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  Службени  Гласник 
   ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР  

                                                                                     www.opstinadonjizabar.com 

 

Година 2020.    Број 3.        Сриједа, 15. април 2020.године.  Бесплатан примјерак 

 
 

 

 

 

АКТИ   ШТАБА  ЗА  ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ 
 

29.   

На основу члана 22. став 1. тачка б) подтачка 6. Закона о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17) и члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а у складу са чланом 18. Одлуке о 
организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар („Службени 

гласник општине Доњи Жабар“, брoj 12/13) и чланом 6. Одлуке о формирању Општинског штаба за 

ванредне ситуације („Службени гласник општине Доњи Жабар“, брoj 13/13),  Начелник општине Доњи 
Жабар, донио је: 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације 

 

Члан 1. 

У Одлуци о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник општине 

Доњи Жабар“,бр.15/13 и 3/17) у члану 3. у тачки 4. разрјешава се Маријана Митровић, а именује се 
Горана Кулина секретар Скупштине општине. 

У тачки 14.  разрјешава се Данијела Миркић, самостални стручни сарадник за друштвене 

дјелатности, а именује се Ружица Јовичић вд директора ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“. 
 

Члан 2. 

Ова Одлука из нарочито оправданих разлога у складу са чланом 109. Устава Републике Српске 

који се односе на хитност дјеловања Општинског штаба за ванредне ситуације, ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар". 
 

Број: 02-503-2-1-1/20                                                                       НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ    

Датум: 16.03.2020.године                                                                  Никола Ђокановић, с.р.  
   

 

30. 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама  („Службени гласник 

Републике Српске“, број 12/12 и 46/17), члан 43. Закона о заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/70), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), те члана 10. Одлуке о формирању 

Општинског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник Општине Доњи Жабар“, број 13/13) и 
члана 21. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), а на 

приједлог Штаба за ванредне ситуације општине Доњи Жабар,  Начелник општине Доњи Жабар,  

донио је: 
 

Н А Р Е Д Б У 
o регулисању рада трговинских, угоститељских и других објеката на територији општине Доњи Жабар 

 

У циљу провођења ванредних мјера за спријечавање и сузбијање заразних болести те заштите и 

спасавања становништва: 
 

1. Забрањује се рад сљедећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда: 
     - угоститељским објектима свих врста, укључујући угоститељске објекте смјештене на аутобуским и   

       жељезничким станицама, бензинским пумпама и у тржним центрима, 

     - свадбеним салонима,  

     - фитнес центрима, 
     - дјечијим играоницама. 
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2. Ограничава се рад од 07,00 до 18,00 часова сваким радним даном, сљедећим објектима: 

     - трговинским објектима прехране /роба широке потрошње и трговине сточне хране, 

     - трговинским објектима врсте драгстор и субјектима који обављају дјелатност производње хљеба,  
       пецива, свјеже тјестенине, искључиво у погледу продаје њихових производа. 
 

3. Без промјене радног времена раде: 
     -  апотеке и пољопривредне апотеке, 

     -  бензинске пумпе када је у питању продаја горива и других нафтних деривата.  
 

4. Рад у наведеним субјектима организоваће се уз предузимање сљедећих мјера: 

    - обавезују се пружаоци услуга да обезбједе минимално растојаље од 2 метра између корисника  
услуга, 

    -  ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном простору, 

    - апелује се на најстарије грађане, који су најугроженија врста становништва, да максимално   

ограниче кретање. 
 

5. Општинска управа ће од сриједе 18.03.2020.године организовати рад са минималним бројем 
извршилаца на радном мјесту, остале ће упутити на рад од куће. 

 

6.  Задужује се Одјељење комуналне полиције уз помоћ службеника Полицијске управе Пелагићево да у 

провођењу ове Наредбе обезбједе поштовање исте. 
 

7. О извршењу задатака из ове Наредбе наведени органи свакодневно ће извјештавати Команданта 

Општинског штаба за ванредне ситуације. 
 

8. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Доњи 

Жабар“, и на огласној табли Општинске управе Доњи Жабар.  
 

Број: 02-503-2-1/20                                              КОМАДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ    
Датум: 17.03.2020.године                                                          Никола Ђокановић, с.р.  

   

 

31. 

