радо Лејић,члан
7.Крсто Стевановић,члан.
II
Организациони одбор обавља стручне,планске и
организационе послове који се односе на припрему и
обиљежавање Дана општине Доњи Жабар-14.октобра,у
складу са Одлуком о прослави Дана Општине Доњи
Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",
бр.10/06).
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће
објављена у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број: 01-022-56/08
2.јула 2008.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.

Жиро рачун Општинских прихода:
Развојна банка Југоисточне Европе
АД Бања Лука 562-011-00000765-86
Филијала Модрича
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Р епублике Српске",бр. 101/04,
42/05 и 118/05)и члана 26.Статута Општине Доњи
Жабар("Службени гласник Општине Доњи Жабар",
бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар на
Четрдесетој редовној сједници одржаној 2.јула 2008.
године,донијела је

ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ДОЊИ ЖАБАР ЗА ПЕРИОД 2009 -2019.ГОДИНА
Члан 1.
Приступа се Стратегије развоја физичке културе на
подручју општине Доњи Жабар за период 2009. 2019.година(у даљем тексту:Стратегија).
Члан 2.
Циљ израде Стратегије је дефинисање визије развоја
физичке културе на подручју Општине Доњи Жабар за
период од наредних 10 година (2009-2019).
Члан 3.
Носилац израде Стратегије је стално радно тијело
Скупштине општине надлежно за област спорта и
физичке културе.
Члан 4.
Средства потребна за израду Стратегије обезбиједиће
се у оквиру буџета општине.
Члан 5.
Крајњи рок за израду Стратегије развоја физичке
културе на подручју општине Доњи Жабар за период
2009.-2019.година је 31. децембар 2008.године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".
Број: 01 - 022-57/08
Предсједник Скупштин е
2. јула 2008. године
Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,бр. 101/04,
42/05 и 118/05), а у складу са чланом 6.Одлуке о
додатним мјерама структурне политике и обезбјеђењу
средстава за подстицање развоја пољопривреде и села

Страна 2

Петак, 4. јул 2008.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

(„Службени гласник Општине Доњи Жабар“, бр.2/07),
Скупштина општине Доњи Жабар,на Четрдесетој
редовној сједници одржаној 2.јула 2008.године, донијела
је

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
УСМЈЕРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ
РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА У
2008.ГОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о усмјеравању средстава за подстицање
развоја пољопривреде и села у 2008.години ("Службени
гласник општине Доњи Жабар", бр. 4/08 и 7/08)у
члану 1.Одлуке, у ставу 2. у тачки 2) на крају текста
додају се ријечи: "у укупном износу од cca 25.000,00
КМ".
У истом члану 2. иза тачке 2) додаје се нова тачка 3)
која гласи:
"3) учешће у финансирању уређења приступних,
њивских путева и чишћења ка нала покрај тих путева у
појасу пољопривредног земљишта,а у циљу обезбјеђења
несметаног и уредног коришћења пољопривредног
земљишта, у укупном износу од cca 40.000,00 КМ."
Члан 2.
У Одлуци,иза члана члана 3. додаје се нови чланов 3а.
који гласи:
"Члан 3а.
Средства за финансирање уређења приступних, њивских
путева и чишћења канала покрај тих путева у појасу
пољопривредног земљишта,а у циљу обезбјеђења
несметаног и уредног коришћења пољопривредног
земљишта(чл.2.ст.2.тач.3) Одлуке) одобравају се на захтје в
савјета мјесних заједница.
Захтјев из става 1.овог члана подноси се на обрасцу који
прописује Административна служба општине Доњи
Жабар надлежна за пољопривреду. Образац садржи
податке о идентификацији приступног, њивског,односно
сеоског пута и/или ка нала покрај тих путева(копија
катастарског плана),његовој дужини и ширини,врсту
радова
уређења(насипање
и/или
разгртање,
прочишћавање),врсту и количину потребног материјала
(шљунак,земља за насипање и др.) и износ средстава за
уређење.
Средства из става 1.овог члана одобрава закључком
начелник општине,на приједлог Административне службе
општине Доњи Жабар надлежне за пољопривреду,водећи
рачуна о равномјерном утрошку намијењених средстава на
цијелој територији општине Доњи Жабар."
Члан 3.
У Одлуци у члану 4.у ставу 1. иза ријечи "регресирање
материјала" ставља се запета и додају ријечи: "односно о
утрошку средстава за финансирање уређења приступних,
њивских путева и чишћења канала покрај тих путева у
појасу пољопривредног земљишта".
У истом члану 4. мијења се став 2. и измијењен гласи:
"Служба израђује обрасце захтјева из чл.3. и 3а.ове
Одлуке, сачињава збирну евиденцију о корисницима,
врсти регресираног материјала и износу исплаћених
средстава по основу регреса,односно утрошку
средстава за финанси рање финансирање уређења
приступних, њивских путева и чишћења канала покрај
тих путева у појасу пољопривредног земљишта
утврђеног овом Одлуком."

Број 8

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број:01-022-58/08
2.јул 2008.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 1.,2. и члана 16.Закона о
рударству("Службени гласник Републике Српске", бр.
107/05 - Пречишћени текст) и члана 26.Статута
општине Доњи Жабар("Службени гласник општине
Доњи Жабар ",бр.5/06),а у складу са Рјешењем
Министарства привреде,енергетике и развоја Републике
Српске бр.05.09/310-418/08 од 9.6. 2008. године,
Скупштина општине Доњи Жабар је,на Четрд есетој
редовној сједници одржаној 2.јула 2008. године, донијела

ОДЛУКУ
о одређивању локалитета експлоатације
неметаличних минералних сировина и
сировина за добијање грађевинског
материјала из позајмишта-пијеска и шљунка
на подручју општине Доњи Жабар
Члан 1.
Овом одлуком се одређује простор за експлоатацију
неметаличних минералних сировина и сировина за
добијање грађевинског материјала из позајмишта пијеска и шљунка на подручју општине Доњи Жабар.
Експлоатација неметаличних минералних сировина
и сировина за добијање грађевинског материјала из
позајмишта-пијеска и шљунка на подручју општине
Доњи Жабар, може се вршити на сљедећим
локалитетима-земљишту:
1. к.ч. бр.388/3, КО Човић Поље;
2. к.ч. бр.388/4, КО Човић Поље;
3. к.ч. бр.389/4, КО Човић Поље;
4. к.ч. бр.389/5, КО Човић Поље;
5. к.ч. бр.389/7, КО Човић Поље.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је ситуациони план -карта са
означеним локацијама за експлоатацију подручје.
Члан 3.
Појединачна одобрења за вршење експлоатације
неметаличних минералних сировина и сировина за
добијање грађевинског материјала из позајмишта пијеска и шљунка,одређених у члану 1.ове Одлуке
издаваће Министарство привреде,енергетике и развоја
Републике Српске,у складу са законом.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број: 01-022-59/08
2.јул 2008.године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/ 04,
42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом 108. Пословника

Страна 3

Петак, 4. јул 2008.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 -испр.),
Скупштина општине Доњи Ж абар,на Четрдесетој
редовној сједници одржаној дана 2.јула 2008.године,
донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о контроли исправности воде за
пиће у Основној школи "Доњи Жабар" Доњи Жабар и
у јавним чесмама на подручју Општине Доњи Жаб ар,
поднијет од стране здравствено -санитарног инспектора
од 26.6.2008.године.
II
Извјештај из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чини
његов саставни дио.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број: 01-022-60/08
2.јула 2008.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
“Службени гласник Републике Српске”, бр.101/04,
42/05 и 118/05),а у склад у са чланом 26.Статута
општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 -испр.),
Скупштина општине Доњи Жабар,на Четрдесетој
редовној сједници одржаној дана 2.јула 2008.године,
донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о припремама за жетву
стрних култура и оствареној прољећној сјетви на
подручју општине Доњи Жабар .
II
Информација из става I.,у прилогу,чини саставни дио
овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број: 01-022-61/08
2.јула 2008.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.

ИНФОРМАЦИЈА
о припремама за жетву стрних култура и
оствареној прољећној сјетви на подручју
општине Доњи Жабар
На подручју општине Доњи Жабар под стрним
културама засијано је у јесен и прољеће око 640 Ха, од
чега озиме и јаре пшенице 520 Ха, јечма 105 Ха (озими
и јари јечам и тритикале) и зоби 15 Ха.

