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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 27. Закона о грађевинском земљишту Републике Српске (''Службени гласник
Републике Српске'', број 112/06), а сагласно члану 26. Статута општине Доњи Жабар (''Службени
гласник општине Доњи Жабар'', број 6/05), Скупштина општине Доњи Жабар, на Двадесеттрећој
редовној сједници одржаној дана 25.фебруара 2011.године, донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1m 2 корисне
стамбене површине за 2010.годину на подручју општине Доњи Жабар
Члан 1.
Утврђује се просјечна коначна грађевинска цијена 1m2 корисне стамбене површине за 2010.годину
на подручју општине Доњи Жабар,у висини од 400,00 КМ (словима: четиристотине конвертибилних
марака).
Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена 1m2 корисне стамбене површине за 2010.годину на
подручју општинеp Доњи Жабар, утврђена у члану 1. ове Одлуке служиће као основица за
израчунавање висине накнаде из основа природних погодности грађевинског земљишта и
погодности већ изграђене комуналне инфраструктуре које могу настати приликом кориштења тог
земљишта, а које нису резултат улагања средстава власника или корисника земљишта-једнократна
рента, у складу са Законом о грађевинском земљишту Републике Српске и Одлуком о грађевинском
земљишту (''Службени гласник општине Доњи Жабар'', број 6/10).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине
Дољи Жабар''.
Број: 01-022-10/11
ПРЕДЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
25.фебруар 2011.године
Стево Мијатовић, инж.пољопривреде,с.р.
Доњи Жабар
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На основу чл. 30. и 121. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр.
101/04 и 42/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник општине
Доњи Жабар",бр.6/05)и чланом 107.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар ("Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр.1/05)Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетпетој
редовној сједници одржаној дана 25. фебруара 2011. године,донијела је

О Д Л У К У
о допуни Одлуке о утврђивању листе стручњака за именовање Комисије за
спровођење конкурса за избор службеника у јединици локалне самоуправе
1. У Одлуци о о утврђивању листе стручњака за именовање Комисије за спровођење конкурса за
избор службеника у јединици локалне самоуправе(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.
13/08), у тачки 1. иза редног броја 5) додаје се нови редни број 6) који гласи:
„6) Митар Митровић, дипл.правник.“
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".
Број: 01-022-7/11
ПРЕДЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
25.фебруар 2011.године
Стево Мијатовић, инж.пољопривреде,с.р.
Доњи Жабар
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На основу члана 26. тачка 21) Статута општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.6/05),а у складу са тачком II. Одлуке о оснивању Комисије за избор и именовање
Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.13/08),Скупштина
општине Доњи Жабар,на Двадесеттрећој редовној сједници одржаној 25.фебруара 2011.године,
донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
I
У Одлуци о избору чланова Комисије за избор и именовање Скупштине општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 1/09), у тачки I. редни број „1. Стево Стевић,
одборник СНСД-а,Предсједник Комисије“,мијења се и гласи: «1. Бранка Жаркић,одборник СНСДа, Предсједник Комисије».
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број: 01-022-8/11
ПРЕДЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
25.фебруар 2011.године
Стево Мијатовић, инж.пољопривреде,с.р.
Доњи Жабар
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На основу чл. 6.Закона о министарским, владиним и другим именовањима („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/03) и члана 26.Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“,број 6/05) Скупштина општине Доњи Жабар је на Двадесетрећој редовној
сједници одржаној дана 25.фебруара 2011.године донијела

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
Овом одлуком расписује се јавни конкурс за избор и именовање Секретара Скупштине општине
Доњи Жабар,у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима и Законом о
локалној самоуправи.
Члан 2.
Сви кандидати за именовање на упражњено радно место Секретара Скупштине општине Доњи
Жабар морају да испуњавају следеће опште и посебне услове:
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
1. да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да су старији од 18 година,
3. да имају општу здравствену способност,
4. да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кривично дело које их чини неподобним за обављање послова у административној служби јединице
локалне самоуправе,
5. да нису отпуштани из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ, као резултат
дисциплинске мере, у периоду од три године пре објављивања конкурса,
6. да не служе казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да нису под
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
1. висока стручна спрема-правни факултет (VII степен),
2. пет година радног искуства у струци,
3. положен стручни испит за рад у административној служби или правосудни испит,
4. познавање рада на рачунару.
Члан 3.
Након ступања на снагу ове одлуке, објавиће се јавни конкурс за попуну упражњеног радног места
Секретара скупштине општине Доњи Жабар у складу са Законом о министарским, владиним и
другим именовањима, Законом о локалној самоуправи и овом одлуком.
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Члан 4.
Поступак избора кандидата спровешће Комисија за избор секретара Скупштине општине Доњи
Жабар коју ће именовати Скупштина општине Доњи Жабар посебним рјешењем.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Доњи
Жабар.
Број: 01-022-9/11
ПРЕДЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
25.фебруар 2011.године
Стево Мијатовић, инж.пољопривреде,с.р.
Доњи Жабар
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На основу члана 121. став 1.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 тачком 2.Одлуке о утврђивању листе стручњака за
именовање Комисије за спровођење конкурса за избор службеника у јединици локалне самоуправе
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.13/08),Скупштина општине Доњи Жабар,на
Двадесеттрећој редовној сједници одржаној дана 25. фебруара 2011.године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка за избор службеника у
Административну службу општине Доњи Жабар
1. Именује се Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за избор службеника за рад на
неодређено вријеме у Административној служби општине Доњи Жабар на упражњено радно мјесто
Стручни сарадник-матичар(у даљем тексту: Комисија),у саставу:
- Милорад Благојевић, са листе стручњака, предсједник Комисије,
- Мирослав Жигић, са листе стручњака, члан,
- Марко Вуковић, са листе стручњака, члан,
- Радмила Стевић, из реда службеника са професионалним искуством,члан,
- Наташа Јосиповић из реда службеника са професионалним искуством,члан.
2. Комисија има задатак да изврши контролу испуњености општих и посебних услова
пријављених кандидата на радно мјесто Стручни сарадник-матичар,обави интервју са кандидатима
који испуњавају услове,утврди и достави начелнику општине редослијед кандидата на основу
стручних способности и улазног интервјуа ради доношења коначне одлуке о избору кандидата на
наведеноупражњенорадно мјесто.
3. Комисија у свом раду примјењује одредбе Закона о локалној самоуправи ("Службени глсник
Републике Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),Правилника о јединственим правилима и процедури
запошљавања и попуњавања радних места у Административној служби општине Доњи Жабар
("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.5/10,9/10 и 15/10) и друге прописе који регулишу
пријем у радни однос.
4. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-13/11
Предсједник Скупштине
25. фебруар 2011. године
Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,с.р.
Доњи Жабар
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На основу члана18.став 2. Закона о јавним путевима("Службени гласник Републике Српске", бр.
16/10-Пречишћени текст),члана 30.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”,бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 7.став 2. Одлуке о одржавању, заштити,
развоју и управљању локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу("Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр.5/08-Пречишћени текст,6/08,1/09,5/09 и 3/10),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 4/05испр.),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесеттрећој редовној сједници одржаној дана
25.фебрура 2011.године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се План изградње, реконструкције, одржавања и заштите локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељу за 2011.годину.
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II
План из 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: 01-022-11/11
Предсједник Скупштине
25. фебруар 2011. године
Стево Мијатовић,инж. пољопривреде,с.р.
Доњи Жабар

ПЛАН

ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЛОКАЛНИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉУ ЗА 2011.ГОДИНУ
I УВОД
Послови изградње,реконструкције,одржавања и заштите као и управљање,надзор и финансирање
јавних путева регулисано је Законом о јавним путевима("Службени гласник РС",бр.16/10-Пречишћен
текст ).Важећим законским прописима предвиђено је редовно, ванредно и зимско одржавање јавних
путева као и одржавање путних грађевинских објеката, објеката за прикупљање и одвођење воде са
коловоза, саобраћајне сигнализације, опреме пута и земљишног појаса.
Локални и некатегорисани путеви на подручју општине Доњи Жабар утврђени су Одлуком о
одржавању, заштити, развоју и управљању локалним и некатегорисаним путевима и улицама у
насељу ("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.5/08-пречишћен текст, 6/08,1/09,5/09 и 3/10).

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ
Редни
број

Број
пута

1.

Л-1

2.

Л-2

3.

Л-3

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Л-4
Л-5
Л-6
Л-7
Л-8
Л-9

10.

Л-10

11.

Л-11

12.
13.
14.
15.
16.

Л-12
Л-13
Л-14
Л-15
Л-16

17.

Л-17

18.
19.
20.
21.

Л-18
Л-19
Л-20
Л-21

22.

