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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
    149 
      На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“,  бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом 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, 60/10, 
87/13 и 47/14),  чланом 44. Статута Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине 
Доњи Жабар, бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), чланом 5. Одлуке о 
дугорочном кредитном задужењу Општине Доњи Жабар број 01-022-75/14 од 30. 9. 2014. 
године («Службени гласник општине Доњи Жабар», број 11/14) и сагласношћу Министарства 
финансија Републике Српске бр. 06.04/400-986-1/14 од 10.10. 2014. године, Начелник 
општине Доњи Жабар доноси следећу 

ОДЛУКУ 
о приступању поступку јавне набавке услуга-дугорочно кредитно задужење 

општине Доњи Жабар 
 

I 
   Приступа се поступку јавне набавке услуга - кредитно задужење Општине Доњи Жабар у 
износу од 102.832,00 КМ, за финансирање пренесених обавеза (дефицит) из 2013. године. 
 

II 
   За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтјев за доставу понуда без 
додатног објављивања обавјештења о јавној набавци у “Службеном гласнику БиХ”.  

 
III 

      Вриједност набавке за услуге из тачке I. ове Одлуке је до 21.700,00 КМ у укупном 
износу, а иста се састоји од укупног износа камате (до 20.650,00 КМ), марже и трошкова 
обраде (до 1.050,00 КМ) кредита. 
   Период отплате кредита је 60 мјесеци, укључујући грејс период од 6 (шест) мјесеци. За 
вријеме грејс периода општина Доњи Жабар-корисник кредита плаћа само износе камата. 
   Општина Доњи Жабар као корисник кредита обезбјеђује кредит мјеницама и вирманским 
налозима Општине Доњи Жабар. 

IV 
   Потребна средства за измирење обавеза по основу овог кредита планираће се у Буџету 
Општине Доњи Жабар за сваку наредну годину све до измирења обавеза у цијелости.  
 

V 
   Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде. 

VI 
   Комисија за отварање и вредновање понуда формираће се накнадно, посебним рјешењем. 

             Гласник 
 

  
         

Доњи Жабар                           
Година XXI – Број 12      Четвртак, 4. децембар 2014. године 

 

 СЛУЖБЕНИ  

 ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  
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VII 
   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 

Број: 02-404-17/14                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
27. 10. 2014. године                                          Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р.  
Доњи Жабар 

____________________________________ 
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     На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“,  бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом 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, 
60/10, 87/13 и 47/14), чланом 44. Статута Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине 
Доњи Жабар, бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), чланом 5. Одлуке о 
краткорочном кредитном задужењу Општине Доњи Жабар број 01-022-76/14 од 30. 9. 2014. 
године («Службени гласник општине Доњи Жабар», број 11/14) и сагласношћу Министарства 
финансија Републике Српске бр. 06.04/400-985-1/14 од 10.10. 2014. године, Начелник 
општине Доњи Жабар доноси следећу 

ОДЛУКУ 
о приступању поступку јавне набавке услуга-краткорочно кредитно задужење 

општине Доњи Жабар 

I 
   Приступа се поступку јавне набавке услуга - кредитно задужење Општине Доњи Жабар у 
износу од 77.000,00 КМ, за привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског 
тока у 2014. години. 

II 
   За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтјев за доставу понуда без 
додатног објављивања обавјештења о јавној набавци у “Службеном гласнику БиХ”.  

III 
      Вриједност набавке за услуге из тачке I. ове Одлуке је до 3.220,00 КМ у укупном износу, 
а иста се састоји од укупног износа камате (до 2.750,00 КМ), марже и трошкова обраде (до 
470,00 КМ) кредита. 
   Период отплате кредита је 12 мјесеци, након истека грејс периода од 3 (три) мјесеца. За 
вријеме грејс периода општина Доњи Жабар-корисник кредита плаћа само износе камата. 
   Општина Доњи Жабар као корисник кредита обезбјеђује кредит мјеницама и вирмнским 
налозима Општине Доњи Жабар. 

IV 
   Потребна средства за измирење обавеза по основу овог кредита планираће се у Буџету 
Општине Доњи Жабар за сваку наредну годину све до измирења обавеза у цијелости.  

V 
   Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде. 

VI 
   Комисија за отварање и вредновање понуда формираће се накнадно, посебним рјешењем. 