Број 8

Исказане сјетвене површине засноване су на бази
извјештаја о купљеном сјеменском материјалу на
подручју општине те информације млинова о
количинама замјене меркантилне за сјеменску пшеницу
и процјене сјетвених површина које су засијане другом,
трећоми четвртом репродукцијом (домаћа пшеница).
На подручју општине Доњи Жабар за овогодишњу
жетву биће укључено 15 комбајна и то 1 комбајн у МЗ
Човић Поље, 5 комбајна у МЗ Лончари и 9 комбајна у
МЗ Доњи Жабар. Овој информацији можемо додати и
чињеницу да на подручје наше општине сваке године, а
тако ће бити и ове године, дођу комбајни из Пелагићева
и Обудовца, из разлога близине и наслоњености
парцела на сусједне мјесне заједнице.
То нам све говори и даје за право да ће се овогодишња
жетва обавити у веома кратком року, уколико за то буду
одговарале временске прилике.
Што се тиче снабдјевености погонским гориво м,
мазивом и резервним дијеловима, има их у довољним
количинама, само што ће цијена горива знатно да
поскупи жетву.
Што се тиче откупа овогодишњег рода стрних жита,
незванично имамо сазнања да околни млинови (њих 9
из окружења) примају пшеницу на мљевењ е и за новац
по цијени од 0,43 КМ/кг.
Цијену откупа су млинари базирали на основу цијене
пшенице у окружењу, пошто је тржишна цијена
пшенице у Републици Србији у износу од 190 до 200
Еура /тона, плус 3-4 пфенинга /кг на превоз, с обзиром
да се на увоз пшенице не плаћа царина, а увоз је
слободан.
До момента израде овог извјештаја, из разговор а са
надлежнима у Министарству пољопривреде Републике
Српске нисмо успјели сазнати откупну цијену пшенице.
Што се тиче реализације прољетне сјетве на подручју
општине Доњи Жабар, план је остварен у потпуности,
те су планиране површине и засијане на терену.
Доњи Жабар, 26.о6.2008.год.
ОБРАДИО:
ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК
ЗА ПРИВРЕДУ
ПРЕДЛАГАЧ:
Жељко Марјановић
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић ,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
“Службени
гласник
Републике
Српске”,
бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом
26.Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и
4/05-испр.),Скупштина општине Доњи Жабар,на
Четрдесетој редовној сједници одржаној дана 2.јула
2008.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о остваривању права
породица погинулих бораца,ратних војних инвалида и
цивилних жртава рата у општини Доњи Жабар .
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II
Информација из става I.,у прилогу,чини саставни дио
овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број: 01-022-62/08
2.јула 2008.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.

ИНФОРМАЦИЈА
о остваривању права породица погинулих
бораца,ратних војних инвалида и цивилних
жртава рата у Општини Доњи Жабар за
2007.годину
Република Српска преко својих органа уређује и
обезбјеђује права бораца,војних инвалида,породица
погинулих и несталих бораца и цивилних жртава рата.
Законом о правима бораца,војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено -отаџбинског
рата Републике Српске(«Службени гласник Р епублике
Српске»,број: 46/04,53/04-исправка и 20/07) регулисана
су права:
1. бораца,
2. ратних и мирнодопских војних инвалида (у даљем
тексту: војни инвалид)
3. чланова породице погинулих,умрлих и несталих
бораца одбрамбено-отаџбинског рата (у даљем
тексту: породица погинулог борца),
4. чланова породице умрлих војних инвалида,
5. чланова породице погинулог или умрлог војника
на служењу војног рока и лица у резервном саставу,
6. друга питања од значаја за остваривање права
прописаних овим Законом.
Права бораца су:
1. Борачки додатак;
2. Накнада одликованим борцима;
3. Здравствена заштита и друга права у вези са
здравственом заштитом;
4. Посебан стаж у двоструком трајању;
5. Приоритет у запошљавању;
6. Приоритет у стамбеном збрињавању;
7. Друга права у складу са посебним прописима.
ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА
Породична инвалиднина је новчана накнада коју
остварују чланови породице погинулог борца,односно
умрлог војног инвалида,по основу смр ти тих лица.
Право на породичну инвалиднину као
уживаоци остварује 48 корисника и 20 корисника као
сауживаоци породичне инвалиднине.
Породичну инвалиднину иза умрлог војног
инвалида остварује 7 уживалаца
Увећану породичну инвалиднину остварује 2
уживаоца.
ЛИЧНА ИНВАЛИДНИНА
Право на личну инвалиднину(РВИ) остварује
90 ратна војна инвалида,од I до X категорије,и то:

I категорија
II категорија
III кaтегорија
IV категорија
V категорија
VI категорија
VII категорија
VIII категорија
IX категорија
Х категорија
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1 корисник
1 корисник
3 корисника
8 корисника
12 корисника
7 корисника
12 корисника
14 корисник а
15 корисника
17 корисника

ЦИВИЛНЕ ЖРТВЕ РАТА
Цивилне жртве рата остварују своја права у складу са
Законом о заштити цивилних жртава рата («Службени
гласник Републике Српске»,бр.25/93 и 32/94) ко ји је
ступио на снагу 06.01.1994. године,односно,након
доношења Одлуке о престанку непосредне ратне
опасности и ратног стања,од 19.06.1996. године.
Од свих законом предвиђених права,надлежно
министарство обезбјеђује средства корисницима права
само право на личну и породичну цивилну
инвалиднину,као стална мјесечна примања,и иста
исплаћује,у односу на рјешењем призната права,од 85
%.
1)
Личну цивилну инвалиднину остварује 6
цивилних жртава рата (ЦЖР), од I до VI групе, и то:
V група
1 корисника
VI група
4 корисника
2) Породичну цивилну инвалиднину
чланови породице цивилне жртве рата,и то:
уживаоци 7 корисника

остварују

ИСПЛАТЕ
Мјесечна примања (за војне инвалиде – лична војна
инвалиднина,додатак за његу и помоћ,ортопедски
додатак,средства за допунско материјално обезбјеђење, а
за чланове ППБ и ПУВИ – породичне војне
инвалиднине) за војне инвалиде и чланове породица
погинулих бораца,у цијелој 200 7. години,исплаћивала
су се у складу са одредбама Одлуке о утврђивању
основице и коефицијента висине исплате мјесечних
примања за 2005. годину («Службени гласник Републике
Српске»,бр.14/05),према
којој
је
утврђена
основица(468,00 КМ),и коефицијент (0,85),висине
мјесечних примања,предвиђених Законом о правима
бораца,војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,за
2005. годину.
Исплата мјесечних примања по наведеној одлуци
вршена је од 01.01.2007. до 31.12.2007. године.Такође,
новом Одлуком Владе утврђена је иста основица(468,00
КМ) и коефицијент (0,85) за исплату мјесечних
примања за 2007. годину.
Од 01. марта 2006. године,у односу на одређена и
призната права (рјешењем) корисницима, исти остварују
мјесечна примања,у висини од 90 %.
Исплата једнократних новчаних
помоћи
Општина Доњи Жабар је у 2007.години
исплатила
члановима
ППБ,РВИ,ЦЖР
и
демобилисаним борцима једнократне новчане помоћи у
износу од 8.000,00 КМ.
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Стамбено збрињавањ е
На основу члана 38. Уредбе о стамбеном
збрињавању породица погинулих бораца и ратних
војних
инвалида
одбрамбени -отаџбинског
рата
Републике Српске («Службени гласник РС», број 43/07),
Подпројекат за 2007.годину, додијељена су два пакета
бесповратних новчаних средстава у висини од по
5.000,00КМ.
Борачки дод ат ак
Право на борачки додатак у 2007.години је
остварило 407 бораца прве категорије, што је у складу са
чланом 31. Закона о правима бораца , РВИ и ППБ као и
Уредбе о борачком додатку.
Бањска рехабилитациј а
У складу са Пројектом бањске рехабилитације РВИ и
чланова ППБ одбрамбено -отаџбинског рата РС за 2007.
годину ,упућена су два лица на бањско лијечење.
НАПОМЕНА
Предлажемо Скупштини општине да размотри ову
Информацију и исту прихвати,у форми предложеног
закључка.
Обрађивач
ПРЕДЛАГАЧ
Самостални стручни сарадник за цивил ну заштиту
и права бораца,породица погинулих бораца,војних
инвалида и цивилних жртава рата
Радмила Божић
ПРЕДЛАГАЧ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић
101
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26. Статута
општине Доњи Жабар (“Службени гласник о пштине
Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом 108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 -испр.),
Скупштина општине Доњи Жабар,на Четрдесетој
редовној сједници одржаној дана 2.јула 2008.године,
донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

