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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број:02-404-21/18 
Датум: 06.11.2018.год. 
 

 На основу чл.59.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр.97/16), чл. 70.ст.1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“, бр.39/14) и чл.35.Правилника о јавним набавкама роба,радова и услуга 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.2/11),Начелник општине Доњи Жабар,  
доноси 

ОДЛУКУ  
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 

БИРА СЕ Д.О.О. „Енергосистем“ Брчко по понуди број:05-01-10/18 од 
02.10.2018.године као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке радова-
изградња јавне расвјете у Мјесној заједници Доње Поље, општина Доњи Жабар ( број 
набавке:02-404-21/18)по укупној цијени понуде од 20.113,29КМ са ПДВ-ом, односно 
17.190,85 КМ  без ПДВ-а. 
 Са најповољнијим понуђачем закључиће се уговор о извођењу радова на 
изградњи јавне расвјете у Мјесној заједници Доње Поље, општина Доњи Жабар у 
складу са законом. 

Образложење 
 Дана 18.09.2018.године у 11:35 часова на Порталу јавних набавки БиХ под 
бројем: 1392-7-3-21-3-5/18, објављено је обавештење о набавци радова-изградња 
јавне расвјете на подручју Мјесне зајeднице Доње Поље, општина Доњи Жабар.Позив 
за достављање понуда, достављен је и тројици понуђача: Д.о.о. „Драник“ Пелагићево, 
Д.о.о. „Енергосистем“ Брчко и Д.о.о. „Елмар“ Бања Лука.На захтјев понуђача Д.о.о. „ 
Електроцентар Петек“ Тузла, уговорни орган-општина Доњи Жабар је продужила рок 
за доставу понуда и извршила исправку обавештења о набавци  у погледу продужења 
рока за доставу понуда (број исправке обавештења 1392-7-3-21-8-6/18 од 21.09. 
2018.године). Уговорни орган је на захтјев понуђача Д.о.о. „Електроцентар Петек“ 
Тузла  извршио и измјену конкурентског захтјева у погледу  обрасца за цијену понуде 
тачке 5. и 8. и у погледу рока за доставу понуда (измјена извршена дана 26.09.2018.год. 
на Порталу јавних набавки). 
 Поступак предметне јавне набавке спроведен је путем конкурентског захтјева 
за доставу понуда. До крајњег рока за достављање понуда, 02.10.2018.године до 12:00 
часова, достављене су три понуде: 

                Гласник 
 
  

         

Доњи Жабар                           
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 ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  
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1. понуда понуђача Д.О.О. „Електроцентар Петек“  Тузла  ( број протокола 02-
404-21-1/18 и број коверте 1.), 
 2.понуда понуђача Д.О.О. „Енергосистем“ Брчко ( број протокола 02-404-21-2/18 
и број коверте 2.), 
 3. понуда понуђача Д.О.О. „Драник“ Пелагићево (број протокола 02-404-21-3/18. 
број коверте 3.) Неблаговремених понуда није било. 
 Након квалификације и оцјене понуда, комисија за предметну јавну набавку је 
утврдила да су понуде понуђача: Д.о.о. „Енергосистем“ Брчко и понуда Д.о.о. 
„Електроцентар Петек“ Тузлаквалификоване и прихватљиве за уговорни орган, док је 
понуду понуђача Д.о.о. „Енергосистем“ Брчко искључила из даљег поступка  применом 
чл.68.ст.4. тачка ц)  и и) Закона о јавним набавкама БиХ(„Службени гласник БиХ“, 
бр.39/14), а у вези са чл. 58. ст.2.Закона о јавним набавкама БиХ ( понуда мора бити 
чврсто увезана ). Уговорни орган заступан по Начелнику општине Доњи Жабар 
прихватио је преопруку комисије да се понуда понуђача Д.о.о. „Драник“ Пелагићево 
одбаци из разлога што понуђач није доставио: овјерену изјаву код надлежног органа ( 
нотара или општине) о испуњавању услова из чл. 45.ст.1. тачке а) до д) Закона о 
јавним набавкама БиХ како је тражено конкурентским захтјевом ( достављена је само 
изјава потписана и печатирана од стране понуђача без овјере од стране надлежног 
органа),као ни овјерену копију рјешења о упису у судски регистар ( достављена је 
обична копија о упису у судски регистар), нити је у року од три дана од дана 
достављања позива у складу са чл. 68.ст.3.Закона о јавним набавкама,  доставио сву 
тражену документацију у оригиналу или овјереној копији. Понуда  понуђача Д.о.о. 
„Драник „ Пелагићево је одбачена применом чл. 68.ст.4. тачка и) Закона о јавним 
набавкама БиХ Такође, у складу са препоруком комисије а применом  чл. 58. ст.2. 
Закона о јавним набавкама БиХ а у вези са чл. 68.ст.4. тачка.и) уговорни орган је 
одбацио понуду,поред наведеног разлога, и из разлога што понуда понуђача Д.о.о. 
„Драник“  није чврсто увезана ( иста је спојена обичном хефталицом, и оригинал и 
копија понуде). 

