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На основу члана 3.8 Изборног закона БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 23/01,7/02ВП БиХ,9/02-ВП БиХ, 20/02, 25/02-исправка, 4/04, 20/04, 25/05 ВПБиХ, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06-ВПБиХ, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), а у складу
са чланом 59. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске",број 97/16) и чланом 65. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник
општине Доњи Жабар", број 9/17), Начелник општине Доњи Жабар,доноси

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о успостављању Центра за бирачки списак
Члан 1.
У Одлуци о успостављању Центра за бирачки списак ("Службени гласник Општине
Доњи Жабар“,бр.5/06 и 10/09), члан 3.мијења се и гласи:
«Члан 3.
За водитеља Центра-одговорно лице одређује се Радмила Стевић службеник
Општинске управе Доњи Жабар на радном мјесту Матичар.
За замјеника водитеља Центра одређује се Ружица Поповић службеник Општинске
управе Доњи Жабар на радном мјесту Стручни сарадник за Скупштинске послове.
За обављање послова техничке подршке у Центру именује се Славиша Ђокановић.»
Члан 2.
Члан 4. мијења се и гласи:
«Члан 4.
Центар за бирачки списак:
a) пружа техничку помоћ Општинској изборној комисији у одређивању бирачких
мјеста на територији општине Доњи Жабар и распоређивању бирача по бирачким
мјестима;
б) ажурира податке из тачке а) у складу са промјеном броја бирача и прописима
Централне изборне комисије БиХ;
в) обезбјеђује увид у извод из Централног бирачког списка на територији
општине Доњи Жабар;
г) обезбјеђује податке за Централни бирачки списак који су утврђени прописима
Централне изборне комисије БиХ;
д) пружа техничку помоћ Општинској изборној комисији у вези са захтјевом и
приговором бирача који се односе на извод из Централног бирачког списка и
ђ) обавља и друге послове које му одреди Централна изборна комисија БиХ и
Општинска изборна комисија, у складу са прописима Централне изборне комисије
БиХ.

Центар води евиденцију поднесених захтјева и приговора из става 1. тачке г) и д)
овог члана.
Централна изборна комисија БиХ својим прописима ближе утврђује начин,
одговорност за рад, рок за успостављање и сва друга питања битна за рад Центра за
бирачки списак.»
Члан 3.
Начелник општине Доњи Жабар утврдиће Пречишћен текст Одлуке о успостављању
Центра за бирачки списак.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Доњи Жабар“.
Број:02-03-1/18
26. новембар 2018. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
______________________
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На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени
гласник БиХ“, број 39/14) и члана 65. Статута општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), Начелник општине Доњи Жабар, доноси

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РОБА- КАНАЛИЗАЦИОНА ПУМПА
I
Доноси се посебна одлука о приступању поступку јавне набавке роба – набавка
канализационе пумпе за потребе функционисања система канализације у насељеном
мјесту Лончари, која није предвиђена планом јавних набавки за 2018. годину.
II
Oвом одлуком врши се допуна табеларног приказа годишњег плана јавних набавки у
2018.години који се сматра саставним дијелом ове одлуке.
III
Jaвној набавци се приступа ради хитног обезбјеђења функционисања система јавне
канализације у насељеном мјесту Лончари из средстава буџета општине Доњи Жабар
за 2018. годину.
IV
Oва одлука ступа на снагу даном ноношења, а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-022-18/18
26.11.2018.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић,с.р.
................................................

активности на ЈН

Врста поступка- процедуре ЈН

Термин предузимања

децембар 2018.

-

директни споразум

дијела ТД

Носилац израде посебног

економски код

потрошачка јединица /
Буџет Општине

не

Извор финансијских средстава:

Рок за реализацију уговораоквирног споразума
31.12.

оквирног споразума

уговора
2018.

Да ли се предвиђа закључивање

Рок за додјелу - закључење
15.12.

2018.

Процијењена маx бруто вриједност
ЈН у КМ
6.000,00

Набавка
канализационе пумпе

Врста ЈН(робе/услуге/радови)

Назив ЈН

1.