I
Прихвата се Информација о провођењу Закона о
дјечијој заштити.
II
Информација из става I.,у прилогу,чини саставни дио
овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општин е Доњи
Жабар”.
Број: 01-022-63/08
2.јула 2008.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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ИНФОРМАЦИЈА
о провођењу Закона о дјечијој заштити на
подручју општине Доњи Жабар
Закон о дјечијој заштити Републике Српске
(пречишћени текст)објављен је у "Службеном гласнику
Републике Српске",бр.4.од 25. јануара 2002.год.измјене
и допуне истог закона објављене у сл. гласнику бро ј РС
бр. 17/08 од 30. јанура 2008.године.
Овим законом уређује се систем дјечије заштите који се
заснива на праву и дужности родитеља да се старају о
подизању и васпитању своје дјеце,праву дјетета на
услове живота,који омогућавају његов правилан психо физички развој и обавези државе да му то омогући.
На подручју општине Доњи Жабар дјечија заштита
успјешно се проводи од 1997.год када је формирана
Служба социјалне и дјечије заштите, и тако
организована функционише и данас.
Служба рјешава све захтјеве у првом степену,води
управни поступак и дноси рјешења.Информатички
послови обављају се у Јавном фондеу дјечије заштите у
Бијељини као и исплата и контрола свих исплата по
закону.
За вођење послова дјечије заштите нужно је посједовати
цертификат издат од стране Ја вног фонда дјечије
заштите.
ПРАВА У ОБЛАСТИ ДЈЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ:
1.Накнада плате за вријеме породиљског одсуства;
2.Матерински додатак;
3.Помоћ за опрему новорођенчета;
4.Додатак на дјецу;
5.Задовољавање развојних потреба дјеце;
За остваривање права утврђени х овим законом рачунају
се приходи и примања:
-приходи и примања која се остварују по мјесечним
износима;
-приходи од пољопривредне дјелатности,у висини
катастарског прихода;
-приходи од имовине,у висини износа који служи као
основ за обрачунавање
пореза и доприноса;
-од самосталне дјелатности у висини нето прихода;
1.Накнада плате за вријеме породиљског одсуства
Право на накнаду плате за вријеме коришћења
породиљског одсуства,има мајка или запослени отац у
периоду док траје породиљско одсуство.Ово прав о
исплаћује послодавац цијело вријеме породиљског
одсуства и висини просјечне нето зараде
радника (година дана 12. мјесеци), а рефундира му се 11
односно 17 мјесеци.Подразумјева се да треба да су
испуњени сви услови предвиђени законом о раду. У
остваривању овог права пооштрени су критерији али су
права повећана. Наиме у измјенма и допунама закона о
дјечијој заштити први мјесец пада на терет послодавца а
остали мјесеци на терет ЈФДЗ.
2.Матерински додатак
Право на матерински додатак остварује свака мајка,ос им
мајке која има право на накнаду плате за вријеме
породиљског одсуства.
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За кориштење овог права потребно је испунити услове
по питању имовинског цензуса,и оно траје годину дана
рачунајући од дана рођења дијетета.Рокови за
подношење захтјева су одређени н а 90 дана од дана
порода.
3.Помоћ за опрему новорођенчета
Право на помоћ за опрему новорођенчета остварује се
за свако новорођено дијете у породици без обзира дали
исто остварује право на додатак на дјецу и неко друго од
породиљски права.
Ова помоћ се исплаћује у новцу и тренутна висина
износа је 300.00 км. По Одлуци Владе РС помоћ за
треће и четврто дијете се увећава до износа 600,00
односно 800,00 км.
4.Додатак на дјецу
Право на додатак на дјецу под прописаним условима
припада сваком држављанину РС а по д одређеним
условима и другим држављанима.
Додатак припада дјеци до навршених 15.година ако су
на редовном школовању.
Ово право се остварује за друго,треће и четврто
дијете,зависно од материјалног положаја породице.
Независно од материјалног услова право н а додатак на
дјецу имају дјеца палих бораца,цивилних жртава
рата,ратних војних инвалида прве и друге категорије,и
дјеца без родитељског старања.
Право на додатак на прво дијете припада дјетету које је
ометено у психофизичком развоју и као такво оцјењено
од стране надлежне комисије,дјетету без родитељског
старања и дјетету чија породица је корисник права на
социјалну помоћ.
5.Задовољавање развојних потреба дјеце
Дјеца до навршених 15 година старости имају право на
помоћ у циљу подстицања и задовољавања разв ојних
потреба,под условима и на начин утврђен програмом
надлежног органа Фонда дјечије заштите.
Говори се о правима на боравак у школским
играоницама које су формиране при школама , и
боравак дјеце у дјечијем одмаралишту са циљем
провођења
одмора,рекреациј е,васпитно-образовног
процеса,спортско-рекреативних активности.
Сматрам да је за одборнике потребно у уводном дијелу
дати изводе из закона како би се могло реалније видјети
како ствари стоје са дјечијом заштитом на подручју
наше општине.
Сва од наведених права како је већ назначено везана су
за одређене услове а нарочито за имовински статус
породице.
Да би се остварило право на додатак на дјецу као и
право на матерински додатак приход по члану
домаћинства не може бити већи од 70,00 км. Приход се
посматра као приход од рада,катастарски приход( не
већи од 2,50 км што је 10% од мјесечног катастарског
прихода на територорији РС),приход од имовине (не
већиод 4.200,00 км
мисли се на утомобил и
пољопривредне и прикључне машине),приход од
одређених права. Чест о је он и комбинован а за
комбинован приход важе оштрији критерији.
Погледајмо табелу 1.
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Мјесна
заједница

право
на д.д

право
на
м.д.

право
на
опр.н.
3

Накнада
плате

играоница
У овој
годиниу
играоница
ради са
21. дјеце

21

ДОЊИ
ЖАБАР
ЛОНЧАРИ
ЧОВИЋ
ПОЉЕ

19
10
14

1
1

1
3

До сада је
остварено
10.накнада
плате

УКУПНО:

43

2

7

10

боравак
на
мору
Ове
године
на
море
иде
7.дјеце
и
1.васп.

8

Табела показује да значајан број дјеце користи право на
дјечији додатак ,а дјеца предшколског узраста сваке
године користе играоницу при Основној школи у Д.
Жабару.
Сваке године организује се љетовање дјеце на мору у
Кумбору (Црна Гора) и увијек смо слали од 6 -8-оро
дјеце.
Висина додатка на дјецу као и других права је како
слиједи:

Прво дијете

Друго дијете
Треће дијете
Четврто
дијете

ОСТВАРЕНО ПРАВО И ЊЕГОВА ВИСИНА
Додатак на дјецу
Матерински
Опрема
додатак
новорођенчета.
нема право (има само
80,00 км
300,00 км
изузеци:инвал.дјеца
палих бораца без
род.ст. и корисници
соц.пом)
40,00 км
80,00 км
300,00 км
80,00 км
80,00 км
300,00+300,00 км
40,00 км
80,00 км
300,00+800,00 км