Л-22

ПУТНИ ПРАВЦИ
Пут од центра насељеног мјеста Човић Поље,
преко Видаковића раскрснице, Милине Липе,
Доњег Поља до магистралног пута Пелагићево
– Лончари М 1.8 (Ловац)
Пут од Милине Липе до магистралног пута
Лончари – Тузла (код Ђорђића)
Пут кроз Цвијане (од пута Доњи Жабар-Човић
Поље)
Пут кроз Миливојевиће (нови)
Пут Петковића раскрсница-Жаркића мост
Пут кроз Круниће
Стари пут за Орашје (Косановић-Лепница)
Дријенски пут
Пут за Јењић
Пут од магистралног пута Лончари-Орашје
(„Станара“) кроз центар Човић Поља (Школа)
до границе са КО Обудовац
Пут за Матиће, од зграде школе у Човић Пољу
до границе КО Матићи
Пут кроз Вуковиће
Пут кроз Јуришиће
Пут кроз Поповиће
Пут кроз Зариће
Пут у Баре
Пут према мјеснон гробљу у Доњем Жабару

Врста
асфалт(m)

коловоза
макадам (m)

Укупна
дужина (m)

9720

580

10300

1500
1600
600
720
2091
818
2000

УКУПНО
ИНДЕКС

500

2100

1100

1100
600
1200
3000
1700
2000

480
909
882

4700
1000

4700
300

1600
1000
1200
430
500

1300
1600
1000
1200
430
500

1450

(насип)

Дујковача 2
Дујковача 3
Дујковача 4
Дујковача 5
Пут кроз Ристиће и Вуковиће до мјесног гробља
у Доњем Жабару

1500

1450

500
550
600
600

500
550
600
600

1160

1160

32319 m1

6771 m1

39090 m1

82,68 %

17,32 %

100 %
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II ПЛАН ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА
Планирана средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева, некатегорисаних јавних
путева од интереса за функционисање саобраћаја у општини Доњи Жабар и улица у насељима, биће
распоређена како слиједи:
а) Редовно одржавање локалних путева и улица у насељима;
б) Приоритетно одржавање некатегорисаних јавних путева;
в) Зимско одржавање локалних путева, приоритетних некатегорисаних јавних путева и улица у
насељима;
г) Средства за одржавање путних објеката и саобраћајне сигнализације;
д) Средства за заштиту пута и путног појаса;
ђ) Реконструкцуја – асфалтирање.
А) РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
Средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева и улица у насељеним мјестима дијеле
се на:
1) Редовно одржавање асфалтираних локалних путева и улица;
2) Редовно одржавање макадамских локалних путева и улица.
Редни
број

Број
пута

1.

Л-1

2.

Л-2

ПУТНИ ПРАВЦИ

ВРСТА РАДОВА

Укупна
дужина (m)

Пут од центра насељеног мјеста Човић
Поље,преко Видаковића раскрснице,
Милине
Липе,Доњег
Поља
до
магистралног пута Пелагићево–Лончари
М 1.8 (Ловац)
Пут од Милине Липе до магистралног
пута Лончари – Тузла (код Ђорђића)

Поправка ударних рупа, кошење
траве поред пута, насипање
неасфалтираног дијела пута са
шљунком, грејдерисање, санирање
банкина на појединим дионицама.

10300

Кошење траве поред пута.

1500

3.

Л-3

Пут кроз Цвијане (од пута Доњи ЖабарЧовић Поље)

4.

Л-4

Пут кроз Миливојевиће (нови)

5.

Л-5

Пут Петковића раскрсница-Жаркића мост

6.

Л-6

Пут кроз Круниће

7.

Л-7

Стари пут за Орашје (КосановићЛепница)

8.

Л-8

Дријенски пут

9.

Л-9

Пут за Јењић
Пут од магистралног пута ЛончариОрашје („Станара“) кроз центар Човић
Поља (Школа) до границе са КО
Обудовац
Пут за Матиће, од зграде школе у Човић
Пољу до границе КО Матићи

10.

Л-10

11.

Л-11

12.

Л-12

Пут кроз Вуковиће

13.

Л-13

Пут кроз Јуришиће

14.

Л-14

Пут кроз Поповиће

15.

Л-15

Пут кроз Зариће

Кошење
траве
поред
пута,
насипање неасфалтираног дијела
пута са шљунком, грејдерисање
(500 m).
Кошење
траве
поред
пута,
насипање постојећег пута са
шљунком, грејдерисање.
Кошење траве поред пута.
Кошење траве поред пута,
грејдерисање.
Кошење траве поред пута,
насипање неасфалтираног дијела
пута са шљунком, грејдерисање.
Кошење траве поред пута,
уклањање шибља поред пута,
насипање неасфалтираног дијела
пута са шљунком, грејдерисање.

2100

1100
600
1200
3000

1700
2000

Кошење траве поред пута,
поправка ударних рупа, уклањање
шибља поред пута, санирање
банкина на појединим дионицама.
Кошење траве поред пута,
поправка ударних рупа,
Кошење траве поред пута,
санирање банкина на појединим
дионицама.
Кошење траве поред пута,
поправка ударних рупа, санирање
банкина на појединим дионицама.
Кошење траве поред пута,
поправка ударних рупа, санирање
банкина на појединим дионицама.
Кошење траве поред пута.

4700

1300
1600

1000

1200
430
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16.

Л-16

17.

Л-17

18.
19.
20.
21.

Л-18
Л-19
Л-20
Л-21

22.

Л-22

Пут у Баре
Пут према мјесном гробљу у МЗ Доњи
Жабар (насип)
Дујковача 2
Дујковача 3
Дујковача 4
Дујковача 5
Пут кроз Ристиће и Вуковиће до мјесног
гробља у Доњем Жабару

Кошење траве поред пута

500

Кошење траве поред пута.

1450

Кошење тграве поред пута
Кошење траве поред пута
Кошење траве поред пута
Кошење траве поред пута

500
550
600
600

Кошење траве поред пута.

1160

Средства за одржавање локалних путева и приоритетних некатегорисаних путева распоредит ће се
на следећи начин:
- кошење банкина поред локалних путева,
- поправка ударних рупа на асфалтираним локалним путевима,
- разгртање и гредерисање шљунка макадамских локалних путева, улица у насељу и
приоритетних некатегорисаних путева,
- сјечење шибља и чишћење путних јарака уз локалне путеве.

1) Редовно одржавање асфалтираних локалних путева и улица
Администратззивна служба надлежна за комуналне дјелатности и заштиту животне средине ће на
бази континуалног надзора и праћења стања локалних путева и улица одређивати приоритете,
количину и врсту радова на појединим локалним путевима и улицама у МЗ Доњи Жабар, МЗ Човић
Поље и у МЗ Лончари, а који се састоји у следећем: одржавање банкина (кошење, насипање и
поправка адекватним материјалом), одржавање коловозног застора (евидентирање и поправка
ударних рупа).

2) Редовно одржавање макадамских локалних путева и улица
Средства ће бити распоређена према приоритетима које ће одредити Административна служба
надлежна за комуналне дјелатности и заштиту животне средине на бази континуалног праћења
стања путева, а састоји се у следећем:
- грејдерисање,
- насипање шљунком или туцаником,
- одржавање банкина (кошење).

б) ПРИОРИТЕТНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА
Приоритетни, некатегорисани јавни путеви су путни правци за мјесна гробља у све три
МЗ.Укупна дужина тих путева је 1800 m, а односи се на следеће путне правце:
- путни правац за мјесно гробље у Лончарима, дужине 500 m,
- путни правац Доње Поље(од куће Милана Вуковић)-гробље, у МЗ Доњи Жабар, дужине 900 m,
- путни правац за мјесно гробље у Човић Пољу, дужине 400 m.

в) ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА
У циљу обезбјеђења проходности локалних и некатегорисаних путева и сигурности и одвијања
саобраћаја Општина врши одржавање јавних путева у зимском периоду и то од 15. новембра текуће
до 15.марта наредне године.
Послови зимске службе обављају се на начин прописан Законом о јавним путевима ("Службени
гласник РС", број 16/10-пречишћен текст) и годишњим Програмом.
Обим и кваклитет послова утврђени су на основу значаја и интензитета саобраћаја на путу и према
приоритетима локалних и некатегорисаних путева и то тако да локални путеви не смију бити
затворени за саобраћај у току 24 сата, док некатегорисани путеви могу бити затворени за саобраћај
највише 6 сати у току дана.
Средства за зимско одржавање локалних путева, некатегорисаних јавних путева (приоритетни путни
правци, а односе се за гробље у све три мјесне заједнице) од интереса за функционисање саобраћаја
и улица у насељима распоређују се на основу досадашњих искустава, Програма – Плана зимске
службе који је урађен од стране Административне службе надлежне за комуналоне дјелатности и
заштиту животне средине.
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г) СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИХ ОБЈЕКАТА И САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА
За одржавање путних објеката (мостови, пропусти, ограде, аутобуска стајалишта...) и хоризонталне
и вертикалне сигнализације планирана средства ће бити распоређена на бази указаних потреба,
односно оправданих захтјева, а послови су следећи:
- редовни прегледи пропуста мостова и вршити редовне поправке,
- поправка хоризонталне и вертикалне сигнализације.

д) СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ПУТА И ПУТНОГ ПОЈАСА
У циљу заштите локалних путева и некатегорисаних јавних путева од интереса за функционисање
саобраћаја за општину Доњи Жабар и безбиједног одвијања саобраћаја на истим (ископ подужних
путних канала, уређење путног појаса, сјеча растиња поред пута и сл.) планирана средства ће бити
распоређена на бази праћења стања на терену и указаних потреба, односно оправданих захтјева.
Због постојања врло разгранате мреже, у првом реду некатегорисаних путева у радове одржавања
земљишног појаса неопходно је да се укључе и грађани мјесних заједница, односно власници
земљишта који граниче с путним земљиштем.

ђ) РЕКОНСТРУКЦИЈА - АСФАЛТИРАЊЕ
За асфалтирање локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Доњи Жабар Буџетом за
2011. годину су предвиђена средства у износу од 35 000 КМ.
За асфалтирање путне комуникације око зграде општине Доњи Жабар Буџетом за 2011. годину
предвиђена су средства у износу од 35 000 КМ, те путну комуникацију око Дома културе у Човић
Пољу у износу од 15 000 КМ.
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА
Буџетом општине Доњи Жабар планирана средства за 2011. годину за одржавања путева је износ од
20 000 КМ, а трошкови одржавања уличне расвјете су предвиђени у износу од 3 000 КМ ("Службени
гласник општине Доњи Жабар", број 16/11).
IV ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Циљеви програма одржавања путева су:
- квалитетно одржавање свих улица, локалних и некатегорисаних путева,
- могућност асфалтирања дионица локалних и важнијих некатегорисаних путева у оквиру
редовног годишњег одржавања,
- поправка ударних рупа на асфалтираним локалним и некатегорисаним путевима у оквиру
редовног годишњег одржавања,
- рјешавање проблема одводње површинских вода са локалних и некатегорисаних путева,
- безбједније одвијање аутобуског саобраћаја кроз изградњу и одржавање аутобуских стајалипта.
НАПОМЕНА: Да би се што ефикасније реализовали ови циљеви потребно буџетом предвидјети
већа средства од средстава која су предвиђена за ову годину.
ОБРАЂИВАЧ:
Самостални стучни сарадник за комуналне
дјелатности и заштиту животне средине
Драгиња Ђорђић
дипл.инж.заштите на раду и животне средине,с.р.

ПРЕДЛАГАЧ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Стево Стевић, с.р.

18
На основу члана 33.Закона о грађевинском земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“,број 112/06), члана 30.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 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), чланом 108.Пословника Скупштине
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.) и тачком 10.
алинеја прва Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.16/10), Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесеттрећој редовној
сједници одржаној дана 25. фебрура 2011. године,донијела је следећи
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ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм уређења грађевинског земљишта за урбано подручје општине Доњи Жабар за
2011. годину.
II
План из 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: 01-022-12/11
25. фебруар 2011. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Стево Мијатовић,инж. пољопривреде,с.р.

ПРОГРАМ
УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА УРБАНО ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2011. ГОДИНУ
УВОД
Програм уређења грађевинског земљишта доноси се за 2011. годину и обухвата уређење осталог
грађевинског у урбаном подручју општине Доњи Жабар. Одлуком о грађевинском земљишту
општине Доњи Жабар (''Службени гласник општине Доњи Жабар'', број 6/10) предвиђено је да на
подручју општине Доњи Жабар није одређено градско грађевинско земљиште, те се стога и програм
уређења односи на остало грађевинско земљиште (простор обухвата урбанистичког и регулационог
плана) и обухват урбаног подручја општине .
Програмом је обухваћено :
- Уређење грађевинског земљишта
Улагања у припрему и изградњу комуналних и инфраструктурних објеката
- Улагања у одржавање комуналних и инфраструктурних објеката
- Улагања у израду планских аката
- Опремање грађевинског земљишта инфраструктурним објектима
- Припрему грађевинског земљишта за изградњу
- Уређење саобраћајница,
а све у складу са важећим Законом о комуналним дјелатностима, важећим планским актима,водећи
рачуна о општем интересу и значају за општину Доњи Жабар.
Програм уређења проистиче из захтјева и јавних расправа везаних за доношење буџета општине
Доњи Жабар, посебно се односећи на капитална улагања, а на основу чега се утврђивала
методологија и припрема плана уређења грађевинског земљишта, водећи рачуна о принципу
приоритета посматрајући појединачна улагања.
Програм је заснован на рјешењима и условима садржаним у законским и позаконским актима,
одлукама Скупштине општине,као и другим прописима и актима који уређују односе у области
земљишне политике и грађења.
Овим програмом ближе се одређују подручја која ће се уређивати у зацртаном планском периоду,
динамика уређења, врста и обим уређења земљишта као и носиоци провођења програма.
I. ДИНАМИКА УРЕЂЕЊА И ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА
- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката–расходи планирани буџетом износе
242.870,00 КМ
- Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 13.000,00 КМ
- Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштиту животне средине износе 38.000,00 КМ
- Расходи за текућа одржавања износе 30.000,00 КМ
1. Набавка грађевинских објеката
- Наставак изградње Дома културе у Човић Пољу .........................50.000,00 КМ
- Наставак изградње подручне Основне школе у Лончарима........20.000,00 КМ
2. Изградња инфраструктурних објеката и саобраћајница
- Асфалтирање локаних и некатегорисаних путева.................................. 35.000,00 КМ
- Изградња путне комуникације око зграде општине.............................. 35.000,00 КМ
- Изградња путне комуникације око Дома културе у Човић Пољу........ 15.000,00 КМ
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- Изградња јавне расвјете на подручју општине Д. Жабар.....................
- Изградња прикључака на канализациону мрежу у Доњем Жабару ....
3. Улагања у припрему за изградњу
- Улагања у припрему изградње индустријске зоне.........................
- Улагања у припрему изгр. пјешачке стазе Д.Жабар-Лончари........
4. Улагања у реконструкцију и одржавање
- Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
реконструкција нисконапонске мреже ..................................................