Применом критеријума за доделу уговора-најнижа  цена, комисија за јавне 
набавке је предложила Начелнику општине Доњи Жабар да закључи уговор о 
извођењу радова – изградња јавне расвјете у Мјесној заједници Доње Поље, општина 
Доњи Жабар са најповољнијиим понуђачем, Д.о.о. „Енергосистем“ Брчко по укупној 
цијени понуде  од 20.113,29КМ са ПДВ-ом, односно 17.190,85 КМ  без ПДВ-а. 

 На основу утврђеног чињеничног стања, а у складу са одредбом чл.64.ст.1. тачка 
б) Закона о јавним набавкама БиХ, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 Против ове одлуке може се изјавити жалба у року о 5(пет) дана од дана пријема 
одлуке. Жалба се изјављује Уреду за разматрање жалби са седиштем у Бања Луци, 
путем уговорног органа, општине Доњи Жабар у писaној форми, директно или 
преопрученом поштанском пошиљком, на адресу:Трг младости  бр.2,76273 Доњи 
Жабар.Накнада за жалбу се плаћа у износу од  500,00КМ у корист буџета институција 
БиХ.Накнада за жалбу је неповратна у случају неосноване жалбе. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Никола Ђокановић, с.р. 

______________________ 
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     Начелник општине Доњи Жабар на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 17. и члана 87. став 3. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 2. 
Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник општине Доњи 
Жабар“ број 12/14), доноси 
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 ОДЛУКУ  
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА-ПАПИР ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ 

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 
I 

Приступа се поступку јавне набавке роба- папир за фотокопирање за потребе 
општинске управе општине доњи Жабар, ЈРЈН 2280000-8. 

 
II 

Процијењена вриједност јавне набавке је до 158,00 КМ са ПДВ-ом. 
 

III 
Средства за извршење ове одлуке обезбиједиће се из буџета општине Доњи 

Жабар за 2018. годину. 
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска средства је „расходи за 

канцеларијски материјал“ економски код 412310, потрошачка јединица 0072130. 
 

IV 
За предметну набавку спровешће се директни споразум. 
 

V 
Oва одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Доњи Жабар“. 
 
Број: 02-404-2-13/18                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
7.11.2018. године                                                                        Никола Ђокановић, с.р. 
Доњи Жабар 

______________________ 
    277 
      На основу члана чланова 59. став 1. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16), а у складу са чланом 59. Закона о 
јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број 89/13)  и чл. 65. став 1. и 
85. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 
9/17), доносим 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за постављање саобраћајне сигнализације на дијелу 

локалног пута Стари пут за Орашје (Косановић-Лепница) Л-7 
 

    1. Именује се Комисија за постављање саобраћајне сигнализације на дијелу локалног 
пута Стари пут за Орашје (Косановић-Лепница) Л-7 уз Подручну Школу у Лончарима, у 
саставу: 
     - Драгиња Ђорђић, Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности, 
заштиту животне средине и заштиту на раду, 
     - Слободан Вуковић, Шеф одсјека за просторно уређење, комуналне дјелатности и 
општу управу, и 
     - Драган Крстић, представник Полицијске станице Пелагићево. 
 

    2. Комисија има задатак да предузме све потребне мјере, радње и поступке у сврху 
постављања саобраћајне сигнализације на дијелу локалног пута Стари пут за Орашје 
(Косановић-Лепница) Л-7 уз Подручну Школу у Лончарима, а односи се на постављање 
вјештачке избочине («лежећи полицајац») и вертикалних саобраћајних знакова 
испред и иза вјештачке избочине, у складу са законом, подзаконским прописима, 
важећим техничким прописима и стандардима 
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    3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће обjaвљено у „Службеном 
гласнику општине Доњи Жабар“. 
 
Број: 02-345-3/18                                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
8. новембар 2018. године                                                                              Никола Ђокановић, с.р. 
Доњи Жабар 

______________________ 
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   На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16) и чланa 65. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник 
општине Доњи Жабар“, број 9/17),начелник општине доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о вођењу послова евиденције података из надлежности Комисије за попис 

 
   1. Задужује се Миле Максимовић, запослен у Општинској управи општине Доњи 
Жабар на радном мјесту Стручни сарадник за привреду и предузетништво да 
организује, води и ажурира евиденцију пописа имовине и других података из 
надлежности Пописне комисије општине Доњи Жабар, у складу са законом и 
подзаконским актима. 
 