ОРГАНИЗАЦИЈА:
Послови дјечије заштите обављају се у општинама и то
у Центрима за социјални рад односно у Службама
социјалне и дјечије заштите.(чл.35. и 36. Закона)
Послове обављају стручни ка дрови од момента пријема
захтјева,упуте
на
подношење
документације,те
сортирање документације,попуњавање прописаних
шифрованих образаца (врло опширни) и одлучивања о
прихватању односно не прихватању захтјева.
Ревизију над сваким предметом ради правна служб а
Јавног фонда за дјечију заштиту у Бијељини.
Свако рјешење се ревизира једанпут горишње и то
30.09.-ог текуће године,тако да право никада се не
признаје трајно него за годину дана.
Усвојен захтјев подразумјева доношење рјешења,
одређивање обима права и по уку о правном лијеку.
Правоснажно рјешење извршава -исплаћује се из
средстава Јавног фонда за дјечију заштиту након
мјесечно достављеног списка.
Сваки предмет се уноси у базу податак у рачунар
матичне општине.За општине Д.Жабар и Пелагићево
информатичка обрада се ради у Јавном Фонду.
Исплата додатка на дјецу и других породиљских права
врши се путем поште и за сада је исплата мјесец за
мјесец.
Јавни фонд прави програме,врши едукације и издаје
цертификат за рад на пословима дјечије заштите.
У правилу послови су подјељени на послове управног
поступка и послове информатике и рада на бази
података. У нашем случају све послове ради социјални
радник(један извршилац).Рјешења потписује по
овлаштењу Начелника његов замјеник.Дакле, Јавни
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фонд за дјечију заштиту организуј е послове по
општинама и врши надзор над обављеним послом.
Што се тиче општине Д. Жабар сарадња општина Фонд је на високом нивоу.
Приликом обављања, припрема и реализације око
организовања и рада играонице за дјецу као и одласка
дјеце на море значајно је поменути сарадњу са ОШ.
Доњи Жабар,која има играоницу и сваке године се
пријављује на расписани тендер.
Ове године програм играонице се проводи из
општинских средстава јер фонд није организовао ову
активност.
Списак дјеце за одлазак на море у цијелости је
прихваћен онакав какав је предложен од стране школе, а
прихваћен је и наш васпитач који ће обављати послове
за општине Д.Жабар и Брчко.Што се тиче оцјене рада
надлежне службе за послове дјечије заштите на нашој
општини;јавни фонд је изрекао само позитивне оцјене.
ЗАКЉУЧЦИ:
Од 1997.год. када је формирана Служба социјалне и
дјечије заштите послови дјечије заштите се обављају у
континуитету без икаквих застоја.
Средства за исплату признатих права се обезбјеђују из
републичког буџета.
При остваривању свих пр ава по закону о дјечијој
заштити евидентна је добра сарадња са свим системима
(школа,биро рада,полиција,пореска управа катастар и
др.)Непрестано се предузимају мјере и поступци како би
дјечија заштита била ближа свакој породици и како би
сва давања и права била сврсисходнија.
О признатим правима води се евиденција и за сваког
корисника отворен је предмет у оквиру кога је могуће
врло брзо видјети све што се мјењало почев од
школовања и других промјена) Сваки предмет је
информатички обрађен у јединственом пр ограму који
се примјењује на новоу РС -а тако да су злоупотребе
немогуће.
Захваљујући овом систему днвевно се могу
контролисати све уплате пореских обвезника (мисли се
на доприносе) и постоји директна веза са трезором РС.
Морам напоменути да дјечија заштит а није само пакет
наведених права утврђених законом.
О дјеци се брину и невладине организације – борачка
организација,Црвени крст, школе мјесне заједнице па и
одређени бизнисмени .
Борачка организација организује и додјељује
новогодишње
пакетиће,о рганизује
Светосавске
прославе,води рачуна о дјеци палих бораца као и дјеци
РВИ.
Црвени крст организује разна такмичења у сарадњи са
школом и додјељује награде и признања. Црква води
рачуна о духовном образовању дјеце и сваки празник
обиљежава примјереним активнос тима.
За похвалу је примјер бизнисмена Лазара Миркића који
је поклоном у већем износу
(комплет рачунар са столићем и новчани износ од 2.000
км) даровао дјецу ,њих осморо из породице Божић из
Лончара. Овај примјер истичем јер је евидентно да су
поклони бизнисмена све чешћа појава и код нас и на
другим подручјима.Још увиијек је ово једини примјер.

Број 8

ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА:
-Дјечија заштита је значајна друштвена дјелатност
коју треба свакодневно јачати и ширити обим права.
-Стимулисати добровољне дјелатности,невлад ин
сектор да као и до сада раде на заштити интереса
дјеце и њихових породица.
-Радити на бољем и ефикаснијем превозу ученика
средњих школа,уз напомену да се у што краћем року
предузму мјере на обезбјеђењу превоза за дјецу
ученике основних школа.Нарочито пр евоз до ОШ у
Д.Жабару.
-Чињеница да се на нашој општини дјечија заштита
већ годинама проводи радом једног извршиоца који
поред описаног посла ради још низ другох такође
значајних послова мислим да озбиљно треба
размислити о томе колики значај придајемо
бризи о дјеци а и другим друштвеним половима у
надлежности општине.
(примјер: у општини Пелагићево овај посао уз посао
социјалне заштите раде четри извршиоца).
-Неопходно је у што краћем року повећати
број извршилаца у служби социјалне и
дјечије заштите јер на тај начин постићи ће
се већа ефикасност у раду.
Обим послова се из дана у да повећава што
је
додатни
разлог
повећању
броја
извршилаца.
Доњи Жабар,јуна 2008.године
ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК
ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈАЛТНОСТИ
Владимир Ресановић,соц.радник
102
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
“Службени гласник Републике Српске”,бр.101/04,42/05
и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине
Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.Пословника Скупштине
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 -испр.), Скупштина
општине Доњи Жабар,на Четрдесетој редовној
сједници одржаној дана 2.јула 2008. године,донијела је
сљедећи

ЗАКЉУЧАК

I
Прихвата се Информација о провођењу Закона о
занатско-предузетничкој дјелатности са табеларним
приказом регистрованих радњи и других облика
предузетничке дјелатности,са ажурираним стањем на
дан 26.6.2008.године.
II
Информација из тачке I.,у прилогу,чини саставни дио
овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број: 01-022-64/08
2.јула 2008.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

О ПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ СА
ТАБЕЛАРНИМ ПРЕГЛЕДОМ РЕГИСТРОВ АНИХ
РАДЊИ И ДРУГИХ ОБЛИКА ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ
Закон о занатско предузетничкој дјелатности објављен
је у "Службеном гласнику Републике Српске", број
16/о2, а ступио је на снагу дана о7.о4.2002.године.
Измјене и допуне Закона о занатско пр едузетничкој
дјелатности објављене су у "Службеном гласнику
Републике Српске", број 39/о3, 97/о4 и 34/о6.
Пречишћен текст Закона о занатско - предузетничкој
дјелатности објављен је у "Службеном гласнику
Републике Српске", број 72/о7.
Поред матичног Закона, ову област уређују и други
законски прописи те подзаконска акта, и то: Закон о
трговини ("Службени гласник Републике Српске", број
6/о7), Закон о угоститељству ( "Службени гласник
Републике Српске", број 112/о7), Закон о превозу у
друмском саобраћају ("Службени гласник Републике
Српске", број 4/оо, 26/о1, 85/о3 и 109/о5), Закон о
класификацији дјелатности ( "Службени гласник
Републике Српске",број 113/о4), Правилник о
минималним условима у погледу пословног простора,
уређаја и опреме за обављање тргови нске дјелатности
("Службени гласник Републике Српске", број 84/о7) и
Правилник о разврставању, минималним условима и
категоризацији угоститељских објеката ( "Службени
гласник Републике Српске", број 13/о5 , 62/о5, 76/о6 и
35/о8), као и низ Одлука СО Доњи Жа бар.
Законом о занатско - предузетничкој дјелатности
прописују се и уређују услови и начин за оснивање
радње, те начини обављања занатско предузетничке
дјелатности
(у
даљем
тексту:
предузетничке
дјелатности), организовање предузетника и надзор.
Предузетничка дјелатност, у смислу овог закона, је
обављање регистрованих привредних дјелатности од
стране физичких лица, које се остварују производњом,
прометом или пружањем услуга на тржишту, ради
стицања добити.
Дјелатностима у смислу овог Закона сматрају се
дјелатности утврђене Законом о класификацији
дјелатности, умјетнички и стари занати као и послови
домаће радиности.
У периоду од 19.о6.2007.године до данас, примјетан је
раст броја регистрованих занатских рад њи, док је број
регистрованих превозника у опадању .
На крају желим да истакнем да је тренутно
регистровано 70 самосталних предузетника, а по
дјелатностима разврстано и табеларно приказано је у
прилогу овог извјештаја.
Доњи Жабар, 26.о6.2008.год.
ОБРАДИО:
ПРЕДЛАГАЧ:
СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРИВРЕДУ
Миле Максимовић
ПРЕДЛАГАЧ:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”,бр.101/04 ,
42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.Пословника
Скупштине општине До њи Жабар(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 -испр.),
Скупштина општине Доњи Жабар,на Четрдесетој
редовној сједници одржаној дана 2.јула 2008.године,
донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