62.000,00 КМ
22.870,00 КМ

1.000,00 КМ
2.000,00 КМ
адатапцију осталих објеката13.000,00 КМ

5. Расходи за текуће одржавање
- Расходи за текуће одржавање зграда........................................................................ 1.000,00 КМ
- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- канализације .... 5.000,00 КМ
- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката-трошкови одржавања уличне
расвјете.............................................................................................................................. 3.000,00 КМ
- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката-одржавање објеката за
водоснабдијевање ............................................................................................................ 1.000,00 КМ
-Расходиза текуће одржавање осталих грађевинских објеката-објеката друмског саобраћаја 20.000,00КМ
6. Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине
- Расходи за услуге одржавања јавних површина (гробаља и сл.).20.000,00КМ
- Расходи за услуге одржавања јавних површина-расходи по основу утрошка ел. расвјете на јавним
површинама-трошкови енергије-јавна расвјета .......................... 18.000,00 КМ
7. Остала улагања у изградњу зграда и објеката инфраструктуре
Остала улагања намијењена изградњи зграда и улагања у изградњу инфраструктурних објеката
биће обезбјеђивана током планског периода, а кроз апликацију разних пројеката према другим
нивоима власти, институцијама и организацијама, као и кроз заједничка улагања општине и грађана.
Износи наведених средстава зависе од успјешности процеса израде и аплицирања пројеката.
II. НОСИОЦИ ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Носиоци провођења програма у складу са планираним активностима и динамиком су:
- Начелник општине,
- Надлежне службе Административне службе општине Доњи Жабар,
- Друге службе и предузећа којима Скупштина општине или начелник општине повјере послове
уређења грађевинског земљишта.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Програм уређења и његово доношење је законска обавеза,одређена Законом о грађевинском
земљишту, а исти проистиче из буџетских захтјева, јавних расправа о буџету и усвојеног буџетског
оквира са посебним освртом на капитална улагања.
Методологија и припрема програма уређења грађевинског земљишта у основи је одређена
принципом приоритетности, општим интересом и значајем за општину доњи Жабар.
Програм уређења грађевинског земљишта је плански документ условљен динамиком и
капацитетом остваривања буџетских прихода, те је стога својом реализацијом директно везан за
реализацију буџета општине Доњи Жабар.
Програмом уређења обухваћена су улагања у :
- Уређење грађевинског земљишта ,
- Изградњу комуналних и инфраструктурних објеката ,
- Улагања у припрему изградње (израда геодетских подлога;техничке и друге документације за
објекте,уређаје и инсталације за индивидуално и заједничко кориштење;геотехничка,геолошка,
геомеханичка и друга испитивања земљишта ради утврђивања чињеница и околности релевантних
за грађење;израда одговоарајућих планских докумената, рјешавање имовинско-правних односа у
вези са земљиштем,објектима,усјевима,засадима и слично;парцелација земљишта;физичко
уклањање објеката са површине земљишта или испод површине земљишта, као и усјева, засада и
слично, дриге потребне радове, осим оних који спадају у категорију опремања земљишта.)
- Улагања у опремање грађевинског земљишта (изградња инфраструктурних објеката, уређаја и
инсталација: за саобраћај у кретању и мировању-путеви, улице, приступни путеви, тргови, јавна
паркиралишта и слично; за снабдијевање електричном енергијом; за поштански и телефонски
саобраћај;за канализацију;и друге потребне радове,осим оних који спадају у категорију припремања
земљишта.)
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Програм уређења заснован је на прилагођавању условима и рјешењима садржаним у законским и
подзаконским актима, одлукама Скупштине општине, другим планским актима, захтјевима грађана
и установа и предпостављеним могућностима остваривања буџетских прихода.
Предлагач
Обрађивач
Начелник општине
Самостални стручни сарадник
Стево Стевић,с.р.
за просторно уређење и грађење
Слободан Вуковић,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),чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.) и тачком 10.алинеја трећа
Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”, бр.16/10),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесеттрећој редовној сједници одржаној
дана 25. фебрура 2011.године,донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Усвајаjу се извјештајно-аналитички материјали Основне школе “Доњи Жабар” Доњи Жабар, и то:
- Статистички извјештај на крају Првог полугодишта школске 2010/2011 године број 30/2011 од
26.1.2011.године
- Анализа успјеха ученика на крају Првог полугодишта школске 2010/2011 године број 31/2011 од
26.1.2011.године.
II
Извјештајно-аналитички материјали из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чине његов саставни дио.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-15/11
25. фебруар 2011.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,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),чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.) и тачком 10.алинеја трећа
Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”, бр.16/10),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесеттрећој редовној сједници одржаној
дана 25. фебрура 2011.године,донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду ЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ а.д. РЈ „Електродистрибуција
Бијељина“-Пословница Пелагићево у 2010.години, број 95/2011 од 10.2.2011.године.
II
Извјештаји из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чине његов саставни дио.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-18/11
25. фебруар 2011.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,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),чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.) и тачком 10.алинеја трећа
Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”, бр.16/10),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесеттрећој редовној сједници одржаној
дана 25. фебрура 2011.године,донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Усвајаjу се извјештаји о раду за 2010.годину са плановима рада у 2011.години пољопривредне и
санитарно-здравствене инспекције и комуналне полиције.
II
Извјештаји са плановима рада из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чине његов саставни дио.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-17/11
25. фебруар 2011.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,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),чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.) и тачком 10.алинеја трећа
Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”, бр.16/10),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесеттрећој редовној сједници одржаној
дана 25. фебрура 2011.године,донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Усвајају се:
- Извјештај о утрошку новчаних средстава буџета општине Доњи Жабар за потребе Српске
православне црквене општине човићпољско-доњожабарске, број 5/11 од 10.2.2011.године
- Извјештај о утрошку новчаних средстава буџета општине Доњи Жабар за потребе Српске
православне црквене општине лончарско-вучиловачке, број 7/11 од 11.2.2011.године
II
Извјештаји из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чине његов саставни дио.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-19/11
25. фебруар 2011.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,с.р.

23
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),чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.)и тачком 10.алинеја трећа Програма
рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,
бр.16/10),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесеттрећој редовној сједници одржаној дана 25.
фебрура 2011.године,донијела је
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ЗАКЉУЧАК
I
Усвајаjу се извјештаји о раду за 2010.годину,и то:
- Савјета Мјесне заједнице Лончари број 01-01/2011 од 15.2.2011.године
- Савјета Мјесне заједнице Доњи Жабар број 01/11 од 16.2.2011.године
- Савјета Мјесне заједнице Човић Поље од 16.2.2011.године.
II
Извјештаји из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чине његов саставни дио.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-16/11
Предсједник Скупштине
25. фебруар 2011.године
Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,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 26.Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.6/05),чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.) и тачком 10.алинеја трећа
Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”, бр.16/10),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесеттрећој редовној сједници одржаној
дана 25. фебрура 2011.године,донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду КУД „Рузмарин“ Доњи Жабар у 2010.години са Програмом рада у
2011.години од 15.2.2011.године.
II
Извјештај са Програмом рада 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: 01-022-14/11
25. фебруар 2011.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,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),чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службенигласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.) и тачком 10.алинеја друга Програма
рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину,Скупштина општине Доњи Жабар,на
Двадесеттрећој редовној сједници одржаној дана 25. фебруара 2011.године, донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о реализацији јесење сјетве у 2010.години и припреми за прољећну
сјетву 2011.године.
II
Информација 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:01-022-23/11
25. фебруар 2011.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Стево Мијатовић,инж. пољопривреде,с.р.
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ИНФОРМАЦИЈА
реализацији јесење сјетве у 2010. години
и припреми за прољећну сјетву у 2011. години
Јесења сјетва:
Реализација јесење сјетве је заснована на датим изјавама пољопривредних произвођача.
На подручју општине Доњи Жабар, у јесењој сјетви ове године засејано укупно 598 Ха земљишта,
а од тога је већином пшенице.
У наредној табели дата је реализација јесење сјетве:
1.

Меркатилна
пшеница

450 Xa

2.

Озими јечам

120 Xa

3.

Озима зоб

15 Xa

4.

Крмно биље

3 Xa

УКУПНО:

598 Xa

Ове године није било подстицајних средстава за јесењу сјетву.То се односи на сјемена и ђубриво.
Репроматеријал произвођачи житарица су обезбјеђивали на тржишту,гдје су цијене биле доста високе.
Ипак,уз одређену дозу уздржаности,морамо бити задовољни резултатима овогодишње јесење сјетве.
Прољећна сјетва:
Прољећни сјетвени план општине Доњи Жабар урађен је на бази датих изјава пољопривредних
произвођача.
Према посљедњим подацима, до сада је предало захтјеве за регистрацију пољопривредних
газдинстава укупно 300 газдинстава.
На подручју општине Доњи Жабар планирано је у прољетној сјетви засијати укупно 1.270 Ха
сјетвених површина.Кукуруз ће и ове године бити водећа ратарска култура, по засијаној површини,
у односу на остале културе.Дуван има константну сјетвену површину,мада ће смањивање,односно
могуће укидање премије,умногоме утицати колико ће ова култура бити заступљена на засађеним
површинама.
Табеларни приказ планираних сјетвених површина:
рб.

КУЛТУРА

1
2
3
4

Јаражита
Кукуруз
Соја
Крмнобиље
Ароматично и љековитобиље

5
6
7

ПЛАН(Ха)
52,40
1050,00
130,60
10,00
0,00

Дуван

25,00

Поврће
Укупно:

2,00
1270,00

Индекс%
4,126
82,677
10,283
0,787
0,000
1,969
0,157

Што се тиче снабдјевености репроматеријалима,сматрамо да ће их бити у довољној мјери на
тржишту.
Помоћ Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, барем ће у
једном дијелу смањити трошкове прољетне сјетве, пошто се планира подјела регресираног
вјештачког ђубрива, са одгођеним роком плаћања до краја 2011.године.
Обрађивач
Предлагач
Административна служба
Начелник Општине
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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),чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.)и тачком 10.алинеја друга Програма
рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину,Скупштина општине Доњи Жабар,на
Двадесеттрећој редовној сједници одржаној дана 25. фебруара 2011.године, донијела је следећи
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ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о раду и финансијском пословању Општинске борачке организације
Доњи Жабар за 2010.годину са Програмом рада за 2011.годину,број 5-56-01-2/11 од 14.2.2011. године.
II
Информација 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:01-022-20/11
25. фебруар 2011.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Стево Мијатовић,инж. пољопривреде,с.р.