На основу члана 22., 45., и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама  

(„Службени гласник Републике Српске“, број 12/12 и 46/17), члан 43. Закона о заштити становништва од 

заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/70), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), те члана 10. Одлуке о 

формирању Општинског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник Општине Доњи Жабар“, број 

13/13) и члана 21. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), 
а на приједлог Штаба за ванредне ситуације општине Доњи Жабар, Начелник општине Доњи Жабар, 

донио је: 
 

Н А Р Е Д Б У 
о организовању и спровођењу мјера карантина на територији општине Доњи Жабар 

 

У циљу провођења ванредних мјера за спријечавање и сузбијање заразних болести  те заштите и 
спасавања становништва: 
 

1.  Успоставља се мјера карантина у Општини Доњи Жабар и иста ће бити организована у објектима 
„Куглана“ Лончари и „Унион Бричић“ Лончари. 

 

2. Карантин се организује за особе које се упућују из карантина на граничном прелазу (за које је 

утврђено да су негативни приликом тестирања), као и за особе за које се утврди да не поштују мјеру 

кућне  изолације која им је изречена рјешењем санитарног инспектора, а чије мјесто пребивалишта се 
налази на територији Општине Доњи Жабар. 

 

3. Управљање и надзор у карантину вршиће Сарадник за цивилну заштиту Општине Доњи Жабар, 

Амбуланта породичне медицине и МУП РС. 
 

4. Тим из тачке 3. Наредбе управља објектом из тачке 1. у складу са Упуством за организацију и 

спровођењем карантина на граничном прелазу и у локалној заједници из марта 2020. издатог од 

стране Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске. 
 

5.  Здравствени надзор над лицима у карантину врше здравствени радници и сарадници, организовани од 
стране Амбуланте породичне медицине Доњи Жабар. 

 

6.  Ова Наредба ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Доњи 
Жабар“ и на огласној табли Општинске управе Доњи Жабар.  
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Број: 02-503-2-4/20                                              КОМАДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ    

Датум: 30.03.2020.године                                                          Никола Ђокановић, с.р.  
   

 

32. 

На основу члана 22., 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске", број 12/12 и 46/17), члан 43. Закона о заштити становништва од заразних 

болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/70), члана 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), те члана 10. Одлуке о 
формирању Општинског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 

13/13) и члана 21. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), 

Штаб за ванредне ситуације општине Доњи Жабар,  донио је:  
 

О Д Л У К У 
о продужењу мјера у циљу спрјечавања болести изазване вирусом корона 

 

Члан 1. 

Све превентивне мјере у циљу спрјечавања болести изазване вирусом корона (COVID -19) на 
подручју општине Доњи Жабар, а које су прописане Наредбама о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби број: 02-503-2/20 и 02-503-2-1/20 на 

територији општине Доњи Жабар остају на снази до 13.04.2020.године. 
 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена у „Службеном гласнику Доњи 

Жабар“. 
 

Број: 02-503-2-6/20                                              КОМАДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ    

Датум: 30.03.2020.године                                                          Никола Ђокановић, с.р.  
 _________ 

 

33. 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), члана 10. Одлуке о формирању Општинског штаба 

за ванредне ситуације („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 13/13) и члана 21. Статута 

општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), на приједлог Општинског 

штаба за ванредне ситуације, Начелник општине Доњи Жабар, доноси: 
 

Н А Р Е Д Б У 
ограничењу и забрани кретања лица на територији општине Доњи Жабар и 

забрани окупљања у вјерским објектима на територији општине Доњи Жабар 
 

1. У циљу спрјечавања ширења болести изазване новим вирусом корона , наређује се забрана 

кретања: 

- лицима  са навршених 65 година од 00.00 до 24.00 часа односно, у сеоским подручјима, а ради 

обављања пољопривредних послова, дозвољава се кретање лицима старости до 75 година, на 
начин да својим погонско-вучним  машинама односно тракторима могу да се превезу до њиве коју 

обрађују и врате најдаље до 20.00 часова, када почиње полицијски час, а све уз обавезно 

придржавање заштитне мјере социјалног растојања. 
- свим лицима без обзира на године живота, у временском периоду од 20.00 до 05.00 часова, сваким 

даном. 