VII 
   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 

Број: 02-404-18/14                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
27. 10. 2014. године                                          Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р.     
Доњи Жабар  

____________________________________ 
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   На основу чл.43. и 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) 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. 35. Правилника о 
јавним набавкама роба, радова и услуга (“Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 
2/11) Начелник општине Доњи Жабар, доноси 
 

ОДЛУКУ  
О  РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА  И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА- КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ 

ЖАБАР  
 

Члан 1. 
   У поступку јавне набавке услуга- кредитно задужење општине Доњи Жабар (102.832,00 
КМ), по конкурентском захтеву за достављање понуда без објављивања обавештења о 
јавној набавци, понуде су доставили следећи понуђачи: 

 

     1. НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука, по цијени од 18.103,18 КМ 
     2. Нова банка а.д. Бања Лука, по цијени од 19.215,11 КМ   
     3. Комерцијална банка а.д.Бања Лука по цијени од  21.455,07 КМ 
     4. Бобар банка а.д. Бијељина, по цијени од 21.833,74 КМ 
     5. Павловић Интернационална банка А.Д. Слобомир Бијељина, по цијени од 
22.091,85КМ. 

Члан 2. 
   Комисија за јавне набавке, формирана решењем Начелника општине Доњи Жабар, 
број:02-404-17/14 од 13.11.2014.год., је прегледала квалификационе услове понуђача, и 
утврдила да су све понуде квалификоване и прихватљиве, осим понудe понуђача Павловић 
Интернационална банка А.Д. Слобомир Бијељина, која је квалификована, али није 
прихватљива за уговорни орган, из разлога што понуђач није доставио ануитетни план 
отплате кредита у понуди.  
    На основу критеријума за оцену квалификованих понуда - најнижа цена технички 
задовољавајуће понуде, комисија је једногласно предложила угворном органу  да је понуда 
понуђача НЛБ Развојна банка А.Д. Бања Лука број: 07-14180/14  од 12.11.2014.год, по 
цијени од  18.103,18 КМ,  најповољнија понуда. 

 
Члан 3. 

   Са најповољнијим понуђачем, НЛБ Развојна банка А.Д. Бања Лука , закључиће се уговор 
о пружању услуга у складу са Законом о јавним набавкама БиХ и Законом о облигационим 
односима. 

Члан 4. 
   Против ове одлуке може се поднети  писмени приговор, у року од 5(пет) дана од дана 
достављања исте. 
   Приговор се подноси Начелнику општине, писмено, а може се изјавити и на записник код 
овог органа. 

Члан 5. 
   Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 
 
Број: 02- 404-17/14                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
19.11.2014.године                                         Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 
Доњи Жабар 

____________________________________ 
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   На основу чл.43. и 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) 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. 35. Правилника о 
јавним набавкама роба, радова и услуга (“Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
број:2/11) Начелник општине Доњи Жабар, доноси 

 
ОДЛУКУ  

О  РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА  И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА-КРАТКОРОЧНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ 

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  
 

Члан 1. 
   У поступку јавне набавке услуга-краткорочно кредитно задужење општине Доњи Жабар 
(77.000,00 КМ), по конкурентском захтеву за достављање понуда без објављивања 
обавештења о јавној набавци, понуде су доставили следећи понуђачи: 
 

     1. НЛБ Развојна банка А.Д. Бања Лука, по цијени од 2.883,25 КМ 
     2. Нова банка А.Д. Бања Лука, по цијени од 3.454,79 КМ   
     3. Павловић Интернационална банка А.Д. Слобомир Бијељина по цијени од 3.755,80 КМ 
     4. Комерцијална банка А.Д. Бања Лука по цијени од  4.222,06 КМ 
     5. Бобар банка А.Д. Бијељина, по цијени од 4.230,59 КМ. 
 

Члан 2. 
   Комисија за јавне набавке, формирана решењем Начелника општине Доњи Жабар, 
број:02-404-18/14 од 13.11.2014.год., је прегледала квалификационе услове понуђача, и 
утврдила да су све понуде квалификоване и прихватљиве, осим понудe понуђача Павловић 
Интернационална банка А.Д. Слобомир Бијељина, која је квалификована, али није 
прихватљива за уговорни орган, из разлога што понуђач није доставио ануитетни план 
отплате кредита у понуди.  
    На основу критеријума за оцену квалификованих понуда - најнижа цена технички 
задовољавајуће понуде, комисија је једногласно предложила угворном органу  да је понуда 
понуђача НЛБ Развојна банка А.Д. Бања Лука број: 07-14179/14  од 12.11.2014.год, по 
цијени од 2.883.25 КМ,  најповољнија понуда. 