ИНФОРМАЦИЈА

О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ОПШТИНСКЕ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2010.ГОДИНУ СА ПРОГРАМОМ РАДА ЗА 2011.ГОДИНУ
За рад ОБО у 2010.-ој години буџетом општине Доњи Жабар је било предвиђено 3.000,оо КМ,те за
прославу дана бригаде ,10.10.2010.године 2.700,оо КМ, што укупно износи 5.700,оо КМ.
Утрошена средства и расходи у 2010.-ој години су следећи :
- трошкови за опремање канцеларије............................................... 50,оо КМ
- куповина канцелариског материјала..............................................50,оо КМ
- три букета сузе за Видовдан..........................................................120,оо КМ
- за организацију ручка за Видовдан...............................................380,оо КМ
- дневнице за три одласка у Бања Луку........................................... 90,оо КМ
- трошкови превоза ( гориво).......................................................... 250,оо КМ
- одлазак на изборну скупштину,Мраковица................................ 200,оо КМ
- прослава дана бригаде................................................................ 2.700,оо КМ
- трошкови накнаде за рад предсједника ОБО........................... 1.860,оо КМ
УКУПНО:
5.700,оо КМ
Рад општинске борачке организације у 2011.-ој години,као и иначе, највише ће зависити од
расположивих средстава .
С обзиром да је општина Доњи Жабар за рад општинске борачке организације за 2011.годину
предвидила 5.000,оо КМ ( што је ипак више него у 2010.-ој години), ОБО Д.Жабар ће моћи донекле
да нормално функционише , мада су проблеми борачке популације сваким даном све већи и већи,
све је више захтјева за разне, па и материјалне помоћи упућених општинској борачкој организацији .
ЗА КРСТ ЧАСНИ И СЛОБОДУ ЗЛАТНУ !
Предсједник ОБО Д. Жабар
Бранко Гајић,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),чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.) и тачком 10. алинеја друга
Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину,Скупштина општине Доњи
Жабар,на Двадесеттрећој редовној сједници одржаној дана 25.фебруара 2011.године,донијела је
следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о раду Полицијске станице Пелагићево за период 1.1.-31.12.2010.
године, број 09-9/01-052-12/11 од 27.1.2011.годоне.
II
Информација из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио.
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III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број:01-022-21/11
Предсједник Скупштине
25. фебруар 2011.године
Стево Мијатовић,инж. пољопривреде,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 26.Статута општине Доњи Жабар(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.6/05),чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.)и тачком 10.алинеја друга Програма
рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину,Скупштина општине Доњи Жабар, на
Двадесеттрећој редовној сједници одржаној дана 25.фебруара 2011.године,донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о провођењу Стратегије комуникације са грађанима.
II
Информација 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:01-022-22/11
Предсједник Скупштине
25. фебруар 2011.године
Стево Мијатовић,инж. пољопривреде,с.р.
Доњи Жабар

ИНФОРМАЦИЈА

О ПРОВОЂЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ КОМУНИКАЦИЈЕ СА ГРАЂАНИМА
Скупштина општине Доњи Жабар је 25.02.2009.године донијела Одлуку о усвајању стратегије комуникације
са грађанима („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 2/09).
Стратегија предвиђа подизање квалитета живота у локалној заједници и унапређење рада локалне
самоуправе чиме се гради позитиван имиџ општине и транспарентан однос према грађанима и јавном мњењу.
Предност општине Доњи жабар, због малог броја становника се огледа у постојању услова за директну
комуникацију са грађанима и привредницима што се у задње вријеме умногоме и користи.
Урађеном SWOT анализом препознали смо слабости, могућности и пријетње које је општина Доњи Жабар
усвојеном стратегијом почела да отклања.
До сада смо урадили следеће:
- побољшан је проток информација како унутар општинске администрације тако и између општине и грађана,
- путем успостављања система управљања квалитетом по захтјевима ISO 9001:2000 извршено је
прилагођавање стандардима Европске Уније,
- израђена је квалитетнија интернет презентација општине са новом WEB презентацијом,
- општина Доњи Жабар континуирано успоставља сарадњу са другим јединицама локалне самоуправе и
регионалним асоцијацијама у циљу економских, културних и других веза,
- спроводи се стално усавршавање и едукација службеника административне службе у циљу што
ефикаснијег рада,
- редовним пријемом приправника спречавамо одлив образованих младих кадрова у друга подручја,
- постављено је сандуче у централном холу административне зграде у који грађани могу остављати своје
сугестије ( примједбе, похвале, приједлоге...),
- такође у холу постоји и огласна табла на којој се постављају све значајније одлуке, закључци и
обавјештења,
- урађена електронска база података у матичној служби,
- у односима са медијима у пракси је редовно давање саопштења за јавност којима Начелник општине,
Предсједник Скупштине оптине и административна служба информишу грађане о свим битним плановима,
програмима и осталим активностима.
- такође, нови начелник је увео у праксу свакодневни пријем грађана.
Обавезујемо се да ћемо и убудуће пратити и анализирати повратне информације од грађана и на основу њих
проводити даље мјере.

Обрађивач
САВЈЕТНИК
Мирослав Жигић,с.р.
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

На основу чл.43, а у вези са члановима 40.ст.2 и 72.ст.3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 101/04,42/05 и 118/05), чл.1. Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“, број 49/04,19/05,52/05, 8/06,24/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана 44
Статута општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,број:6/05),Начелник
општине доноси следећу:

ОДЛУКУ

О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2011.ГОДИНИ
I
Доноси се Годишњи план јавних набавки у 2011.год.
II
Табеларни приказ годишњег плана јавних набавки у 2011.години сматра се саставним делом ове
одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном Гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:02-014-1/11
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
22.02.2011.год.
Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар

ГОДИШЊИ ПЛАН
Носилац израде ПОСЕБНОГ
ДИЈЕЛА ТД

Врста поступка- процедуре ЈН

Најкаснији термин отпочињања
активности на ЈН

отворени поступак

17.06.2011.

отворени поступак

17.06.2011.

Да ли се предвиђа
субвенционирање
не

Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности

Извор финансијских средстава:
ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА/
ЕКОНОМСКИ КОД
Буџет 2011.,2012.
0072130 416129

Рок за реализацију УГОВОРА ОКВИРНОГ СПОРАЗИМА
17.06.2012.
17.06.2012.

19.08.2011.

43.000,00

не

не

Буџет 2011.,2012. 0072130
416129

Рок за додјелу- закључење
уговора
19.08.2011.

Да ли се предвиђа ОКВИРНИ
СПОРАЗУМ

Процјена max БРУТО
вриједности ЈН у КМ
28.000,00

Врста ЈН (робе/ услуге/
радови)

услуге

Лот 1
Лот 2

Превоз ученика средњих
школа са територије општине
Доњи Жабар у Брчко Дистрикт
БиХ

1.

Превоз ученика
О.Ш."Доњи Жабар"
Доњи Жабар

Ред.број
ЈН

Назив јавне набавке

ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2011. ГОДИНИ

01.08.2011.

92.000,00

01.06.2011.

радови
35.000,00

01.09.2011.

услуге

30.000,00

01.04.2011.

конкурентски захтев без
објављивања обавештења о
набавци

Самостални стручни сарадник
за просторно уређење и
грађење
конкурентски захтев без
објављивања обавештења о
набавци
август 2009.

не

Самостални стручни сарадник за
имовинско правне послове

конкурентски захтев без објављивања
обавештења о набавци

23.02.2011.

01.03.2011.

Самостални стручни сарадник за
просторно уређење и грађење

не

01.06.2011.

конкурентски захтев без објављивања
обавештења о набавци

Самостални стручни сарадник за
просторно уређење и грађење

Буџет 2011., 0072130 511123

Буџет 2011.,2012. 0072130 511123

не
не

Буџет 2011., 0072130 511131

не

не

Буџет 2011.,2012. и 2013. 0072130
412938

01.10.2011.

50.000,00

радови

асфалтирање локалних и
некатегорисаних путева - пут
кроз "Стојшиће" Доњи Жабар

5.
01.10.2011.

радови

Наставак изградње подручне
школе у Лончарима

4.
не

20.09.2011.

Наставак изградње Дома културе у
Човић Пољу

3.
не

31.12.2013.

2.

књиговодствене и рачуноводствене
услуге за потребе рачуноводства
општине Доњи Жабар у 2011., 2012. и
2013. год.
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20.000,00

19.03.2011.

радови

50.000,00

јун-јул 2011.

изградња путне комуникације
око зграде општине Доњи
Жабар

радови

70.000,00

јун-јул 2011.

9.

непланиране
јавне набавке

робе/услуге/ра
дови

10.

робе/услуге/радови

не

Самостални стручни сарадник за
просторно уређење и грађење
конкурентски захтев без
објављивања обавештења о
набавци
01.06.2011.

не

Самостални стручни сарадник
за просторно уређење и
грађење
конкурентски захтев без
објављивања обавештења о
набавци
01.06. 2011.

ПОКРЕЋУ СЕ У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О ПОСТУПКУ
ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА

22.02.2011.

конкурентски захтев без објављивања
обавештења о набавци

Самостални стручни сарадник за
имовинско правне послове

Буџет 2011., 2012. 0072130 412222

не

Буџет 2012., 2012. 0072130
511131

не

не

Буџет 2011., 0072130 511131

31.12.2012.

услуге

изградња путне комуникације око
Дома културе у Човић Пољу

8.
октобар 2011.

одвоз и депоновање комуналног
отпада са територије општине Доњи
Жабар у 2011. и 2012.год.

7.
не

октобар 2011.

6.