I
Усваја се Извјештај о упису дјеце у Први разред
основне школе "Доњи Жабар" Доњи Жабар за школску
2008/2009 годину,број 148/08 од 21.5.2008.године.
II
Извјештај из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чини
његов саставни дио.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број: 01-022-65/08
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
2.јула 2008.године
Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар
104
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(“Службени
гласник
Републике
Српске”,
бр.
101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом 108. став 1.Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 -испр.),
Скупштина општине Доњи Ж абар,на Четрдесетој
редовној сједници одржаној дана 2.јула 2008.године,
донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

I
Скупштина општине Доњи Жабар овлашћује
Начелника општине да из средстава буџетске резерве за
2008.годину,у складу са законом, обезбиједи неопхо дна
средства за потребе обиљежавања централне прославе
150-годишњице "Протине буне" која ће се одржати у
Доњем Жабару,што подразумијева али се не ограничава
на уређење локације одржавања прославе у порти Храма
Покрова Пресвете Богородице у Доњем Жабару,
материјална улагања,ангажовање стручних, помоћних и
техничких лица и слично.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар.
Број: 01-022-66/08
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
2.јула 2008.године
Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар
105
Ha основу члана члана 72. Закона о локалној
самоуправи(“Службени гласник Pепублике Српске”, бр.
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 4. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, бр.
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49/04,19/05,52/05,92/05,8/06 ,24/06 и 70/06),Начелник
општине доноси

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА-ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉУ

Број 8

ŠEB/03 израђеном од стране предузећа Д.О.О.
''Ширбеговић'' и измијењеном главн ом пројекту под
шифром 11/01-08/03 израђеног од стране д.о.о.
"Елвис-Панић" из Брчког.
2. Очекивана и процијењена вриједност набавки:cca
205.000,00 КМ.

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова за потребе
општине Доњи Жабар: одржавање и заштита л окалних
путева и улица у насељу,у складу са Планом одржавања
и заштите локалних путева и улица у насељима
("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 6/08).
II
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава за
реализацију јавне набавке је 25 .000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је економски код 613714 - Материјал за
одржавање путева и 613724 - Услуге одржавања путева.

3. За предметну јавну набавку спровешће се отворени
поступак,у складу са законом и подзаконским
прописима о јавним набавкама.

III
За предметну јавну набавку спровешће се
Конкурентски захтјев без објављивања обавјештења о
набавци.
IV
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 18.06.2008. године, а крајњи рок
завршетка је 18.07.2008. године.
V
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VI
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног ријешења.

5. Средства за извођење радова из тачке 1. ове Одлуке
обезбиједиће се у буџету општине Доњи Жабар, и то у
току 2008. године најмање у укупном износу од
110.000,00 КМ(Економски код 821211 - Средства за
завршетак изградње и опремање спортске дворане у
Доњем Жабару у висини од 60.000,00 КМ и из средстава
суфицита из 2007.године према Одлуци о усвајању
Извјештаја о извршењу буџета општине Доњи Жабар
за 2007.годину бр. 01-022-49/08 од 30.5.2008.године у
износу од 50.000,00 КМ, а преостали износ средстава
обезбиједиће се у буџету општине Доњи Жабар за
2009.годину.
6.
Отворени
поступак, у
складу
са
овом
Одлуком,спровешће Комисија која ће се именовати
посебним рјешењем.

VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број: 02-345-6/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
03.06.2008.године
Саво Јовичић,с.р
Доњи Жабар
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 1.
Закона о јавним набавкама («Службени гласник БиХ»,
бр.49/04,19/05,52/05,92/05,8/06 ,24/06
и
70/06),
Упутства о примјени Закона о јавним набавкама БиХ
(«Службени гласник БиХ»,број 03/05) ,а у складу са
чланом 43.Закона о локалној самоуправи("Службени
гласник Републике Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05) и
члана 44. Статута Општине Доњи Жабар («Службени
гласник Општине Доњи Жабар »,број 6/05),донио је

ОДЛУКУ
о провођењу поступка јавне набавке
1. Приступа се поступку јавне набавке радова ради
избора најповољнијег понуђача за извођење свих
преосталих радова-завршетак изградње Спортскошколске дворане у Доњем Жабару на земљишту
означеном као к.ч.број 1212/3,уписане у з.к.ул.број 94
КО Доњи Жабар,што по новом премјеру одговара
к.ч.број 1176,уписане у П.Л. број 361, КО Доњи
Жабар,према Главном пројекту под шифром 288 -

4. Технички дио тендерске документације на основу
које ће се извршити поступак сачињава у својству
одговорног лица службеник Административне службе
надлежан за послове просторног уређења и грађења
који је задужен за давање свих обавјештења о техничким
и другим карактеристикама планираних радова .
Тендерска документација ће се преузимати у Пријемној
канцеларији Општинске Административне службе Доњи Жабар.

7. Критеријуми за избор најповољније понуде:
а) цијена – чија је вриједност 80%
б) рок извршења радова – чија је вриједност 10%
в) начин плаћања - 10 %.
8.
Одговорно
дипл.инж.грађевине.

лице:

Слободан

Вуковић

9. Рок за провођење Одлуке: одмах.
10. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број: 02-360-2-/06
17.6. 2008.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04 и
42/05),а у складу са чланом 44. Статута општине Доњи
Жабар ("Службени гласник Општине Доњи Жабар",
бр.6/05)и тачком II.Одлуке о провођењу програма
помоћи расељеним лицима ("Службени гласник
Општине Доњи Жабар", бр.4/08), начелник општине
Доњи Жабар,доноси

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о образовању Комисије за
провођење Програма помоћи расељеним
лицима

Страна 10

Петак, 4. јул 2008.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

I
У Одлуци о образовању Комисије за провођење
Програма помоћи расељеним лицима у 2008.години
("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.5/08),
мијења се тачка III. и измијењена гласи:
"III
Накнада за рад чланова Комисије одређује се у висини:
- предсједник Комисије ...................
180,00 КМ
- чланови Комисије,појединачно ........... 130,00 КМ
- Секретар комисије ................................... 100,00 КМ."
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће
објављена у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број: 02-022-9/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
6.6. 2008. године
Саво Јовичић,с.р.
Доњи Жабар
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 34.
Закона о јавним набавк ама («Службени гласник БиХ»,
бр.49/04,19/05,52/005,92/05,8/06, 24/06
и
70/06),
Упутства о примјени Закона о јавним набавкама БиХ
(«Службени гласник БиХ»,број 03/05) ,а у складу са
чланом 43.Закона о локалној самоуправи("Службени
гласник Републике Српске",бр.101/0 4,42/05 и 118/05)и
члана 44. Статута Општине Доњи Жабар («Службени
гласник Општине Доњи Жабар »,број 6/05),донио је

ОДЛУКУ
о додјели уговора о јавној набавци -одржавање
локалних путева и улица у насељу
1. Прихвата се приједлог Комисије за јавне набавке и
до дје љу је се уговор о јавној набавци -одржавање
локалних путева и улица у насељу предузећу "Galax
niskogradnja" д.о.о. Брчко,Босне Сребрне 32а.,Брчко,
Матични регистарски број субјекта у судском регистру
1-1175
Основни
суд
Брчко
-Дистрикта,ПИБ
600086390002, ЈИБ 4600086390002,МБ 1230115, ж.р. 562 004-00002590-95,у свему као у понуди бр.126/08 и у
складу са Планом изградње,реконструкције,одржавања и
заштите локалних и некатегорисаних путева и улица
("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/08) .
2. Са предузећем из тачке 1.ове Одлуке Општина Доњи
Жабар закључиће уговор о обављању послова
одржавања локалних путева и улица у насељу,у складу са
законом.
Број: 02-345-6/08
24.јуна 2008.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана
43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу
са чланом 44.тач.23.Статута општине Доњи Жабар
("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.6/05),
доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Комисије за
процјену штете