   2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 
 
Број: 02-022-17/18                                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
9. новембар 2018.године                                                                  Никола Ђокановић, с.р. 
Доњи Жабар 

______________________ 
    АКТИ ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДОЊИ ЖАБАР 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР 
ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДОЊИ ЖАБАР“ 
Број: 02-53-11/18 
Датум: 08.11.2018. године 
 

 На основу члана 16. Статута ЈУ „Центар за социјали рад Доњи Жабар“ 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“ број 7/18) и члана 11. тачка 2. Правилника 
о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака центра за 
социјални рад Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“ број 09/18), 
вршилац дужности директора ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ доноси 
следећу: 

ОДЛУКУ О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА 
ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ 

 
 

Члан 1. 
Вршилац дужности директора ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ 

расписује јавни оглас за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме: 
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Јавни оглас за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме 
у ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ 

 
I 

 Расписује се јавни оглас за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме  
у ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“, и то: 
  

- Дипломирани правник у области социјалне заштите – 1 извршилац 
 

II 
 Опис послова: 
    - вођење поступка и рјешавање о постављању сталног стараоца и пружање правних 

савјета стараоцима и штићеницима, 

    - давање одобрења сатраоцу о предузимању послова који превазилазе оквире 

редовног пословања или управљања штићениковом имовином, рјешава о постављању 

привременог стараоца 

    - рјешава о постављању стараоца за посебан случај, 

    - рјешава о ревизији старатељства, 

    - рјешава о продужењу старатељства и након пунољетства у случајевима 

предвиђеним законом, 

    - рјешава о престанку старатељства, 

    - вођење старатељских књига, 

    - издавање увјерења на основу службене евиденције из области старатељства и 

    - врши надзор над органом старања. 

    - вођење поступка и рјешавање о заснивању потпуног и непотпуног усвојења,  

    - раскид усвојења и 

    - вођење евиденције о усвојењу. 

    - подношење тужбе за поништење брака, 

    - покретање поступка (подношење тужбе) за уврђивање очинства у случајевима које 

закон предвиђа, 

    - давање одобрења стараоцу за подношење тужбе за утврђивање очинства, 

    - покретање и вођење парнице за остваривање права на издржавање старијих и 

самохраних лица и 

    - давање сагласности на отпуст из држављанства становницима Републике Српске, 

    - вођење управног поступка и рјешавање о правима из области дјечије заштите, а то 

су следећа права: 

• право на накнаду за вријеме породиљског одсуства и продуженог породиљског 

одсуства и одсуства запосленог родитеља и усвојиоца ради његе дјетета, 

• право на матерински додатак 

• право на помоћ за опрему новорођенчета, 

• право на додатак за дјецу и 

• праћење и примјена прописа из области дјечије заштите 
 

III 
 Општи услови: 

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине; 

2. да је старији од 18 година; 

3. да има општу здравствену способност; 
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4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 

мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на 

тражено радно мјесто; 

5. да се против њега не води кривични пступак. 

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на 

подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред 

Трибуналом – члан IX  став 1. Устава БиХ.  

 
IV 

   Посебни услови: 
       - Висока стручна спрема VII степен, завршен правни факултет или први циклус 
студија са најмање 240 ECTS бодова правног смјера, 
       - Једна година радног искуства у струци 

       - Положен стручни испит из области социјалне заштите. 

 
V 

   Потребна документација: 
    Уз пријаву на јавни оглас (са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидат је 
дужан доставити у оригиналу или овјереној фото-копији доказе о испуњавању 
општих и посебних услова, и то: 

  
- биографија; 

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци); 

- извод из матичне књиге рођених; 

- увјерење о некажњавању (не старије од 6 мјесеци); 

- увјерење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак (не 

старије од 6 мјесеци); 

- овјерена фотокопија дипломе о завршеној стручној спреми; 

- доказ о треженом искуству (увјерење, потврда, рјешење или други акт из којег 

се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је 

стечено радно искуство), 

- изјава да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињенњ 

на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује 

пред Трибуналом – члан IX  став 1. Устава БиХ.  

- увјерење о положеном стручном испиту Министарства здравља и социјалне 

заштите из области социјалне заштите (овјерена фотокопија) 

- доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење. 

 
Сви тражени документи требају бити достављени у оригиналу или овјереној 

копији не старији од шест мјесеци. 
 
Изабрани кандидат је дужан да у року од седам дана од дана пријема 

обавјештења комисије достави увјерење о општој здравственој способности. 
 

VI 
Сви кандидати који буду испуњавали услове Јавног огласа биће позвани на 

интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено 
обавјештени. 
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VII 
Рок за подношење пријава 

 

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног 
огласа у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“ и  дневном листу „Глас Српске“. 

 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 

 
Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ „Центар за 

социјални рад Доњи Жабар“ Николе Тесле бр.37 76273 Доњи Жабар, са назнаком: 
Пријава на конкурс. 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.                                  
                                                                             Вршилац дужности директора 
                                Ружица Јовичић, с.р. 