 
Члан 3. 

   Са најповољнијим понуђачем, НЛБ Развојна банка А.Д. Бања Лука , закључиће се уговор 
о пружању услуга у складу са Законом о јавним набавкама БиХ и Законом о облигационим 
односима. 

Члан 4. 
   Против ове одлуке може се поднети  писмени приговор, у року од 5(пет) дана од дана 
достављања исте. 
   Приговор се подноси Начелнику општине, писмено, а може се изјавити и на записник код 
овог органа. 

Члан 5. 
   Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 
 
Број: 02- 404-18/14                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
19.11.2014.године                                          Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 
Доњи Жабар 

____________________________________ 
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   Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл.17. и чл. 
86.ст.3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ„бр.39/14), чл.2. Правилника о  
о поступку директног споразума (“Службени гласник БиХ”, бр. 90/14) и чл. 44. Статута 
Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05 и 7/12),  доноси 
следећу 

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА-ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

I 
   Приступа се поступку јавне набавке роба- одржавање јавне расвјете на подручју општине 
Доњи Жабар. 

II 
   Процијењена вриједност  јавне набавке  је  1.800,00 КМ са ПДВ-ом.  

 
III 

   Средства за извршење ове одлуке обезбиједиће се из буџета општине Доњи Жабар за  
2014.годину. 
   Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска средства је „расходи за текуће 
одржавање осталих грађевинских објеката-трошкови одржавања уличне расвјете и 
семафора“, економски код 412520, потрошачка јединица 0072130. 

 
IV 

   За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.  
 

V 
   Предвиђени почетак реализације уговора је одмах, по потписивању уговора,  а крајњи рок 
завршетка је 15.12.2014.године. 

VI 
   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 
 
Број: 02-404- 20/14                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
3.12.2014.године                                                  Жељко Марјановић, инж. Пољопривреде, с.р. 
Доњи Жабар 

____________________________________ 
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   На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 101/04,42/05 и 118/05 и 98/13)а у складу са члановима 44. и 61. став 5. Статута 
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.6/05, Ванредни број 
7/12 и Ванредни број 9/12) и чланом 3. став 3. Одлуке о прослави Дана општине Доњи 
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 10/06), Начелник општине Доњи 
Жабар, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о утврђивању Програма прославе Дана општине Доњи Жабар за 2014. годину 

 

    1. Општина Доњи Жабар 14. октобра 2014. године на Покров Пресвете Богородице 
обиљежава Дан општине и на приједлог Организационог одбора образованог Одлуком 
Скупштине општине Доњи Жабар број 01-022-65/14 од 15. 8. 2014. године, доносим 
Програм прославе Дана општине Доњи Жабар за 2014. годину, како слиједи: 
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ПРОГРАМ ПРОСЛАВЕ 

 
УТОРАК, 14. ОКТОБАР 2014. ГОДИНЕ 

9.00 – Света Архијерејска литургија у Храму Покрова Пресвете Богородице у Доњем 
Жабару 

10.00 – Полагање цвијећа палим борцима и жртвама Одбрамбено-отаџбинског рата 
(Лончари-10.00, Човић Поље-10.30, Доњи Жабар – 11.00) 

13.00 – Свечана сједница Скупштине општине Доњи Жабар: 

� Свечана бесједа Предсједника Скупштине општине 

� Свечана бесједа Начелника општине 

� Подјела захвалница за допринос и помоћ у одбрани од поплава које су задесиле 
општину Доњи Жабар у мају 2014. године 

� Обраћање гостију 

14.00  
� Ломљење славског колача 
� Коктел 

- Организатор: Општина Доњи Жабар 
- мјесто одржавања: Спортска дворана у Доњем Жабару 
 
    2. Овај Закључак ступа на снaгу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-022-21/14                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
6. октобар 2014. године                                                                     Жељко Марјановић, с.р. 
Доњи Жабар 

____________________________________ 
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   На основу члана 31. став 1.тачка в) и 35. став 2. Закона о буџетском систему Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 52/14), а у складу са 
одредбама чл. 44. и 61. став 5. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине  
Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), Начелник општине 
Доњи Жабар, 
 доноси 

ЗАКЉУЧАК 
о утврђивању Нацрта Ребаланса буџета општине  Доњи Жабар за 2014. годину 

 
 
 
 

     1. Утврђује се Нацрт Ребаланса буџета општине  Доњи Жабар за 2014. годину у износу од 
1.873.127 КМ. 