Број 8

1. Жељко
Марјановић,службеник
Општинске
Административне службе -Виши стручни сарадник за
привреду,пољопривреду,трговину и развој именује се за
члана Комисије за процјену штете у дворишту
Тодоровић
Милорада, именоване
Рјешењем
Министарства
пољопривреде,шумарства
и
водопривреде -Ресор Ветеринарске службе бр.09 -3358237/08 од 27.маја 2008.године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".
Број: 02-335-1/08
03. јуна 2008. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 7.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
("Службени гласник Би Х",бр.49/04, 19/05, 52/005,
92/05, 8/06, 24/06 и 70/06),а у складу са чланом
44.тач.23.Статута општине Доњи Жабар("Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05) , доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за јавне набавке
I
Именује се Комисија за јавне н абавке Општине Доњи
Жабар(у даљем тексту:Комисија) у саставу:
1. Драгиња Ђорђић, општински службеник ,
предсједник;
2. Слободан Вуковић, општински службеник, члан;
3. Миле Максимовић, општински службеник,члан.
II
Комисија има право и обавезу да проведе поступак
јавне набавке радова: одржавање и заштита локалних
путева и улица у насељу,у складу са Планом одржавања
и
заштите
локалних
путева
и
улица
у
насељима("Службени гласник општине Доњи Жабар",
бр. 6/08),путем конкурентског захтјева без објављивања
обавјештења о набавци.
III
Послове секретара Комисије обављаће Миле
Максимовић, члан Комисије.
Секретар Комисије води административно -техничке
послове за потребе рада Комисије,пружа стручну помоћ
Комисији и обавља друге послове које захт ијева
предсједник Комисије.
IV
Предсједник и чланови Комисије имају право на
накнаду за свој рад,и то:
- предсједник Комисије .................. .............. 100,00 КМ
- Слободан Вуковић,члан К омисије ............. 80,00 КМ
- Миле Максимовић,члан и секретар Комисије 70,00 КМ
Накнада се исплаћује по окончању поступка јавне
набавке.
V
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар.
Број: 02-345-6/08
3. јуна 2008.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.

Страна 11

Петак, 4. јул 2008.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 47.
Закона о јавним набавкама («Службени гласник БиХ»,
број 49/04,19/05,52/005,92/05,8/06 и 24/06 ),а у складу
са чл.8. и 9.Правилника о поступку директног с поразума
који је донио директор Агенције за јавне набавке број
01-02-876-2/06 од 6.7.2006.године,а у складу са чланом
43.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник
Републике Српске", бр.101/04,42/05 и 118/05)и члана
44. Статута Општине Доњи Жабар («Слу жбени гласник
Општине Доњи Жабар»,број 6/05),донио је

ОДЛУКУ
о додјели уговора о јавној набавци директним
споразумом за вршење услуге израде предмјера
и предрачуна радова за асфалтирање
некатегорисаних путева на подручју општине
Доњи Жабар у 2008.години
1. Прихвата се понуда и додјељује уговор о јавној
набавци-вршење услуге израде предмјера и
предрачуна
радова
за
асфалтирање
некатегорисаних путева на подручју општине
Доњи Жабар у 2008.години предузећу ГП
"Обнова" д.о.о. Шамац,за укупну цијену у износу
од 3.498,30 КМ(са урачунатим ПДВ-ом).
2. Са предузећем из тачке 1.ове Одлуке Општина
Доњи Жабар закључиће уговор о вршењу израде
предмјера и предрачуна радова за асфалтирање
некатегорисаних путева на подручју општине
Доњи Жабар у 2008.години,којим ће се регулисати
међусобна права и обавезе .
3. О овој Одлуци обавијестити добављача из тачке
1.ове Одлуке.
4. Ова Одлука биће објављена у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар" .
Број: 02-360-3/08
16. јуна 2008.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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На основу чл.34.став 1. и 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл.гласник БиХ”, бр. 49/04,
19/05,52/05,92/05,8/06,24/06
и
70/06), Начелник
општине,доноси

ОДЛУКУ
о резултатима окончаног поступка јавне набавке
услуга и избору најповољнијег понуђача за израду
пројектне документације

I
У поступку јавне набавке услуга, ЛОТ 1. Главни
пројекат пјешачке стазе Лончари -Обудовац на
дијелу дионице Р.462а,укључујући и прибављање
геодетске подлоге, скице постојећих подземних
инсталација и друге документације од надлежних
органа и институција и ЛОТ 2.Главни пројекат
реконструкције локалних путева на подручју
општине Доњи Жабар,путем конкурентског захтјева
за доставу понуда без објављивања обавјештења,
понуде су доставили сљедећи понуђачи:
- "Планинг" д.о.о. Прњавор

Број 8

- "Пројект" д. д. Бања Лука
- “Обнова” д.о.о. Шамац.
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају
следеће понуде:
- "Планинг" д.о.о. Прњавор
- "Пројект" д. д. Бања Лука
- “Обнова” д.о.о. Шамац.
III
Комисија је на основу критеријума најниже цијене,
извршила вредновање и сачинила збирну табелу ранг
листе понуђача,на следећи начин:
Понуђена
Понуђач
РАНГ
цијена(+ПДВ)
"Планинг"
д.о.о.
19.291, 31
2
Прњавор
"Пројект" д. д. Бања Лука
19.948, 50
3
“Обнова” д.о.о. Шамац
18.198, 40
1
IV
На основу извршеног вредновања и утврђене ранг
листе понуђача оцијењено је да је најповољнији
понуђач:
“Обнова” д.о.о. Шамац са понуђеном цијеном од 18.198,40
КМ.
Са понуђачем ће се закључити уговор о извођењу
радова,у складу са законом.
V
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана
од дана пријема
Приговор се подноси писмено Начелнику општине,а
може се изјавити и усмено на записник код овог
органа.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број:02-360-1/08
26.6.2008. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић, с. р.
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На основу чл. 34. став 1. и 38. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Сл.гласник БиХ”, бр.
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 и 70/06),
Начелник општине, доноси

ОДЛУКУ
о резултатима окончаног поступка јавне
набавке радова ради наставка изградње извођење дијела преосталих радова Дома
културе у Човић Пољу(Друга фаза -Прва
подфаза)
I
У поступку јавне набавке радова ради наставка
изградње-извођење дијела преосталих радова Дома
културе у Човић Пољу(Друга фаза -Прва подфаза) на
земљишту означеном као к.ч.бр.559/2 "Пашњак Мера
крај пута" у површини од 698 м2 и к.ч.561/3 "Кућиште

Страна 12

Петак, 4. јул 2008.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

са двориштем" у површини од 1100 м2, уписане у
з.к.ул.број 386,КО Човић Поље,ш то у нарави и по
новом премјеру одговара к.ч.бр.941 "подкућница"
воћњак 4 класе у површини од 1741 м2 и "кућа и зграда
у површини од 57 м2",уписане у ПЛ број 248,КО
Човић Поље,путем отвореног поступка објављеног у
"Огласнику Службеног гласника БиХ",бр.42/0 8,
понуде су доставили сљедећи понуђачи:
- ГП"Обнова" д.о.о. Шамац
- "Грађевинске конструкције Пејић " д. о.о. Брчко
- “PE-Comerc” д.о.о. Горња Слатина.

