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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
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На основу чл. 9. ст. 1. Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке (“Службени
гласник“ БиХ“, бр. 103/14) и чл. 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број:101/04,42/05, 118/05 и 98/13), Начелник општине Доњи Жабар доноси:

ОДЛУКУ
о начину гласања и одлучивања комисије за јавне набавке
Члан 1.
Овом одлуком се прописује начин гласања и одлучивања Комисије за набавке ( у даљем
тексту: Комисија).
Члан 2.
Комисија дјелује од дана доношења рјешења о њеном именовању до окончања свих послова
везаних за јавну набавку које јој у писменој форми повјери уговорни орган путем рјешења које
доноси Начелник општине.
Члан 3.
Комисија ради и одлучује на састанцима.
Састанке Комисије сазива предсједавајући Комисије или, по захтјеву председника, секретар
Комисије, непосредно, телефоном или писменим путем. О сазивању састанака обавјештавају се
сви чланови, као и секретар Комисије.
О разлозима одсуствовања са састанака, чланови Комисије су дужни да обавијесте
предсједавајућег Комисије или секретара Комисије, уколико је исти сазвао састанак
непосредно, телефоном или писменим путем.
Предсједавајући Комисије је дужан да сазове састанак Комисије ако то писменим путем
затражи већина чланова Комисије, најкасније у року од три дана од дана пријема њиховог
захтјева.
Члан 4.
За пуноважно одлучивање на састанку потребно је присуство већине од укупног броја чланова
Комисије. Већином се сматра половина плус један члан Комисије, с тим да у тој већини мора
бити један члан Комисије који познаје прописе о јавним набавкама.
Комисија доноси одлуке на састанцима јавним гласањем, тако што се чланови Комисије
изјашњавају “за” или “против”.
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Комисије. У наведеној већини гласова
мора бити глас најмање једног од чланова Комисије који познају прописе о јавним набавкама.
Члан 5.
Одлуке Комисије се уносе у записник.У записнику се наводе разлози на основу којих је
Комисија донијела одлуку, исти се образлажу и у записник се уноси став сваког члана
Комисије, с евентуалним издвојеним мишљењем. Записник потписују сви чланови Комисије
који су учествовали у раду и који су присутни.
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Комисија сачињава записнике и друге акте у садржају и форми прописаној законом и
подзаконским актима.
Комисија, након окончаног поступка, даје Начелнику општине препоруку, заједно са
извјештајем о раду и разлозима давања такве препоруке.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.
Број: 02-404-14/15
25.06.2015.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р.
________________________
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На основу члана 43. ст.1. алинеја седма, а у вези са чланом 165. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
44. тачка 9) Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.
6/05,Ванредни број 7/12 и 6/15), Начелник Општине Доњи Жабар, доноси

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о оснивању Општинске управе
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Општинске управе („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број
25/13 - Други Пречишћени текст и 30/13), Глава „III. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ“ и чланови
5., 6. и 7. бришу се.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Доњи Жабар».
Број: 02-022-11/15
24. јул 2015. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
________________________
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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.
87.ст.3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ„бр.39/14), чл.2. Правилника о
о поступку директног споразума (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 12/14) и
чл. 44. Статута Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05,
7/12 и 60/15), доноси следећу

ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке роба-канцеларијски материјал за потребе
Општинске управе
I
Приступа се поступку јавне набавке роба-канцеларијски материјал за потребе општинске
управе општине Доњи Жабар,ЈРЈН 2280000-8.
II
Процењена вредност јавне набавке је до 200,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2015.
годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за канцеларијски
материјал”, економски код 412310, потрошачка јединица 0072130.
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IV
За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-404- 5-5/15
12. 8. 2015. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р.
________________________
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На основу члана 30. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 44. и 61. став 5.
Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 6/05, Ванредни
број 7/12 и 6/15) и чланом 5. став 4. Одлуке о оснивању Општинске управе („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 25/13 - Други Пречишћени текст и 30/13), начелник општине Доњи
Жабар, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о измјенама Рјешења о именовању Координатора Канцеларије за младе
општине Доњи Жабар
1. У Рјешењу о именовању Координатора Канцеларије за младе општине Доњи Жабар број 02022-56/12 од 5. 12. 2912. године („Службени гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни број
22/12), у тачки 1. на крају реченице иза ријечи „Координатор“ ријечи „од двије године“
мијењају се ријечима: „до 31. 7. 2015. године“.
2. У тачки 3. ријечи „Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске
административне службе“ мијењају се ријечима: „Одлуком о оснивању Општинске управе
(`Службени гласник општине Доњи Жабар`, број 25/13 - Други Пречишћени текст и 30/13)“.
3. Тачка 4. мијења се и гласи:
„4. Именовани Координатор је дужан након престанка обављања повјерених послова
истеком периода из тачке 1., а најкасније до 1. септембра 2015. године, предати Савјету Мјесне
заједнице Лончари у посјед пословни простор, опрему,документацију
и инвентар у
Канцеларији за младе општине Доњи Жабар у присуству Комисије за примопредају дужности,
пословног простора, опреме, документације и инвентара у Канцеларији за младе општине
Доњи Жабар образоване Рјешењем начелника општине број 02-022-57/12 од 5.12.2012.
године(`Службени гласник општине Доњи Жабар`, Ванредни број 22/12). О предаји канцеларије
Комисија сачињава записник“.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-022-12/15
31. јул 2015. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
________________________
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Начелник Општине Доњи Жабар, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом
44. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 6/05,
Ванредни број 7/12 и број 6/15) и чланом 7. Одлуке о јавном превозу лица и ствари на подручју
општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 3/08), доноси
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РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова на
возилу
1. У Рјешењу о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова на возилу број 02022-25 /08 од 27. октобра 2008. године ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 11/08) у
члану 1. мијења се прва алинеја и измијењена гласи:
„- Стево Тодоровић, савјетник начелника општине, предсједник,“.
У алинејама 2. и 3. ријечи: „Административне службе“ мијењају се ријечима: „Општинске
управе“.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у "Службеном гласнику
Општине Доњи Жабар".
Број:02-022-14/15
11. август 2015. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
________________________
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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 чл. 2. и 11. став 1. Закона о информационој
безбједности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 70/11), доносим

ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о информационом систему општине Доњи Жабар
Члан 1.
У Правилнику о информационом систему општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине
Доњи Жабар”, бр. 1/08) у члану 2. у ставу 1. иза алинеје 6. додаје се нова алинеја 7. која гласи:
„Заштита информационог система обухвата заштиту података који се обрађују, складиште или
преносе у информационом систему, као и заштиту повјерљивости, цјеловитости и доступности
информационог система у процесу планирања, пројектовања, изградње, употребе, одржавања и
престанка рада тог система“.
Члан 2.
У члану 5. у ставу 4. у првом реду иза ријечи «рачунарске опреме» додају се ријечи: «и
сагласности Начелника општине».
Члан 3.
У члану 6. у ставу 1. иза ријечи «законом» ставља се запета и додају ријечи: «,подзаконским
прописима»
Члан 4.
У члану 12. у ставу 2. иза ријечи „Администратор мреже“ додају се ријечи: „или друго лице по
посебном овлашћењу Начелника општине“.
Члан 5.
У члану 14. у ставу 2. ријечи „који је користи“ мијењају се ријечима: „и Начелник општине,
или друго лице по његовом овлашћењу“.
Члан 6.
У члану 20. став 2. ријечи «Законом о електронском потпису ("Службени гласник БиХ", бр.
91/06), Законом о електронском правном и пословном промету ("Службени гласник БиХ", бр.
88/07)“, мијењају се и гласе:
„Законом о информационој безбједности (`Службени гласник Републике Српске`, број 70/11),
Законом о електронском документу Републике Српске (`Службени гласник Републике Српске`,
број 110/08), Законом о електронском пословању Републике Српске (`Службени гласник
Републике Српске`,бр. 59/09),Уредбом о мјерама информационе безбједности (`Службени
гласник Републике Српске`, број 91/12), Правилником о стандардима информационе
безбједности број 19/6-010/91-23/12 од 10. 05. 2013. године и њиховим измјенама“.
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У ставу 8. иза ријечи злоупотребе додаје се запета и ријечи: „уз претходно одобрење начелника
општине“.
Члан 7.
Иза члана 23. додаје се нови поднаслов «19. Интервенције на Информационом систему» и
нови чланови 23а. и 23б. који гласе:
«Члан 23а.
Интервенције на Информативном систему општине Доњи Жабар врши Администратор мреже.
Администратор мреже врши интервенцију на основу пријаве корисника рачунарске опреме и
сагласности начелника општине. Пријава се подноси Администратору мреже или службенику
овлашћеном од стране начелника општине на прописаном обрасцу.
Администратор мреже је дужан у року од 24 часа од пријема пријаве извршити интервенцију
на Информативном систему.
Образац пријаве из става 2. овог члана, у прилогу,чини саставни дио овог Правилника.
Члан 23б.
За сваку појединачну интервенцију Администратор мреже ангажован по уговору има право
на накнаду која се утврђује уговором.Накнада се одређује по јединици мјере – појединачној
интервенцији на одређеном рачунару/уређају, или у мјесечном износу или у годишњем износу.
Попуњен и овјерен образац пријаве од стране начелника општине доставља се Општинској
управи надлежној за послове финансија ради правдања исплате накнаде Администратору мреже
за његов рад у складу са уговором (ако је Администратор ангажован по уговору као спољни
сарадник), као и исплате по рачунима за набавку уређаја, опреме и/или дијелова опреме за
потребе Информационог система.»
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-022-13/15
31. јул 2015. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.

Прилог 1.
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: _______________________________________________
КОРИСНИК: _________________________________________________________________
(Име и презиме)
Датум: ___. ___. 201___. године
ПРИЈАВА
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ АДМИНИСТРАТОРУ МРЕЖЕ
Датум

Час

Уређај/апликација

Опис квара, грешке

Напомена

____________________
Потпис корисника

Сагласност дао:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
___________________
..........................................................................................................................................................
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Попуњава администратор мреже:
Датум: ___. ___. 201__. године

Вријеме: ___________

Врста интервенције:

1. удаљеним приступом
2. на лицу мјеста
3. Сервис

Назив рачунара/уређаја:

а) у мрежи
б) није у мрежи

Опис интервенције:

Уграђене компоненте, програми, материјал:

Износ трошкова за набавку дијелова, уређаја, програма и др. (по предрачуну, рачуну):
Износ накнаде Администратору мреже за интервенцију (ако је ангажован као спољни
сарадник по уговору):

Укупни трошкови:
НАПОМЕНА:
Администратор мреже:
______________________

ОДОБРИО:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
_________________

Потпис корисника уређаја:
______________________
..............................................................................................................................................................
________________________
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На основу члана 43.став 1. алинеја осма, Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 44. тачка 9) Статута општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и број
6/15), Начелник општине Доњи Жабар, доноси