______________________ 
     280 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР 
ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДОЊИ ЖАБАР“ 
Број: 02-53-12/18 
Датум: 12.11.2018. године 
 
 На основу члана 16. Статута ЈУ „Центар за социјали рад Доњи Жабар“ 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“ број 7/18) и члана 11. тачка 2. Правилника 
о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака центра за 
социјални рад Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“ број 09/18), 
вршилац дужности директора ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ доноси 
следећу: 

 ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС  
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ 

 
I 

 Расписује се јавни оглас за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме  
у ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“, и то: 
  

- Дипломирани правник у области социјалне заштите – 1 извршилац 

 
II 

 Опис послова: 
     - вођење поступка и рјешавање о постављању сталног стараоца и пружање правних 

савјета стараоцима и штићеницима, 

     - давање одобрења сатраоцу о предузимању послова који превазилазе оквире 

редовног пословања или управљања штићениковом имовином, рјешава о постављању 

привременог стараоца 

     - рјешава о постављању стараоца за посебан случај, 

     - рјешава о ревизији старатељства, 

     - рјешава о продужењу старатељства и након пунољетства у случајевима 

предвиђеним законом, 

     - рјешава о престанку старатељства, 

     - вођење старатељских књига, 
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     - издавање увјерења на основу службене евиденције из области старатељства и 

     - врши надзор над органом старања. 

     - вођење поступка и рјешавање о заснивању потпуног и непотпуног усвојења,  

     - раскид усвојења и 

     - вођење евиденције о усвојењу. 

     - подношење тужбе за поништење брака, 

     - покретање поступка (подношење тужбе) за уврђивање очинства у случајевима које 

закон предвиђа, 

     - давање одобрења стараоцу за подношење тужбе за утврђивање очинства, 

     - покретање и вођење парнице за остваривање права на издржавање старијих и 

самохраних лица и 

     - давање сагласности на отпуст из држављанства становницима Републике Српске, 

     - вођење управног поступка и рјешавање о правима из области дјечије заштите, а то 

су следећа права: 

• право на накнаду за вријеме породиљског одсуства и продуженог породиљског 

одсуства и одсуства запосленог родитеља и усвојиоца ради његе дјетета, 

• право на матерински додатак 

• право на помоћ за опрему новорођенчета, 

• право на додатак за дјецу и 

• праћење и примјена прописа из области дјечије заштите 

 
III 

 Општи услови: 
       1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине; 

       2. да је старији од 18 година; 

       3. да има општу здравствену способност; 

       4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 

мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на тражено 

радно мјесто; 

       5. да се против њега не води кривични пступак. 

       6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на 

подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред 

Трибуналом – члан IX  став 1. Устава БиХ.  

 
IV 

   Посебни услови: 
       - Висока стручна спрема VII степен, завршен правни факултет или први циклус 

студија са најмање 240 ECTS бодова правног смјера, 

       - Једна година радног искуства у струци 

       - Положен стручни испит из области социјалне заштите. 

 
V 

   Потребна документација: 
     Уз пријаву на јавни оглас (са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидат 
је дужан доставити у оригиналу или овјереној фото-копији доказе о испуњавању 
општих и посебних услова, и то:  

- биографија; 
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- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци); 

- извод из матичне књиге рођених; 

- увјерење о некажњавању (не старије од 6 мјесеци); 

- увјерење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак (не 

старије од 6 мјесеци); 

- овјерена фотокопија дипломе о завршеној стручној спреми; 

- доказ о треженом искуству (увјерење, потврда, рјешење или други акт из којег 

се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је 

стечено радно искуство), 

- изјава да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињенњ 

на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује 

пред Трибуналом – члан IX  став 1. Устава БиХ.  

- увјерење о положеном стручном испиту Министарства здравља и социјалне 

заштите из области социјалне заштите (овјерена фотокопија) 

- доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење. 

Сви тражени документи требају бити достављени у оригиналу или овјереној 
копији не старији од шест мјесеци. 

 

Изабрани кандидат је дужан да у року од седам дана од дана пријема 
обавјештења комисије достави увјерење о општој здравственој способности. 
 

VI 
Сви кандидати који буду испуњавали услове Јавног огласа биће позвани на 

интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено 
обавјештени. 

VII 
   Рок за подношење пријава 
 

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног 
огласа у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“ и  дневном листу „Глас Српске“. 

 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 

 
 Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ „Центар за 
социјални рад Доњи Жабар“ Николе Тесле бр.37 76273 Доњи Жабар, са назнаком: 
Пријава на конкурс.                                 
                                                                               Вршилац дужности директора 
                                   Ружица Јовичић, с.р. 

______________________ 
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