о јавним набавкама Би Х («Службени гласник БиХ»,број
3/05),а у складу са чланом 43. и 72.став 3.Закона о
локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр. 101/04,42/05 и 118/05) и чланом 44. Статута
Општине Доњи Жабар («Службени гласник Општине
Доњи Жабар»,број 6/05),Начелник Општине Доњи
Жабар,доноси

ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају
следеће понуде:
- ГП"Обнова" д.о.о. Шамац
- "Грађевинске конструкције Пејић " д. о.о. Брчко
- “PE-Comerc” д.о.о. Горња Слатина.
III
Комисија је на основу критеријума најниже цијене,
извршила вредновање и сачинила збирну табелу ранг
листе понуђача,на следећи начин:
Редни
број

1

2

3

Понуђач

ГП"Обнова" д.о.о.
Шамац
"Грађевинске
конструкције
Пејић"
д. о.о. Брчко
“PE-Comerc” д.о.о.
Горња Слатина

Број бодова
Број бодова
по
по
Укупан
критеријуму
критеријуму
број РАНГ
рока
понуђене
бодова
извршења
цијене
радова
77

10

87

3

78

10

88

2

80

10

90

1

IV
На основу извршеног вредновања и утврђене ранг
листе понуђача оцијењено је да је најповољнији
понуђач:
“PE-Comerc” д.о.о. Горња Слатина са понуђеном
цијеном од 94.688,72 КМ.
Са понуђачем ће се закључити уговор о извођењу
радова,према понуди од 23.6.2008.године,у складу са
законом.
V
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана
од дана пријема
Приговор се подноси писмено Начелнику општине,а
може се изјавити и усмено на записник код овог
органа.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број: 02-360-6/06
2.7.2008. године
Доњи Жабар
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић

114
На основу чл.1. и 4.Закона о јавним набавкама
(«Службени гласник БиХ»,број 49/04, 19/05, 52/05,
92/05,8/06,24/06 и 70/06),Упутства о примјени Закона

1. За потребе О п ш т и н е Д о њ и Ж а б а р , вршиће се
набавка
радова
реконструкција -асфалтирање
локалног пута,и то: "Пут Петковића раскрсница Жаркића мост(Л -5)" у дужини од 600 m x 4 m са
предвиђеним максималним износом нето средстава
59.000,00 КМ.
2. Средства за финансирање јавне набавке радова из
тачке 1.ове Одлуке обезбјеђују се из буџета општине
Доњи Жабар за 2008.годину.
3. За
реализацију
послова
реконструкције асфалтирања локалног пута и з тачке I.ове Одлуке
одобравају се средства из Буџета Општине Доњи
Жабар за 2008.годину Економски код -Капитални
трошкови:821222-Асфалтирање локалног пута у
Мјесној заједници Доњи Жабар .
4. За предметну јавну набавку радова спровешће
поступак конкурентског за хтјева за достављање
понуда без објављивања обавјештења о јавној
набавци.
5. Технички дио тендерске документације на основу
које ће се спровести поступак сачињава службеник
Административне службе надлежан за послове
урбанизма и грађења.Тендерска документација ће се
преузимати код наведеног службеника који се
задужује за давање свих обавјештења о техничким и
другим карактеристикама планираних радова.
6. Одговорно лице: Слободан Вуковић дипл. инж.
грађевине.
7. Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег извођача радова су:
- НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦИЈЕНА технички
задовољавајуће понуде.
8. Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати
накнадно,доношењем
посебног
рјешења.
9. Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у “Службеном гласнику
општине
Доњи Жабар”.
Број: 02-345-7/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
4.07.2008.године
Саво Јовичић,с.р.
Доњи Жабар
115
Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 7.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ",бр. 49/04,в 19/05, 52/005,
92/05,8/06,24/06, и 70/06),а у складу са чланом
44.тач.23.Статута општине Доњи Жабар("Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05) , доноси
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за јавне набавке
I
Именује се Комисија за јавне набавке Општине Доњи
Жабар(у даљем тексту:Комисија) у саставу:
1. Слободан Вуковић, дипл. инж. грађевинарства,
службеник Административне службе, предсједник;
2. Милорад Гајић,службеник Административне службе ,;
3. Пано Јосиповић из Доњег Жабара,члан;
II
Комисија има право и обавезу да проводи отворени
поступак јавне набавке за:
- извођење свих преосталих радова на изградњи
Спортско-школске дворане у Доњем Жабару.
III
За секретара Комисије,без права гласа у Комисији,
именује
се
Зденко
Јовановић,
службеник
Адмнинистративне службе .
Задатак секретара Комисије је да врши административне
послове Комисије,организује вођење и израду
записника о раду Комисије и извјештаје о раду
Комисије,води документацију и складу са прописима о
канцеларијском пословању и обавља друге послове које
захтјева предсједник Комисије.
IV
Комисија врши послове јавне набавке радова из тачке
II.овог рјешења у складу са законом и другим
прописима из области јавних набавки у циљу додјеле
уговора најповољнијем понуђачу,о истом сачини
записник
и
достави
приједлог
начелнику
Општине.Комисија има право и обавезу да се укључи у
израду стручног дијела тендерске документације коју
сачињава надлежни службеник/ци Административне
службе.
V
У случају да предмет јавне набавке захтјева специфично
техничко или специјализовано знање које иначе није
доступно
унутар
Општине
као
уговорног
органа,Комисија може предложити начелнику да позове
стручњаке из тих области,о чему ће бити дон ијето
посебно рјешење.По овом основу могу би ти ангажована
највише два лица истовремено.
Стручњаци ангажовани у смислу става 1.ове тачке немају
право гласа.
VI
На основу коначне одлуке о избору најповољнијег
понуђача,Комисија ће у сарадњи са надлежним
службеницима Административне службе сачинити
приједлог уговора који ће начелник Општине понудити
најповољнијем понуђачу.
VII
Предсједник и чланови Комисије и лица из тачке III. и
V. овог рјешења,дужни су чувати,као пословну тајну,све
податке и сазнања која се стекну у раду Комисије,о чему
су дужна потписати изјаву о чувању службене тајне
(повјерљивост)у поступку набавке.
VIII
Поред изјаве о повјерљивости лица из тачке VII. овог
рјешења,дужни су потписати изјаву о непристрасности,
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односно да ће поступати искључиво по правилима
службе и да неће фаворизоват и ниједног од учесника у
поступку јавне набавке.
IX
Предсједник,чланови Комисије и лица из тачке III. и V.
овог рјешења имају право на накнаду за свој ра д,како
слиједи:
- предсједник комисије
150,00 КМ
- чланови Комисије,по
100,00 КМ
- Секретар Комисије
70,00 КМ
Исплата накнаде извршиће се након састав љања и
овјере потписа Записника од стране Комисије са
приједлогом за избор најпово љнијег понуђача.
X
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".
Број: 02-360-2/06
17.јуна 2008.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 7.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ",бр.49/04,19/05,52/05,92/05,
8/06,24/06 и 70/06),а у складу са чланом 44. тач.
23.Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр.6/05) , доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комиси је за јавне
набавке
I
Именује се Комисија за јавне набавке Општине Доњи
Жабар(у даљем тексту:Комисија) у саставу:
1.Слободан Вуковић, службеник Административне
службе,предсједник;
2. Миле Максимовић, службеник Административне
службе,члан;
3. Никица Ристић,представник Савјета Мјесне заједнице
Доњи Жабар, члан.
II
Комисија има право и обавезу да проводи поступак
јавне набавке путем конкурентског захтјева за
достављање понуда без објављивања обавјештења, за
избор најповољнијег понуђача за извођење радова
реконструкције-асфалтирање локалног пута: " Пут
Петковића раскрсница -Жаркића мост(Л -5) у дужини од
600 m x 4 m.

III
Комисија врши послове јавне набавке радова из
тачке II.овог рјешења у складу са законом и другим
прописима из области јавних набавки у циљу
додјеле уговора најповољниј ем понуђачу,о истом
сачини записник и достави приједлог начелнику
Општине.Комисија има право и обавезу да се
укључи у израду стручног дијела тендерске
документације
коју
сачињава
надлежни
службеник/ци Административне службе.
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IV
У случају да предмет јавне набавке захт ијева
специфично техничко или специјализовано знање које
иначе није доступно унутар Општине као уговорног
органа,Комисија може предложити начелнику да позове
стручњаке из тих области,о чему ће бити дон ијето
посебно рјешење.По овом основу могу бити ангаж ована
највише два лица истовремено.
Стручњаци ангажовани у смислу става 1.ове тачке
немају право гласа.
V
На основу коначне одлуке о избору најповољнијег
понуђача према критеријуму искључиво најниже
понуђене цијене,Комисија ће сачинити приједлог
уговора који ће начелник Општине понудити
најповољнијем понуђачу.
VI
Предсједник и чланови Комисије,као и стручна лица
која се ангажују као експерти,дужни су чувати ,као
пословну тајну,све податке и сазнања која се стекну у
раду Комисије,о чему су дужна потписати изјаву о
чувању службене тајне(повјерљивост)у поступку набавке.
Поред изјаве о повјерљивости ,лица из става 1.ове
тачке,дужни су потписати изјаву о непристрасности,
односно да ће поступати искључиво по пр авилима
службе и да неће фаворизовати ниједног од учесника у
поступку јавне набавке.
VII
Предсједник,чланови Комисије и записничар имају
право на накнаду за свој рад,и то:
- предсједник Комисије ........................ 100,00 КМ
- чланови Комисије,по
...................... 80,00 КМ
- стручна лица,ако буду ангажована ..... 100,00 КМ
Накнада се исплаћује по окончању поступка јавне
набавке.
Послове
секретара
Комисије( административнотехнички послове за потребе рада Комисије и други
послови које захтијева предсједник Комисије) обављаће
Миле Максимовић.
VIII
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у «Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар».
Број: 02-345-7/08
04. јула 2008.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана
43.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", бр.101/04,42/05 и 118/05),а у
складу са чланом 42. Закона о буџетско м систему
Републике Српске("Службени гласник Републике
Српске", бр.54/08 Пречишћени текст),чланом 44.
Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр.6/05) и члана 10.Одлуке о
извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2008.
годину ("Службени гласник Општине Доњи Жабар",
бр.13/07),доноси