роба

Редни број ЈН
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На основу члана 18. став (1) и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), а у складу са чланом 2. тачка 3. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник БиХ“, број 90/14), и чл. 2. став 3. и чл. 4.
Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број 12/14), начелник општине Доњи Жабар је донио

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке роба: канализациона пумпа
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке роба: набавка и уградња
канализационе пумпе за систем јавне канализације у насељеном мјесту Лончари.
Процијењена вриједност јавне набавке износи 6.000,00 КМ, (словима:
шестхиљада/00 КМ), без ПДВ-а.
Ова набавка се финансира из средстава буџета општине Доњи Жабар у складу са
Посебном Одлуком о приступању јавној набавци роба – канализациона пумпа број
02-022-18/18 од 26.11.2018. године.
Јавна набавка ће се провести путем Директног споразума.
Поступак јавне набавке спровешће се у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Члан 2.
Тендерски документ – истраживање тржишта, писмени захтјев понуђачу за
достављање понуде сачиниће начелник општине у року од три дана, рачунајући од
доношења ове одлуке.
Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Страна 3
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Са одабраним понуђачем закључиће се уговор о набавци и уградњи канализационе
пумпе.
Члан 4.
Оцјену понуде/а извршиће начелник општине.
Члан 5.
Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар.
Број: 02-404-23/18
27. новембар 2018. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
______________________
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На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14), чл.5. и 6. Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр.90/14) и члана 5. став 2.
тачка б) Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Доњи Жабар“, број 12/14), начелник општине, д о н о с и

ОДЛУКУ
о додјели уговора у поступку директног споразума
Члан 1.
Прихвата се Понуда понуђача „КБА Сервис“ д.о.о.,Семберска 35, 76100 Брчко, број
понуде 0189-V/18 од 29.11.2018. године у поступку јавне набавке канализационе
пумпе за потребе функционисања система канализације у насељеном мјесту Лончари
путем директног споразума, након испитивања тржишта за понуђену цијену од
5.383,17 КМ ПДВ-ом, па се наведеном Понуђачу додјељује Уговор.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном Понуђачу „КБА
Сервис“ д.о.о.,Семберска 35, 76100 Брчко, у року од седам дана од дана доношења ове
Одлуке.
Члан 3.
За израду уговора задужује се секретар Скупштине општине.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
опшине Доњи Жабар“.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке
број: 02-404-23/18 од 27.11.2018. године. Процијењена вриједност јавне набавке, без
ПДВ-а је 6000,00 КМ.
Писмени захтјев, након испитивања тржишта упућен је понуђачу „КБА Сервис“
д.о.о.,Семберска 35, 76100 Брчко, који је у року доставио понуду која је прихватљива.
Уговорни орган ће позвати изабраног добављача ради закључења уговора којим ће
се регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну набавку сходно
захтјевима уговорног органа наведеним у тендерској документацији и законским
прописима који регулишу поступке уговарања.

Страна 4
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Примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине,
те чл.5. и 6. Правилника о поступку директног споразума ( Службени гласник БиХ
бр.90/14), и члана 5. став 2. тачка б) Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник Општине Доњи Жабар“, број 12/14)одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:Није прописана могућност изјављивања жалбе у
поступку директног споразума.
Број: 02-404-23-2/18
27. новембар 2018. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
______________________

299

На основу члана 59. став 1. тачка 8. и члана 60. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана 16. Уредбе о начелима за
унутрашњу организацију и систематизацију радних места у градској, односно
општинској управи („Службени гласник Републике Српске”, број 10/17) и члана 65.
Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 9/17),
Начелник општине Доњи Жабар доноси

ПРАВИЛНИК
о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе општине Доњи Жабар
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар”,
број 8/17, 10/17-исправка, 4/18, 8/18 и 9/18), у члану 12. тачка 2. „Самостални
стручни сарадник за комуналне дјелатности, заштиту животне средине и заштиту на
раду“ иза алинеје 13.додаје се нова алинеја 14. која гласи:
- води поступак по захтјевима за закуп и откуп станова у државној својини,
Досадашња алинеја 14. Постаје алинеја 15.
Члан 2.
У Правилнику у члану 12. тачка 11. „Самостални стручни сарадник за имовинскоправне послове“ брише се.
Члан 3.
У члану 13. тачка 1. Шеф одсјека за привреду, борачко-инвалидску заштиту, цивилну
заштиту и друштвене дјелатности, иза предзадње алинеје 16.додају се нове алинеје
17,18 и 19 које гласе:
„ - обавља стручне и друге послове који се односе на прибављање, пренос, заштиту и
вођење евиденције непокретности у својини општине Доњи Жабар,
- установљава и ажурира евиденцију о непокретностима у својини општине, закупцима и
корисницима тих непокретности,
- прати прописе из дјелокруга послова радног мјеста,“
Алинеја 16. постаје алинеја 20.