     2. Приходи Нацрта Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину чине:  
       - Порески приходи                             1.375.393,00 КМ, 
       - Непорески приходи                            125.300 КМ, 
       - Грантови                                                79.337,00 КМ 
       - Трансфери                                            80.000 КМ, 
       - Примици за нефинансијску имовину   10,00 КМ 
       - Примици од задуживања                      179.000,00 КМ 
       - Расподјела суфицита из ранијих година    34.087,00 КМ 
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     3. Расходи Нацрта Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину чине:  
       - Текући расходи                                         1.674.703,00 КМ, 
       - Издаци за нефинансијску имовину            111.259,00 КМ, 
       - Издаци за отплату дугова                             77.165,00 КМ и 
       - Буџетска резерва                                            10.000 КМ. 

     4. Приходи по изворима и врстама и распоред прихода на основу ближе намјене, утврђују 
се у Билансу Нацрта Ребаланса буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину који је саставни 

дио овог Закључка. 

     5. Задужује се Сарадник за буџет да Нацрт Ребаланса буџета општине Доњи Жабар за 
2014. годину достави Министарству финансија Републике Српске ради прибављања 
препорука. 

     6. О Нацрту Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину спровешће се јавна 
расправа у складу са посебним актом Начелника општине. 

     7. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 
 
Број: 02-022-25/14                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
24. 11. 2014. године                                                                          Жељко Марјановић, с.р. 
Доњи Жабар 

____________________________________ 
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   На основу члана 31. став 1.тачка в) Закона о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 52/14), а у складу са одредбама чл. 
44. и 61. став 5. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине  Доњи Жабар“, 
број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), Начелник општине Доњи Жабар, 
доноси 

ЗАКЉУЧАК 
о утврђивању Нацрта буџета општине  Доњи Жабар за 2015. годину 

 
     1. Утврђује се Нацрт буџета општине  Доњи Жабар за 2015. годину у укупном износу од 
1.522.966,00 КМ. 

     2. Приходи Нацрта Буџета општине Доњи Жабар за 2015. годину чине:  
       - Порески приходи                             1.203.666 КМ, 
       - Непорески приходи                            139.300 КМ, 
       - Трансфери                                            80.000 КМ, 
       - Примици од задузивања                      100.000 КМ. 
     3. Расходи Нацрта Буџета општине Доњи Жабар за 2015. годину чине:  
       - Текуци расходи                                         1.267.616 КМ, 
       - Издаци за нефинансијску имовину                      70.000 КМ, 
       - Издаци за отплату дугова                               175.350 КМ и 
       - Буџетска резерва                                          10.000 КМ. 
     4. Приходи по изворима и врстама и распоред прихода на основу ближе намјене, 
утврђују се у Билансу Нацрта буџета општине Доњи Жабар за 2015. годину који је саставни 
дио овог Закључка. 

     5. Задужује се Сарадник за буџет да Нацрт буџета општине Доњи Жабар за 2015. годину 
достави Министарству финансија Републике Српске. 

     6. О Нацрту Буџета општине Доњи Жабар за 2015. годину спровешће се јавна расправа у 
складу са посебним актом Начелника општине. 
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     7. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 
 
Број: 02-022-26/14                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
1. 12. 2014. године                                                                              Жељко Марјановић, с.р. 
Доњи Жабар 

____________________________________ 
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   На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“,бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)и члана 11. став 1. Закона о раду 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/07-Пречишћен текст),Начелник општине 
Доњи Жабар, доноси 

ПРАВИЛНИК 
о допуни Правилника о раду 

 

Члан 1. 
   У Правилнику о раду  ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 3/14) у члану 47. 
иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 
   „Запослени у Општинској управи, укључујући и савјетнике, немају право на дневнице за 
службена путовања и употребу сопственог возила у службене сврхе до 31.12.2014. године“. 
 