Јавне набавке путем
директних споразума у
складу са
Правилником, у
законски допуштеним
границама до 10%
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НЕПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ СЕ ПОКРЕЋУ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
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30
Начелник Општине Доњи Жабар, на основу чл. 43 Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05),чл. 34. Закона о управљању отпадом
(„Службени гласник Републике Српске“, број:53/02), чл. 1, чл.6 тачка 5. и чл. 46 Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ „ бр. 49/04, 19/05, 52/05,92/05,8/06,24/06,70/06, 12/09 и
60/10),чл. 44 Статута Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05) и
чл. 4. ст.3. Одлуке о комуналним делатностима и комуналном реду на подручју општине Доњи
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:11/05,2/08,12/09 и 8/10), доноси следећу

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА-ОДВОЗ И ДЕПОНОВАЊЕ
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР У 2011. И
2012.ГОДИНИ
I
Приступа се поступку јавне набавке услуга-одвоз и депоновање комуналног отпада са територије
општине Доњи Жабар у 2011. и 2012.години.
II
Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је 20.000,00КМ.
III
Средства за извршење ове одлуке у износу од од 8.000,00КМ обезбедиће се из буџета општине
Доњи Жабар за 2011.годину и 12.000,00КМ из буџета за 2012.годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „Расходи за комуналне услугеРасходи за услуге одвоза смећа“,економски код 412222,потрошачка јединица 0072130.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтев за доставу понуда без објављивања
обавештења о јавној набавци.
V
Предвиђени почетак реализације уговора је дан потписивања уговора,а крајњи рок завршетка је
31.12.2012.године.
VI
Критеријум који ће се примењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда формираће се накнадно, посебним решењем.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:02-404-4/11
23.02.2011.год.
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Стевић, с.р.

31
Начелник Општине Доњи Жабар, на основу чл. 43 Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05),чл. 12 ст.2 Закона о рачуноводству и
ревизији Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске“, број:19/09), чл. 1, чл.6 тачка 5.
и чл. 46 Закона о јавним набавкама(„Службени гласник БиХ“,бр.49/04,19/05,52/05, 92/05, 8/06,
24/06,70/06, 12/09 и 60/10) и чл. 44 Статута Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине
Доњи Жабар, бр. 6/05), доноси следећу:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА-КЊИГОВОДСТВЕНЕ И
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ РАЧУНОВОДСТВА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
У 2011., 2012. и 2013.ГОДИНИ
I
Приступа се поступку јавне набавке услуга – књиговодствене и рачуноводствене услуге за потребе
рачуноводства општине Доњи Жабар у 2011., 2012. и 2013. години.
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II
Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је 30.000,00КМ.
III
Средства за извршење ове одлуке у износу од од 9.000,00КМ обезбедиће се из буџета општине
Доњи Жабар за 2011.годину, 10.500,00КМ из буџета за 2012.годину и 10.500,00КМ из буџета за
2013.год.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „Расходи за бруто накнаде за рад ван
радног односа-привремени и повремени послови“,економски код 412938,потрошачка јединица
0072130.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтев за доставу понуда без објављивања
обавештења о јавној набавци.
V
Предвиђени почетак реализације уговора је дан потписивања уговора,а крајњи рок завршетка је
31.12.2013.године.
VI
Критеријум који ће се примењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда формираће се накнадно, посебним решењем.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:02-404-5/11
24.02.2011.год.
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Стевић, с.р.

32
На основу члана 43.Закона о локалној самоурпави (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 1. Закона о јавним набавкама БиХ (“Службени гласник
БиХ”, број 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 70/06,12/09 и 60/10 ) и члана 44. Статута општине
Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, 6/05),Начелник општине Доњи
Жабар доноси следећи