Страна 5
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Члан 4.
Ова одлука, из нарочито оправданих разлога који се оносе на обавезу хитности
усклађивања овог Правилника са законом, ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 02-12-12/18
12. новембар 2018.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
______________________
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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), а у складу са чланом 5. став 1. Одлуке о извршењу
Буџета Општине Доњи Жабар за 2018.годину („Службени гласник Општине Доњи
Жабар“, бр. 12/17 и 15/18) ,начелник општине доноси
РЈЕШЕЊЕ
о накнади за вођење послова евиденције података из надлежности Комисије за попис
1. Миле Максимовић, запослен у Општинској управи општине Доњи Жабар на
радном мјесту Стручни сарадник за привреду и предузетништво, задужен посебним
Рјешењем број 02-022-17 за вођење и ажурирање евиденције пописа имовине и других
података из надлежности Пописне комисије општине Доњи Жабар, а што укључује и
послове успостављања помоћне књиге Општинске нефинансијске имовине у сталним
средствима у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 94/15), Правилником о примјени
годишњих амортизационих стопа („Службени гласник Републике Српске“, број 47/16)
и другим прописима, има право на накнаду у укупном износу од 600,00 КМ.
2. Накнада из тачке 1. овог Рјешења исплатиће се именованом у ратама, а цијели
износ најкасније до завршетка задатог посла, из средстава Буџета општине Доњи
Жабар.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-022-17-1/18
15. новембар 2018.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
______________________
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На основу чл. 59. и чл. 82.ст.3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 97/16) и чл. 207. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07,50/10 и 66/2018),Начелник
општине Доњи Жабар доноси:
ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ
У Одлуци о избору најповољнијег понуђача број: 02-404-21/18 од 06. 11. 2018.
године, исправља се грешка у првој реченици трећег пасуса образложења одлуке на
начин што речи: „док је понуду понуђача Д.о.о. „Енергосистем Брчко искључила из
даљег поступка“ треба да гласе : „док је понуду понуђача Д.о.о. „Драник“ Пелагићево
искључила из даљег поступка“.
Ова исправка има правно дејство од дана од када правно дејство има и одлука о
избору најповољнијег понуђача број:02-404-21/18 од 06.11.2018.године.
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Образложење
У поступку јавне набавке радова-изградња јавне расвјете у Мјесној заједници
Доње Поље, општина Доњи Жабар, Начелник општине Доњи Жабар је дана
16.11.2018.године, донео одлуку о избору најповољнијег понуђача под бројем:02-40421/18 и као најповољнијег понуђача изабрао Д.о.о. „Енергосистем“ Брчко по понуди
бр. 05-01-10/18 од 02.10.2018.године.
У првој реченици трећег пасуса у образложењу наведене одлуке направљена
јетехничка грешка у називу понуђача који је по предлогу комисије искључен из даљег
поступка јавне набавке на начин што је наведено да се из даљег поступка набавке
искључује понуђач Д.о.о. „Енергосистем“ Брчко уместо да се искључује понуђач Д.о.о.
„Драник“ Пелагићево . Из даљег текста образложења одлуке јасно се види да се ради о
грешци у називу понуђача који се искључује из даљег поступка јавне набавке.
У Одлуци о избору најповољнијег понуђача број: 02-404-21/18 од 06.11. 2018.
године је направљена наведена грешка у називу понуђача који се искључује из даљег
поступка јавне набавке, па је применом члана 207. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07,50/10 и 66/2018),
исту требало исправити са правним дејством од дана од кога производи правно
дејство и одлука која се исправља.
Поука о правном средству:
Против овог закључка може се изјавити жалба.Жалба се изјављује Уреду за
разматрање жалби у Бања Луци у року од 5(пет) дана од дана пријема овог закључка.
Број: 02- 404-21/18
Датум: 20.11.2018.гдине
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
______________________
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САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
295. Одлука о измјени Одлуке о успостављању Центра за бирачки списак
296. Посебна Одлука о приступању јавној набавци роба-канализациона пумпа
297. Одлука о покретању поступка набавке роба: канализациона пумпа
298. Одлука о додјели уговора у поступку директног споразума
299. Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Доњи Жабар
300. Рјешење о накнади за вођење послова евиденције података из
надлежности Комисије за попис
301. Рјешење о попису и образовању Комисије за попис
301. Закључак о исправци грешке

Понедјељак, 3. децембар 2018.године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 17/18

Издавач: Општина Доњи Жабар, Одговорни уредник: Митар Митровић,
дипломирани правник; администратор: Миле Максимовић. Тел./факс: 054-875100. „Службени гласник општине Доњи Жабар“ излази по потреби. Рачун јавних
прихода општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86 отворен код НЛБ Банке а.д.
Бања Лука - филијала у Брчком.
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