Члан 2. 
   Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-022-14/14                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ        
6. октобар 2014. године                                                                     Жељко Марјановић, с.р. 
Доњи Жабар 

____________________________________ 
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   На основу чл. 43. и 72. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 101/04,42/05,118/05 и 98/13), чл. 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), чл. 8. Правилника  о поступку директног споразума 
(„Службени гласник БиХ“, бр. 90/14) и чл. 44. Статута општине Доњи Жабар („Службени 
гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05 и ванредни бр.7/12), Начелник општине Доњи 
Жабар доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 
(Предмет Правилника) 

   Овим Правилником се дефинише поступак јавне набавке роба, услуга и радова путем 
директног споразума из чл. 90. Закона о јавним набавкама ( у даљем тексту: Закона), у 
општини Доњи Жабар. 

Члан 2. 
(Услови за примјену директног споразума) 

   Поступак директног споразума може се провести када је процијењена вриједност 
истоврсних роба, услуга или радова на годишњем нивоу једнака или мања од 6.000,00 КМ. 
   Уговорни орган ( у даљем тексту: Оптшина Доњи Жабар) може током једне године за 
исти предмет набавке потрошити до 6.000,00 КМ путем овог поступка. 
   Општина Доњи Жабар може започети поступак директног споразума ако је таква набавка 
предвиђена планом набавки или када Начелник општине донесе посебну одлуку о 
покретању директног споразума, у складу са чланом 17. ст.1. Закона. 
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Члан 3. 

( Начела додјеле директног споразума) 
   Поступак директног споразума се проводи на начин да се осигура поштовање начела из 
чл. 3. Закона. 

Члан 4. 
(Почетак поступка) 

   Процјењивање вриједности јавне набавке која се додјељује директним споразумом врши 
се у складу са чл. 15.Закона.  
   Процјену вриједности јавне набавке, укључујући и предмјер/опис радова,роба и услуга,  
врши надлежни службеник општинске управе општине Доњи Жабар, или Начелник 
општине. 
   Под надлежним службеником  подразумијева се онај службеник у оквиру чијих послова и 
задатака, прописаних Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста 
општинске управе, се проводи предметна јавна набавка.  
   Процијењена вриједност мора бити важећа у тренутку када уговорни орган затражи 
приједлог цијене или понуду од једног или више привредних субјеката. 
   Поступак директног споразума  започиње доношењем одлуке у писаном облику која 
садржи све елементе из члана 18.ст.1. Закона. 

 
Члан 5. 

(Провођење поступка) 
   Општина Доњи Жабар испитује тржиште те тражи писани приједлог цијене или понуду од 
једног или више привредних субјеката који обављају дјелатност која је предмет јавне 
набавке. 
   Након што прими  приједлог цијене или понуду од једног или више понуђача, а прије 
закључивања директног споразума, уговорни орган: 

     а) преговара са понуђачем/понуђачима о цијени и/или 

     б) прихвата приједлог цијене или понуду једног понуђача и/или  

     в) проводи другу врсту поступка дефинисану Законом. 
 

Члан 6. 
(Одабир понуђача) 

   Код одабира понуде на основу које ће бити додијељен уговор, уговорни орган треба узети 
у обзир факторе као што су цијена, количина, квалитет, технички опис, естетске и 
функционалне захтјеве, карактеристике које се односе на околиш, вријеме и период 
испоруке и сл. 
   Општина Доњи Жабар бира понуђача на начин који гарантује најбољу размјену 
вриједности за новац. Када води преговоре који се односе на приједлог цијене или понуду, 
општина Доњи Жабар дјелује у складу са добром комерцијалном праксом. 
   Када тражи приједлог цијене или понуду, општина Доњи Жабар даје понуђачима 
одређени рок, који се одређује у сваком конкретном случају, да припреме приједлог цијене 
или понуду, узимајући у обзир комлексност набавке. 
 

Члан 7. 
(Закључивање директног споразума) 

   Директни споразум се сматра закљученим: 

     а) Код набавки чија вредност износи до 1.000,00 КМ, прилагањем рачуна или друге 
одговарајуће документације; 

     б) Код набавки чија вриједност је виша од 1.000,00 КМ, општина Доњи Жабар је дужна 
закључити уговор. 
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Члан 8. 
(Ступање на снагу) 

   Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 
   Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 4/09 и 17/12). 
 