- свим лицима изван њиховог мјеста пребивалишта/боравишта од суботе у 12.00 часова до недеље у 
18.00 часова. 

 

2. Забрана из тачке 1. не односи се на : 

- здравствене раднике, који су на задатку, 

- лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ, 
- припаднике Министрства унутрашњих послова РС, који су на задатку, 

- друге припаднике агенција за провођење закона, који су на задатку, 

- лица којим послодавац изда потврду о потреби кретања због несметаног обављања процеса рада, 
- на домаће и стране превознике који врше превоз ствари у друмском саобраћају уз предочавање 

доказа о вршењу превоза  
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3. Непоштовање наведених забрана  казниће се у складу са важећим законским прописима 

Републике Српске. 
 

4. Налаже  се црквеним властима и вјерским заједницама  да своја богослужења прилагоде мјерама 

превенције ширења вируса корона, на начин што ће све вјерске обреде који подразумјевају 

окупљања више лица, одложити до даљњег. 
 

5. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Доњи 

Жабар“. 
 

Број: 02-503-2-7/20                                              КОМАДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ    
Датум: 08.04.2020.године                                                          Никола Ђокановић, с.р.  

 _______  

34. 

На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник  Републике Српске“, број 90/17), члана 10. Одлуке о формирању Општинског штаба 

за ванредне ситуације („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 13/13) и члана 21. Статута 

општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), Општински штаб за 
ванредне ситуације општине Доњи Жабар, доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Забрањује се окупљање грађана на Велики петак на гробљима у општини Доњи Жабар. 
 

2. Забрањује се окупљање грађана на вршењу прељева гробаља у свим мјесним заједницама. Прељев 

гробаља биће извршен на начин који је утврђен са свештеницима, о чему постоји истакнуто 
обавјештење на улазу у црквено двориште. 
 

3. За извршење овог закључка задужује се ПС Пелагићево. 
 

4. Овај Закључак ступа на снагу одмах и биће објављен у „Службеном гласнику општине Доњи 
Жабар“. 
 

Број: 02-503-2-8/20                                              КОМАДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ    

Датум: 08.04.2020.године                                                          Никола Ђокановић, с.р.  
   

 

35. 

На основу члана 22., 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама  („Службени 
гласник Републике Српске“, број 12/12 и 46/17), члан 43. Закона о заштити становништва од заразних 

болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/70), члана 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), те члана 10. Одлуке о 
формирању Општинског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник Општине Доњи Жабар“, број 

13/13) и члана 21. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), 

а на приједлог Штаба за ванредне ситуације општине Доњи Жабар, Начелник општине Доњи Жабар, 
донио је: 
 

Н А Р Е Д Б У 
о продужењу трајања Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских  

и других објеката на територији општине Доњи Жабар 
 

У циљу провођења ванредних мјера за спријечавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 

спасавања становништва: 
 

1. Продужава се трајање Наредби о регулисању рада трговинских, угоститељских и других објеката 

на територији општине Доњи Жабар брoj 02-503-2/20 од 16.03.2020.године и број 02-503-2-1/20 

од 17.03.2020.године, до 27.04.2020.године. 
2. Задужује се одјељење Комуналне полиције уз помоћ службеника Полицијске управе Пелагићево 

да у провођењу ове Наредбе обезбједе поштовање исте. 

3. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“ и на огласној табли Општинске управе Доњи Жабар.  

 

Број: 02-503-2-9/20                                              КОМАДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ    

Датум: 13.04.2020.године                                                          Никола Ђокановић, с.р.  
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АКТИ  НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ 
 

36. 

На основу члана 64. Закона о службеницима у јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), Начелник општине Доњи Жабар доноси: 
 

ПЛАН   ЗАПОШЉАВАЊА 
у Општинској управи Општине Доњи Жабар за 2020. годину 

 

Члан 1. 

Овим Планом запошљавања у Општинској управи Општине Доњи Жабар за 2020. годину (у даљем 

тексту План) утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста у Општинској управи општине 
Доњи Жабар у складу са    Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у општинској 

управи општине Доњи Жабар, те потребан број службеника и намјештеника на неодређено вријеме као и 

потребан број приправника.  
 

Члан 2. 

У случају измијењених околности и потребе за новим запошљавањем, а на основу Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Доњи Жабар, Начелник 
општине ће донијети Oдлуку о измјени овог Плана. 