РЈЕШЕЊЕ
о ангажовању средстава Буџетске резерве
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1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава из Буџетске
резерве у укупном износу од 3.501,69 КМ,за сљедеће
намјене:
- средства за исплату набавке опреме за инсталацију
мреже у згради општине Доњи Жабар,"БСП"
Брчко,по рачуну бр.2700/08 у износу од 256,89 КМ;
- средства за исплату услуге инсталације мрежне
опреме(ЛАН)
у
згради
општине
Доњи
Жабар,фирми "Сектрон" Брчко,по рачуну
бр.10/08,у износу од 389,60 КМ;
- средства за исплату услуге превоза на релацији
Човић Поље-Дервента-Човић Поље(за потребе
ФК ПОЛЕТ) предузећу "Vienatour" д.о.о.
Лончари,по рачуну бр.77/08 у износу од 643,50
КМ;
- средства за исплату услуге превоза на релацији
Човић Поље-Омарска-Човић Поље(за потребе ФК
ПОЛЕТ) предузећу "Vienatour" д.о.о. Лончари по
рачуну бр.78/08 у износу од 1.111,50 КМ;
средства за накнаду члановима Комисије за
рецензију Шумскопривредне основе за приватне шуме
на подручју општине Доњи Жабар по Рјешењу бр.04 332-1979-1/08, у износу од 1.100,00 КМ.
2. Ангажују се средства Буџетске резерве Буџета
Општине Доњи Жабар у укупном износу од
3.501,69 КМ за исплату одређену овим
Рјешењем,за буџетске издатке за које планирана
буџетска средства за 2008.годину нису била
довољна.
3. О реализацији овог Рј ешења стараће се
Стручни
сарадник
за
рачуноводств
у
Административној служби.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".
Број:02-022-17/08
30. јуна 2008.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске",бр. 101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чланом 44. тачка 23.
Статута Општине Доњи Жабар ("Службени гласник
Општине Доњи Жабар", бр. 5/06), а у складу са чл. 19.
и 26. Појединачног колективног уговора за запослене у
локалној управи општине Доњи Жабар("Службени
гласник Општине Доњи Жабар", бр. 1/08), Начелник
Општине,доноси

РЈЕШЕЊЕ
о одобравању исплате накнаде регреса за
коришћење годишњег одмора у 2008.години

1. Одобрава се исплата накнаде запосленима у
Административној служби општине Доњи Жабар
по основу регреса за коришћење годишњег одмора
за 2008.годину у појединачном износу од 750,00
КМ.
2. Ангажују се средства Буџета Општине Доњи Жабар
за 2008. годину за исплату одређену овим Рјешењем
у укупном износу од 18.000,00 КМ.
3. Накнада се исплаћује на текући рачун запослених.
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4. О реализацији овог Рјешења стараће се стручни
сарадник за рачуноводство Административне
службе.
5. Списак запослених који остварују право на регрес у
складу са овим Рјешењем,у прилогу,чини његов
саставни дио.
6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
биће објављено у "Службеном гласнику Општине
Доњи Жабар".
Број: 02 - 022 - 18/08
01. јула 2008. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.

Број 8
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Број 8

САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
94. ОДЛУКА о образовању Организационог одбора за обиљежавање 14.октобра -Дана Општине
95. ОДЛУКА о приступању изради Стратегије развоја физичке културе на подручју општине Доњи
Жабар за период 2009-2019 година
96. ОДЛУКА о измјени и допуни Одлуке о усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и
села у 2008.години
97. ОДЛУКА о одређивању локалитета експло атације неметаличних минералних сировина и сировина за
добијање грађевинског материјала из позајмишта -пијеска и шљунка на подручју општине Доњи
Жабар
98. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о контроли исправности воде за пиће у Основној школи "Доњи
Жабар" Доњи Жабар и у јавним чесмама на подручју Општине Доњи Жабар
99. ЗАКЉУЧАК о усвајању Информације о припремама за жетву стрних култура и оствареној прољећној
сјетви на подручју општине Доњи Жабар
100.ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о остваривању права породица погинулих б ораца,ратних
војних инвалида и цивилних жртава рата у општини Доњи Жабар
101.ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о провођењу Закона о дјечијој заштити
102.ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о провођењу Закона о занатско -предузетничкој дјелатности
са табеларним приказом регистрованих радњи и других облика предузетничке дјелатности,са
ажурираним стањем на дан 26.6.2008.године
103.ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о упису дјеце у Први разред основне школе "Доњи Жабар" Доњи
Жабар за школску 2008/2009 годину,број 148/08 од 21.5 .2008.године
104.ЗАКЉУЧАК о давању овлашћења Начелнику општине за обезбјеђење средстава буџетске резерве за
потребе обиљежавања централне прославе 150 -годишњице "Протине буне"

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
105.ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова -одржавање локалних путева и улица у насељу
106.ОДЛУКА о провођењу поступка јавне набавке за извођење свих преосталих радова -завршетак
изградње Спортско-школске дворане у Доњем Жабару
107.ОДЛУКА о измјени Одлуке о образовању Комисије за провођење Програма помоћи расељеним
лицима
108. ОДЛУКА о додјели уговора о јавној набавци -одржавање локалних путева и улица у насељу
109. РЈЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије за процјену штете
110. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за јавну набавку радова - одржавање и заштита локалних путева и
улица у насељу
111.ОДЛУКА о додјели уговора о јавној набавци директним споразумом за вршење услуге израде
предмјера и предрачуна радова за асфалтирање некатегорисаних путева на подручју општине Доњи
Жабар у 2008.години
112. ОДЛУКА о резултатима окончаног поступка јавне набавке ус луга и избору најповољнијег понуђача за
израду пројектне документације
113.ОДЛУКА о резултатима окончаног поступка јавне набавке радова ради наставка изградње -извођење
дијела преосталих радова Дома културе у Човић Пољу(Друга фаза -Прва подфаза)
114.ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова -асфалтирање локалног пута "Пут Петковића
раскрсница-Жаркића мост(Л -5)"

115. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за јавну набавку радова -извођење свих преосталих радова на
изградњи Спортско-школске дворане у Доњем Жабару
116.РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за јавну набавку радова -извођење радова реконструкције асфалтирање локалног пута: " Пут Петковића раскрсница-Жаркића мост(Л -5)у дужини од 600 m x 4 m.
117.РЈЕШЕЊЕ о ангажовању средстава Буџетске резерве
118.РЈЕШЕЊЕ о одобравању исплате накнаде регреса за коришћење годишњег одмора у 2008.години
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Број 8

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
"Службени гласник општине Доњи Жабар" на Интернет
презентацији општине Доњи Жабар:
www.opstinadonjizabar.org

Ближе информације на телефон:
054/853-031 и 875 - 100, локал 105

Петак, 4. јула 2008. године - Службени гласник Општине Доњи Жабар - Број 8/08
Оснивач и издавач:Скупштина општине Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник:Митар
Митровић дипл. правник. Уређује Редакцијски колегиј: Ружица Јовичић, Миле Максимовић и Зденко
Јовановић. Тел / факс: 054 / 875 - 100. "Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по
потреби. Жиро рачун Општинских прихода: 562-011-00000765-86 код Развојне банке Југоисточне
Европе АД Бања Лука - Филијала Модрича.