Број: 02- 404-19/14                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
2.12.2014.године                                         Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 
Доњи Жабар 

____________________________________ 
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   На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13) и чл. 44. и 61. став 5. Статута општине Доњи 
Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни 
број 9/12-а.т.), а у складу са чланом 17. Одлуке о признањима општине Доњи Жабар 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.6/07),Начелник општине Доњи Жабар,доноси 

РЈЕШЕЊЕ 
О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦА 

      1. За допринос и помоћ у одбрани од поплава које су задесиле општину Доњи Жабар у 
мају 2014. године додјељују се захвалнице, и то: 
          - „Galax“ д.о.о. Доњи Жабар         
          - „Viena tour“ д.о.о. Доњи Жабар 
          - „УНИОН БРИЧИЋ“ д.о.о. Лончари 
          - „СЛОБОПРОМ“ д.о.о. Лончари 
          - Стеван Жаркић Доњи Жабар 
          -  Коло српских сестара „Света Петка“ Доњи Жабар 
          - Јован Остојић Лончари 
           - Месница „Павловић“ Лончари 
           - Ватрогасно друштво „Доњи Жабар“ Доњи Жабар 
           - Александар Митровић Доњи Жабар 
           - Пекара „Ерлетић“ Пелагићево 
           - Стефан Робак Лончари.       
     

     2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-022-24/14                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
9. октобар 2014. године                                                                          Жељко Марјановић, с.р. 
Доњи Жабар 

____________________________________ 
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      На основу чл. 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске", бр. 101/04,42/05,118/05 и 98/13) и чл. 44. и 61. став 5. Статута општине 
Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар», број  6/05,Ванредни број 7/12 и 
Ванредни број 9/12), Начелник Општине Доњи Жабар, доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Другостепене Комисије за процјену штете од поплава на грађевинским 

објектима на подручју општине Доњи Жабар 
 

I 
   Именује се Другостепена Комисија за рјешавање по приговорима на рад Комисије за 

процјену штете настале од поплава на грађевинским објектима и објектима комуналне 
инфраструктуре настале у мају 2014. године на подручју општине Доњи Жабар, у саставу: 
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     1. Горан Којић, урбанистичко-грађевински инспектор, Предсједник Комисије 
     2. Стево Тодоровић, дипл. економиста, савјетник Начелника општине, члан 
     3. Перо Стевановић, Помоћник Начелника општине, члан. 
 

II 
   Задатак Комисије је да рјешава по приговорима на рад Комисије за процјену штете 
настале од поплава на грађевинским објектима и објектима комуналне инфраструктуре 
настале у мају 2014. године на подручју општине Доњи Жабар именоване Рјешењем 
Начелника општине број 02-339-5-1/14 од 4. 6. 2014. године («Службени гласник општине 

Доњи Жабар», број  8/14), у складу са Упутством о јединственој методологији за процјену 
штета од елементарних непогода («Службени гласник Републике Српске», број 16/04), 
другим прописима и у координацији са Републичком Комисијом за процјену штета и 
Стручно-оперативним тимом Министарства за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију. 

III 
   Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије вршиће Општинска 
управа-Канцеларија за развој, јавне службе и управу- Самостални стручни сарадник за 

просторно уређење и грађење. 
 

IV 
   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику 
Општине Доњи Жабар». 
 

Број: 02-339-18/14                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
11. новембар 2014. године                                                               Жељко Марјановић, с.р. 
Доњи Жабар 

____________________________________ 
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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, 70/06, 
12/09,60/10, 87/13 и 47/14),чл. 5. и  6. Упутства о примени закона о јавним набавкама 
БиХ("Службени гласник БиХ", број 3/05 и 24/09) и чл.13. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова ("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр: 2/11), доноси: 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке услуга- 
кредитно задужење Општине Доњи Жабар (102.832,00 КМ) 

 

I 
   Именује се Комисија за спровођење поступка јавне набавке услуга- кредитно задужење 
општине Доњи Жабар (102.832,00 КМ), у саставу: 

1.  Митар Митровић, предсједник комисије, 
2.  Милка Стојановић, члан, 
3.  Душан Симић, члан. 