ПРАВИЛНИК
о измјени Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 24/13, 27/13, 30/13 и 3/15) у члану 17. у тачки 1.
„Самостални стручни сарадник за имовинско-правне и управно-правне послове», брише се
алинеја 21. која гласи «- води управни поступак у случајевима закључења брака када
закључењу брака присуствује само један од будућих супружника и пуномоћник другог
супружника,»
Члан 2.
У члану 17. у тачки „4. Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности“ иза алинеје
11. додаје се нова алинеја 12.која гласи:
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«- води управни поступак у случајевима закључења брака када закључењу брака
присуствује само један од будућих супружника и пуномоћник другог супружника,»
Досадашње алинеје 12. и 13. постају алинеје 13. и 14.
Члан 3.
У члану 17. иза тачке 18. додаје се нова тачка 19. која гласи:
«19. Самостални стручни сарадник за привреду
Опис послова:
- обавља стручне, административно-техничке и друге послове који се односе на област
привреде и предузетништва из надлежности општине,
- издаје увјерења, потврде и друге акте из службене евиденције коју води у оквиру дјелокруга
радног мјеста
- сарађује са општинским и републичким органима, привредним коморама, међународним
организацијама и другим организацијама и удружењима која се баве проблематиком привреде и
предузетништва,
- учествује у планирању и реализацији планова и програма и иницира мјере за унапређење
стања у области привреде, пољопривреде и предузетништва по налогу начелника општине
- прати, анализира и извјештава начелника општине о стању привреде на подручју општине,
- стара се и одговоран је за израду и провођење основа заштите, коришћења и уређења
пољопривредног земљишта на подручју општине,
- учествује у изради аката (одлука, планова, извјештајно-аналитичких материјала и сл.) у
оквиру описа послова радног мјеста,
- прати законске прописе у оквиру дјелокруга послова радног мјеста и одговоран је за њихову
благовремену и ефикасну примјену и извршавање,
- одговоран је за израду нацрта годишњег плана јавних набавки из дјелокруга радног мјеста,
- израђује технички дио тендерске документације у поступцима јавних набавки из дјелокруга
радног мјеста,
- обавља све послове статистике из дјелокруга радног мјеста,
- обавља и друге послове по Налогу начелника општине
Одговорност:
- за законито,благовремено и ефикасно извршавање повјерених послова одговоран је
непосредном руководиоцу и Начелнику општине
Посебни услови: Висока стручна спрема, (VII1 степен)дипломирани инжињер пољопривреде,
најмање 3 године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у општинској управи
и познавање рада на рачунару.
Сложеност послова: најсложенији
Статус: службеник, самостални стручни сарадник
Број извршилаца: 1»
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дан објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:02-12-3/15
7. август 2015. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.

________________________
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ОСТАЛО
АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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Након сравњивања са изворним текстом утврђено је да се у Одлуци о објављивању Јавног
огласа за именовање чланова Општинске изборне комисије Доњи Жабар број 01-022-36/15 од
30. јуна 2015. године ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 6/15) поткрала грешка,
па на основу члана 147. став 3. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар ("Службени
гласник општине Доњи Жабар", бр. 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-аут. тумачење),
Секретар Скупштине општине Доњи Жабар, даје

ИСПРАВКУ
Одлуке о објављивању Јавног огласа за именовање чланова Општинске изборне
комисије Доњи Жабар
У Одлуци о објављивању Јавног огласа за именовање чланова Општинске изборне комисије
Доњи Жабар број 01-022-36/15 од 30. јуна 2015. године ("Службени гласник општине Доњи
Жабар", број 6/15) у члану 1. умјесто ријечи „два (2) члана“ треба да стоји ријечи: „чланова“.
Број: 01-022-55/15
14. август 2015. године
Доњи Жабар

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Митар Митровић,дип.правник
________________________

САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
76. Одлука о начину гласања и одлучивања комисије за јавне набавке
77. Одлука о измјени Одлуке о оснивању Општинске управе
78. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба-канцеларијски материјал за
потребе Општинске управе
79. Рјешење о измјенама Рјешења о именовању Координатора Канцеларије за младе
општине Доњи Жабар
80. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за утврђивање испуњености
услова на возилу
81. Правилник о измјенама и допунама Правилника о информационом систему општине
Доњи Жабар
82. Правилник о измјени Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе

АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
83. Исправка Одлуке о објављивању Јавног огласа за именовање чланова Општинске
изборне комисије Доњи Жабар
Понедјељак, 17. август 2015. године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 8/15

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.
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