ПРАВИЛНИК

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА РОБА, УСЛУГА И РАДОВА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Предмет Правилника
Овим Правилником уређује се поступак за доношење Плана јавних набавки, процедуре јавних
набавки, образовање, овлашћења и начин рада Комисије за јавне набавке и друга питања од значаја
за јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ (у даљем тексту: “Закон”),
Упутством о примени Закона о јавним набавкама БиХ (“Службени гласник БиХ”, број: 3/05 и
24/09) - (у даљем тексту: “Упутство”) и другим прописима.
Члан 2.
Подручје примјене
Овај Правилник се примјењује у случајевима када се Општина Доњи Жабар појављује као
уговорни орган, односно када су у питању јавне набавке које се у целини или делимично
финансирају из буџета општине Доњи Жабар.
Члан 3.
Општи услови за отпочињање поступка јавне набавке
Поступак јавне набавке,у складу са Законом, Упутством и овим Правилником,може отпочети
након што Начелник општине донесе План јавних набавки за текућу годину,са јасно утврђеним
врстама и карактеристикама свих предмета јавне набавке и након што се обезбеде одговарајућа
новчана средства за реализацију јавне набавке.
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II - ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
Члан 4.
Доношење Плана јавних набавки
План јавних набавки доноси Начелник општине.
План јавних набавки израђује самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове у
сарадњи са Начелником општине.
План јавних набавки се доноси за буџетску/ календарску годину.
Члан 5.
Измене и допуне Плана јавних набавки
Изузетно, План јавних набаки, у зависности од околности које се нису могле предвидети или у
другим изузетним случајевима, може се током календарске године мењати или допуњавати.
Измене и допуне Плана јавних набавки врше се на основу одлуке Начелника општине.
Члан 6.
Садржај Плана јавних набавки
План јавних набавки обавезно садржи следеће елементе:
1. НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - потпуно и свеобухватно одређење предметне јавне набавке које у
сажетом облику дефинише јавну набавку,
2. ВРСТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - роба, услуге или радови који су предмет јавне набавке,
3. ПРОЦЕНА МАКСИМАЛНЕ НЕТО ВРЕДНОСТИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - изражава се у КМ, а на
основу поуздане анализе или претходног искуства,
4. РОК ЗА ДОДЕЛУ - ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
- дан, месец и година, односно месец и година.
5. РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА- дан, месец и година.
Овако дефинисан рок одређује време извршења уговора односно рок за испоруку робе,
извршење услуге или извођење радова. Рок се мора сагледати реално и бити у текућој
буџетској години. Изузетак од овог правила су јавне набавке које се реализују путем оквирног
споразума или ако су у питању вишегодишње капиталне инвестиције.
6. ДА ЛИ СЕ ПРЕДВИЂА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,
7. ИЗВОР ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА -буџет, кредитно задужење, донација и сл. Уколико
је извор финансирања буџет Општине, тада се даје опис и шифрована ознака буџетске позиције,
8. ДА ЛИ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНО СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ,
9. НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
10. ВРСТА НАБАВКЕ - ПРОЦЕДУРЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- дефинише Начелник.
11. НАЈКАСНИЈИ ТЕРМИН ОТПОЧИЊАЊА АКТИВНОСТИ НА ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - дан,
месец игодина,а одређује Начелник општине,на основу свих претходних планских радова и одабране
врсте поступка.
Члан 7.
Рокови за израду Плана јавних набавки
Елементи Плана јавних набавки наведени у члану 6. овог Правилника уносе се у посебан образац
“ТАБЕЛА ПЛАНИРАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ” чији садржај одређује Начелник општине.
План јавних набавки објављује се у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
III- ПОСТУПАК ЈАВНИХ НАБАВКИ
1. Покретањепоступка
Члан 8.
Одлука
Поступак јавне набавке покреће се одлуком Начелника општине о приступању јавној набавци.
Одлука о јавној набавци објављује се у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
2. Тендерска документација
Члан 9.
Израда тендерске документације
Након доношења одлуке о приступању јавној набавци, приступа се изради тендерске
документације која се састоји од општег и посебног дела.
Општи део израђује самостални стручни сарадник за имовинско правне послове, а посебан део
надлежни службеник Административне службе, самостално или уз ангажовање стручних
консултаната, уколико јавна набавка захтева специфично техничко или друго специјализовано
знање које, иначе, није доступно унутар Административне службе општине Доњи Жабар.
Ангажовање стручних консултаната могуће је само уз претходно одобрење Начелника општине.
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Члан 10.
Откуп тендерске документације
Тендерску документацију могу откупити сви заинтересовани/потенцијални понуђачи.
Тендерска документација се преузима од самосталног стручног сарадника за имовинско правне
послове уз одређену новчану накнаду која се плаћа на рачун буџета општине Доњи Жабар.
Висину новчане накнаде за откуп тендерске докуменатације одређује Начелник општине у општем
делу тендерске документације.
3. Пријем,евидентирање и чување понуда
Члан 11.
Пријем и евидентирање понуда
На основу тендерске документације и јавног позива, понуде се достављају лично или путем поште,
искључиво у пријемну канцеларију Административне службе.
Запримљене понуде се евидентирају у пријемној канцелариији,по важећим правилима о
канцеларијском пословању.
Члан 12.
Достава понуда у пријемну канцеларију и њихово обезбеђење
Овлашћени службеник пријемне канцеларије, након евидентирања, чува запримљене понуде све
до дана и часа одређеног за отварање понуда.
4. Комисија за јавне набавке
4.1. Опште одредбе
Члан 13.
Именовање Комисије
Комисију за јавне набавке (у даљем тексту: “Комисија”) именује Начелник општине.
Члан 14.
Састав Комисије
Комисију чине три члана (председавајући и два члана),а уколико се ради о набавци чија је
предрачунска вредност на нивоу међународних разреда,у састав Комисије именује се најмање пет
чланова (председавајући и одговарајући број чланова), с тим што је број чланова са правом гласа
увек непаран.
Члан 15.
Ограничења
Приликом именовања Комисије мора се водити рачуна да изабрани чланови Комисије познају
прописе о јавним набавкама и да најмање један члан Комисије посједује стручност у области
предмета јавне набавке.
За члана Комисије не може бити именовано лице код кога може постојати сукоб интереса,
неспојивост или повезаност утврђена законом и другим прописима.
Поред ограничења из претходног става овог члана, за члана Комисије не може бити именовано
лице за које је утврђено да је у последњих 5 (пет) година:
- надлежни суд донео пресуду којом је утврђено да је то лице починило кривично дело које
садржи елементе корупције, кривично дело прања новца или кривично дело примања
или давања мита, укључујући дела везана за финансијски интерес Босне и Херцеговине или неке
друге државе;
- надлежни суд донео пресуду којом је утврђено да је лице извршило или на било који други
начин учествовало у извршењу кривичног дела фалсификовања;
- надлежни суд или други управни орган или административни орган утврдио да је лице
одговорно за злоупотребу положаја и овлаштења, чиме је прекршило стандарде професионалног
понашања у вршењу додељених послова и радних задатака;
- канцеларија за разматрање жалби, на основу утврђених чињеница установила да је
злоупотребило службени положај или погрешно интерпретирало информације о достављеним
документима у вези с поступком јавне набавке или у вези с активностима утврђеним законима у
Босни и Херцеговини.
Члан 16.
Решење о именовању Комисије и секретар Комисије
Решењем о именовању комисије ће се одредити:
- председавајући Комисије,
- чланови Комисије и
- секретар Комисије.
Секретар Комисије нема права гласа у раду Комисије, а обавља административне послове за
потребе Комисије, води документацију и врши друге послове по захтеву председавајућег Комисије.
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Члан 17.
Деловање Комисије
Комисија делује од дана доношења решења о њеном образовању па до окончања свих послова
везаних за односну јавну набавку.
Комисија је дужна да се у свом раду придржава одредаба Закона, Упутства,овог Правилника и
других прописа донетих на основу Закона.
У свом раду Комисија примењује принцип да се набавке роба, услуга и радова врше уз
рационално и економично трошење новчаних средстава планираних буџетом Општине.
Члан 18.
Поверавање послова
Начелник општине поверава Комисији следеће послове:
- провођење поступка јавног отварања понуда,
- израду записника са отварања понуда,
- анализу и вредновање понуда и
- израду записника о вредновању понуда и давање препоруке Начелнику општине.
Члан 19.
Стручно оспособљавање
Начелник општине одобрава похађање семинара из области јавних набавки службеницима
Административне службе који претежно учествују у раду Комисија за јавне набавке.
Члан 20.
Право на накнаде за рад у Комисији
За свој рад на предметним пословима јавне набавке председавајући,чланови и секретар Комисије,
који су запослени у општини Доњи Жабар немају право на накнаду.
Чланови јавних набавки (стручна лица) која нису запослена у општини Доњи Жабар имају праву
на накнаду коју одређује Начелник општине.
Члан 21.
Одговорност за рад у Комисији
Председавајући,чланови и секретар Комисије су одговорни за законито, благовремено, ефикасно
и савесно извршавање послова поверених овим Правилником и Решењем о именовању Комисије.
Због неизвршавања, незаконитог и несавесног извршавања послова и задатака утврђених овим
Правилником, председник, секретар и чланови Комисије одговарају материјално и дисциплински, у
складу са законом и другим прописима.
Члан 22.
Ангажовање стручних консултаната
Начелник општине може ангажовати стручне консултанте, уколико предметна јавна набавка
захтева специфично техничко или друго специјализовано знање,које није доступно унутар
Административне службе.
Стручни консултанти који су ангажовани у смислу претходног става овог члана обављају
поверене послове у складу са законом, овим Правилником и правилима струке, на основу уговора
и учествују у раду Комисије,али без права гласа при одлучивању.Њихов стручни налаз и мишљење
користиће се као заједнички налаз који претходи доношењу одлуке након проведеног поступка
јавне набавке.
4.2. Рад Комисије за јавне набавке
Члан 23.
Овлашћења председавајућег Комисије
Председавајући Комисије организује рад Комисије и овлашћен је да предузима мере утврђене
Законом, Упутством, другим прописима и овим Правилником.
Председник Комисије је дужан да се стара о одржавању реда у раду Комисије и има овлашћење да
опомиње лица која ометају рад, а након тога и да их удаљи,пошто таквом лицу предочи правне
последице његовог понашања.
Ако је удаљено лице које нема пуномоћника или је удаљен пуномоћник чији властодавац није
присутан, председник Комисије позваће лице које се удаљава да постави свог пуномоћника.
Ако лице, у смислу претходног става овог члана, не постави свог пуномоћника, председник
Комисије може одгодити радњу на трошак лица које је одбило да постави свог пуномоћника, а може
му и сам поставити пуномоћника, ако је то потребно. Такав пуномоћник може заступати лице само у
радњи поступка са које је такво лице удаљено.
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Члан 24.
Поверљивост и непристрасност
Председавајући и чланови Комисије као и стручни консултанти који су ангажовани као експерти
дужни су чувати, као пословну тајну, све податке и сазнања која стекну у раду Комисије а односе се
на поверљиви садржај тендерских понуда.
Све информацијевезане за испитивање,разматрање и оцењивање понуда приспелих у поступку
јавне набавке,Комисија не сме откривати ниједном учеснику тендера или трећим лицима пре
достављања обавештења о додели уговора најповољнијем понуђачу,ако законом није другачије
предвиђено.
На све чланове Комисије, секретара Комисије као и стручне консултанте који су ангажовани као
експерти примењују се законске одредбе у вези непристрасности и поверљивости, као и давања
одговарајућих изјава,те су с тим у вези дужни потписати Изјаву о поверљивости и непристрасности.
Члан 25.
Преузимање и чување понуда и друге документације
Понуде одложене на начин утврђен утврђен чланом 12.овог Правилника,преузима председник
Комисије, непосредно пре отварања понуда.
Председавајући Комисије преузима све понуде и за исте је одговоран до окончања рада Комисије.
Председавајући Комисије надаље чува понуде и другу документацију.
Члан 26.
Јавно отварање понуда
Комисија сваку запечаћену коверту са понудом означава редним бројем према хронолошком реду
приспећа понуде, а након тога приступа отварању по редоследу утврђеном на коверти.
Понуде се отварају на јавном отварању понуда, непосредно након истека рока за достављање
понуда на састанку Комисије, на дан и сат наведен у тендерској документацији.
Сви понуђачи или њихови представници,који су благовремено доставили понуде,могу
присуствовати поступку јавног отварања понуда.
Коверте са понудама отвара члан Комисије на јавном отварању понуда, а након отварања коверти
сви чланови Комисије потписују понуде.
У поступку отварања коверти Комисија је за сваку понуду дужна саопштити присутним понуђачима
назив понуђача, укупну цену понуде наведене у понуди и сваки попуст наведен у понуди (попуст
који није наведен неће се разматрати при оцени понуда).
Члан 27.
Записник о јавном отварању понуда
Све саопштене информације приликом јавног отварања понуда уносе се у Записник о отварању
понуда који потписују председавајући и чланови Комисије присутни на отварању,и сви
представници понуђача који су присуствовали отварању понуда.
Копије записника о отварању понуда се одмах или најкасније у року 3 (три) дана достављају
свим понуђачима, укључујући и оне понуђаче чији представници нису присустовали отварању
понуда.
Уколико неко од присутних представника понуђача има примедби исте се уносе у записник.
Садржај записника се води према Упутству о начину вођења записника о отварању понуда
(“Службени гласник БиХ”, број: 17/05 и 27/08) као и другим прописима.
Записник о отварању понуда чини саставни део тендерске документације.
Члан 28.
Анализирање приспелих понуда
Комисија ће накнадно, а одмах након јавног отварања понуда, без присуства понуђача, на свом
састанку направити детаљан преглед и анализирати све приспеле понуде по сваком задатом
елементу, у складу са утврђеним критеријумима.
Када утврди да је поднешен довољан број понуда које испуњавају услове из обавештења о набавци
и тендерске документације, Комисија врши оцену понуда на основу критеријума за доделу уговора,
у складу са одредбама Закона и Упутства.
Комисија ће предложити Начелнику општине да обустави поступак јавне набавке уколико није
пристигао довољан број прихватљивих понуда.
Члан 29.
Допунско објашњење
У поступку разматрања понуда Комисија може затражити допунско објашњење појединих
елемената из понуде од пријављеног понуђача.
Допунско објашњење пријављеног понуђача не може утицати на поднету понуду, на начин да се
оствари предност у односу на остале понуђаче.
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Члан 30.
Оцена понуда
Комисија вршиоцену понуда на основу критеријума наведених у тендерској документацији а
који могу представљати: “економски најповољнију понуду” или “критеријум искључиво најниже
цијене технички задовољавајуће понуде”,као и подкритеријума за оцјену економски најповољније
понуде.
Подкритеријуми економски најповољније понуде се посебно утврђују за сваку набавку у
зависности од природе и специфичности конкретног јавног уговора и односе се, али се не
ограничавају, на: цену, функционалне и техничке карактеристике, квалитет, оперативне трошкове,
постпродајни сервис и техничку подршку, гаранцију, економичност, датум и рокове испоруке или
период извршења.
Наведени подкритеријуми се ређају по важности и учествују у различитом релативном поређењу у
укупној цени понуде. Осим уколико се не ради о изузетним набавкама и посебним одлукама
уговорног органа,релативно учешће подкритеријума цене износи најмање 50% у укупној цени понуде.
Члан 31.
Објашњења у вези са неуобичајено ниском ценом у понуди
Уколико неки од понуђача достави у понуди неуобичајено ниску цену у односу на предмет
понуде, од таквог понуђача Комисија ће затражити да ову цену оправда у складу са Законом, а ако
понуђач не пружи задовољавајуће оправдање, његова понуда ће се одбацити.
Члан 32.
Преференцијални третман домаћег
У поступку јавних набавки користиће се преференцијални третман домаћег,на начин да
Комисија примени преференцијалне цене само у сврху поређења понуда у складу са Упутством и
Одлуком о обавезном кориштењу преференцијалног третмана домаћег у поступку јавних набавки
(“Службени гласник БиХ”, број: 29/09).
Члан 33.
Доношење одлука и записник о вредновању понуда
Комисија доноси одлуке на састанцима,већином гласова укупног броја чланова,путем јавног
гласања.
Најмање три члана Комисије морају бити присутна у поступку разматрања понуда и доношења
препоруке о избору најповољније понуде, изузев у случају поступка набавке који спада у категорију
међународних вредносних разреда када у раду Комисије учествује најмање пет чланова.
Одлуке Комисије уносе се у Записник о вредновању понуда. У Записник се, поред
осталог,уноси препорука за избор најповољније понуде, наводе разлози на основу којих је
Комисија донијела одлуку, исти се образлажу и у записник се уноси став сваког члана Комисије
који има издвојено мишљење.
Записник о вредновању понуда потписују сви чланови Комисије који су учествовали у раду и који
су присутни на састанку.
Члан 34.
Достављање записника о вредновању понуда са препоруком
Након окончаног поступка разматрања понуда Комисија, без одлагања,Начелнику општине
доставља Записник о вредновању понуда са препоруком за избор најповољније понуде.
5. Додела уговора
Члан 35.
Доношење коначне одлуке о додели уговора
Начелник општине доноси коначну одлуку о додели уговора, на основу препоруке Комисије за
избор најповољније понуде.
Начелник општине може одбити да прихвати препоруку Комисије за избор најповољније понуде
али је дужан да састави записник о разлозима неприхватања препоруке.
IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Завршна одредба
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 02-404- 8/11
02.03.2011.год.
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Стевић,с.р.