II 
Комисија има право и обавезу да у  поступку јавне набавке услуга- кредитно 

задужење Општине Доњи Жабар (102.832,00 КМ) уради следеће послове: спроведе 
поступак јавног отварања понуда, изради записник са отварања понуда, изврши анализу и 
вредновање понуда, изради записник о вредновању понуда и  достави предлог, Начелнику 
општине, о додели уговора најповољнијем понуђачу. 

III 
   Послове секретара обављаће Свјетлана Стевановић, службеник Административне службе. 
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IV 

   Предсједник и чланови Комисије 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, су дужни потписати изјаву о 
непристрасности, односно да ће поступати искључиво по правилима службе и да неће 
фаворизовати ниједног од учесника у поступку јавне набавке.   

 

V 
   Ово рјешење ступа на снагу даном доношења. 

 

Број: 02-404- 17 /14                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
13.11.2014.године                                        Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 
Доњи Жабар 

____________________________________ 
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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, 70/06, 
12/09,60/10, 87/13 и 47/14),чл. 5. и  6. Упутства о примени закона о јавним набавкама 
БиХ("Службени гласник БиХ", број 3/05 и 24/09) и чл.13. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова ("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр: 2/11), доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке услуга- кредитно 

задужење Општине Доњи Жабар (77.000,00 КМ) 
 

I 
   Именује се Комисија за спровођење поступка јавне набавке услуга- кредитно задужење 
општине Доњи Жабар (77.000,00 КМ), у саставу: 

1. Митар Митровић, председник комисије, 
2. Милка Стојановић, члан, 
3. Душан Симић, члан. 

II 
   Комисија има право и обавезу да у  поступку јавне набавке услуга- кредитно задужење 
Општине Доњи Жабар (77.000,00 КМ) уради следеће послове: спроведе поступак јавног 
отварања понуда, изради записник са отварања понуда, изврши анализу и вредновање 
понуда, изради записник о вредновању понуда и  достави предлог, Начелнику општине, о 
додели уговора најповољнијем понуђачу. 

III 
   Послове секретара обављаће Свјетлана Стевановић, службеник Административне службе. 
 

IV 
   Предсједник и чланови Комисије 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, су дужни потписати изјаву о 
непристрасности, односно да ће поступати искључиво по правилима службе и да неће 
фаворизовати ниједног од учесника у поступку јавне набавке.   

 

V 
   Ово рјешење ступа на снагу даном доношења. 

 

Број: 02-404-18 /14                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
13.11.2014. године                                               Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 
Доњи Жабар 

____________________________________ 
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САДРЖАЈ 
 
 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 

149.  Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга-дугорочно 
кредитно задужење општине Доњи Жабар 

150.  Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга-краткорочно 
кредитно задужење општине Доњи Жабар 

151. Одлука о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде 
у поступку јавне набавке услуга – кредитно задужење општине Доњи 
Жабар (дугорочни кредит: 102.832,00 КМ) 

152. Одлука о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде 
у поступку јавне набавке услуга – краткорочно кредитно задужење 
општине Доњи Жабар (краткорочни кредит: 77.000,00 КМ) 

153. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба-одржавање јавне 
расвјете на подручју општине Доњи Жабар  

154.  Закључак о утврђивању Програма прославе Дана општине Доњи Жабар 
за 2014. годину 

155.  Закључак о утврђивању Нацрта Ребаланса буџета општине  Доњи Жабар 
за 2014. годину 

156. Закључак о утврђивању Нацрта буџета општине  Доњи Жабар за 2015. 
годину 

157. Правилник о допуни Правилника о раду 
158.  Правилник о поступку директног споразума 
159.  Рјешење о додјели захвалница 
160.  Рјешење о именовању Другостепене Комисије за процјену штете од 

поплава на грађевинским објектима на подручју општине Доњи Жабар 
161. Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке 

услуга- кредитно задужење Општине Доњи Жабар (102.832,00 КМ) 
162.  Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке 

услуга- кредитно задужење Општине Доњи Жабар (77.000,00 КМ) 
 
 
 
 
 
 

Четвртак, 4. децембар 2014. године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 12/14 
 

  Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Митар 
Митровић дипл. правник Секретар Скупштине општине Доњи Жабар. 
Тел/факс:054/875-100. "Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по 
потреби. Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86 код 
НЛБ Банке Бања Лука-Филијала Брчко. 