Страна 26 Петак,4.март 2011. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Број 2

33
На основу чл. 43.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”,бр. 101/04,
42/05 и 118/05 ), чл. 9. став 2. и 3., чл.13.,чл.14.,чл.15. и чл.16.Закона о печатима( “Службени
гласник Републике Српске”,бр.17/92,63/01 и 49/07 ) и чл. 44. а у вези са чл.48. ст.1 Статута општине
Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 6/05), Заменик начелника општине,
доноси следеће

УПУТСТВО

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УПУТСТВА
О ПЕЧАТИМА,ШТАМБИЉИМА,ЖИГОВИМА И ФАКСИМИЛИМА ПОТПИСА
У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
У Упутству о печатима, штамбиљима, жиговима и факсимилима потписа у Административној
служби општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, број:5/09) у поглављу
VIII „Штамбиљи“ у члану 11. ст.1 тачка друга „Стручни сарадник за послове писарнице и архиве“
алинеја пета брише се, а уместо ње додаје:
„-1 штамбиљ правоугаоног облика величине 50x13 mm,користи се као доказ о плаћеној поштарини
за пошиљке Административне службе општине упућене путем поште и садржи текст исписан
латиничним и ћириличним писмом:
"ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА
postage paid
КОД ПОШТЕ
76273 ДОЊИ ЖАБАР".
У члану 11. ст.1 иза тачке 3. додаје се нова тачка 4. која гласи:
„ 4) САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
- 1 штамбиљ правоугаоног облика величине 47x18мм, користи се за овјеру документације за
плаћање из буџета и садржи текст исписан ћириличним писмом:
"ЛИКВИДАТОР".
У члану 11. ст.1 тачка пета „Стручни сарадник за матичне послове и бирачки списак“ алинеја
трећа брише се, а уместо ње додаје:
„-1 штамбиљ правоугаоног облика величине 45x5 mm,користи се за поништавање општинске
административне таксе и садржи текст исписан ћириличним писмом:
"П О Н И Ш Т Е Н О"
Члан 2.
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:02-052-25/10
Датум:21.02.2011.год.
Доњи Жабар

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
Јово Пантелић, дипл. економиста,с.р..
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
12. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1m2 корисне стамбене површине за 2010.годину на
подручју општине Доњи Жабар
13. Одлука о допуни Одлуке о утврђивању листе стручњака за именовање Комисије за спровођење конкурса за
избор службеника у јединици локалне самоуправе
14. Одлука о измјени Одлуке о избору чланова Комисије за избор и именовање Скупштине општине Доњи Жабар
15. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање Секретара Скупштине општине Доњи Жабар
16. Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка за избор службеника у Административну службу
општине Доњи Жабар
17. Закључак о усвајању Плана изградње, реконструкције,одржавања и заштите локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељу за 2011. годину
- План изградње,реконструкције,одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу за
2011.годину
18. Закључак о усвајању Програма уређења грађевинског земљишта за урбано подручје општине Доњи Жабар за
2011. годину
- Програм уређења грађевинског земљишта за урбано подручје општине Доњи Жабар за 2011. годину
19. Закључак о усвајању извјештајно-аналитичких материјала Основне школе “Доњи Жабар” Доњи Жабар:
- Статистички извјештај на крају Првог полугодишта школске 2010/2011 године број 30/2011 од 26.1.2011.године
- Анализа успјеха ученика на крају Првог полугодишта школске 2010/2011 године број 31/2011 од
26.1.2011.године
20. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ а.д. РЈ „Електродистрибуција
Бијељина“-Пословница Пелагићево у 2010.години
21. Закључак о усвајању извјештаја о раду за 2010.годину са плановима рада у 2011.години пољопривредне и
санитарно-здравствене инспекције и комуналне полиције
22. Закључак о усвајању:
- Извјештаја о утрошку новчаних средстава буџета општине Доњи Жабар за потребе Српске православне црквене
општине човићпољско-доњожабарске
- Извјештај о утрошку новчаних средстава буџета општине Доњи Жабар за потребе Српске православне црквене
општине лончарско-вучиловачке
23. Закључак о усвајању:
- Извјештаја о раду Савјета Мјесне заједнице Лончари за 2010.годину
- Извјештаја о раду Савјета Мјесне заједнице Доњи Жабар за 2010.годину
- Извјештаја о раду Савјета Мјесне заједнице Човић Поље за 2010.годину
24. Закључак о усвајању Извјештаја о раду КУД „Рузмарин“ Доњи Жабар у 2010.години са Програмом рада у
2011.години
25. Закључак о прихватању Информације о реализацији јесење сјетве у 2010.години и припреми за прољећну
сјетву 2011.године
- Информација о реализацији јесење сјетве у 2010.години и припреми за прољећну сјетву 2011.године
26. Закључак о прихватању Информације о раду и финансијском пословању Општинске борачке организације
Доњи Жабар за 2010.годину са Програмом рада за 2011. годину
- Информација о раду и финансијском пословању Општинске борачке организације Доњи Жабар за 2010.годину са
Програмом рада за 2011. годину
27. Закључак о прихватању Информације о раду Полицијске станице Пелагићево за период 1.1.-31.12. 2010.године
28. Закључак о прихватању Информације о провођењу Стратегије комуникације са грађанима
- Информација о провођењу Стратегије комуникације са грађанима

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
29. Одлука о доношењу Годишњег плана јавних набавки
30. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга-одвоз и депоновање комуналног отпада са територије
општине Доњи Жабар у 2011. и 2012.години
31. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга-књиговодствене и рачуноводствене услуге за потребе
рачуноводства општине Доњи Жабар у 2011,.2012. и 2013. години
32. Правилник о јавним набавкама роба, услуга и радова
33. Упутство о измјени и допуни упутства о печатима,штамбиљима,жиговима и факсимилима потписа у
Административној служби општине Доњи Жабар
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