 

Члан 3. 

Стварно стање попуњености радних мјеста, потребан број службеника, потребан број 
намјештеника и потребан број приправника и волонтера утврђује у следећој табели: 
 

Ред. 
бр. 

 
Организциона 

јединица 

Правилник о организацији и 
систематизацији радних мјеста 

Стварно стање и попуњеност  
Потребан 

број за 
2020.год 

служ. намјеш. остал. 
 

службен. намјеш. остали 
 

1. 
Скретар СО 1 0 0 0 0 0 1 

2. 
Одјељење за 

развој, управу и 
јавне службе 

 
13 

 
3 

 
0 

 
12 

 
3 

 
0 

 
2 

3. 

Одсјек за 

буџет,финансије 
и уређење 
простора 

 

4 

 

0 

 

0 

 

3 

 

0 

 

0 

 

1 

4. 
Приправни. и 

волонтери 
- - - - - - 1 

 
УКУПНО: 

 

 
18 

 
3 

 
0 

 
14 

 
3 

 
0 

 
5 

 

Члан 4. 

У измијењеним околностима и потребама за пријем у радни однос нових службеника и 

намјештеника, а на основу Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској 
управи општине Доњи Жабар и Одлуке о буџету Општине Доњи Жабар за 2020.годину, донијеће се 

измјене и допуне Плана. 
 

Члан 5. 

Овај План ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику oпштине Доњи 
Жабар“. 
                            

Број: 02-12-1 /20                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ    

Датум: 28.01.2020.године                                                                   Никола Ђокановић, с.р.  
   

 

 

37. 

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 члана 2. став 3. и члана 4. Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/14), Начелник општине Доњи Жабар је донио: 
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П О С Е Б Н У    О Д Л У К У 
о покретању поступка јавне набавке роба и услуга:   

уклањање старог слоја асфалта и одвоз истог на депонију  
 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке роба и услуга: уклањање старог слоја асфалта и 
одвоз истог на депонију, путем Директног споразума. 

Финансијска средства су обезбјеђена од стране Владе Републике Српске у оквиру пројекта  

адаптације нове зграде Општине. 
 

Члан 2. 

Процијењена вриједност јавне набавке износи 2.620 КМ (словима: двије хиљаде и шест стотина и 

двадесет конвертибилних марака), без ПДВ-а. 
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 3. 

Тендерски документ-истраживање тржишта, писмени захтјев понуђачу за достављање понуде 

сачиниће Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности, заштиту животне средине и заштиту 

на раду. 
 

Члан 4. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 
 

Члан 5. 
Оцјену понуде/а извршиће Начелник општине. 

  

Члан 6. 

Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Доњи 
Жабар“. 

 

Број: 02-404-11/20                                                                            НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ    

Датум: 31.03.2020.године                                                                   Никола Ђокановић, с.р.  
   

 

38. 

На основу члана 59. став 1. тачка 8. и члана 60. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“,бр.97/2016 и 36/2019) а у складу са чланом 16.  и 17. Уредбе о начелима за 
унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у градској, односно општинској управи 

(«Службени гласник Републике Српске» бр. 10/17) и члана 44.  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 измјенама и допунама 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.3/19) глава VI Одјељење за развој, управу и јавне службе, члан 11. тачка 14. 

мијења се на начин да се додаје још један извршилац и сада  гласи: 

 Кафе-кувар и хигијеничар 

 Категорија: Намјештеник 
 Опис послова:  

-врши помоћне послове који се односе на пријем наруџби, припрему и послуживање топлих и хладних 

напитака за запослене у Општини, странке и госте 
-припрема требовања за набавку пића, напитака и средстава за хигијену 

-стара се о хигијени зграде Општине и службених канцеларија 

-стара се о благовременом укључивању гријања у згради Општине 
-обавља помоћне послове у припреми сједница Скупштине општине и њихових радних тијела, 

обиљежавања празника Општине и простору око зграде Општине 

-стара се о одржавању цвијећа у згради Општине и простору око зграде  
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-врши и друге послове по налогу начелника Одјељења 

-за свој рад одговара начелнику Одјељења 
 Посебни услови: Завршена основна школа, најмање 6 мјесеци радног искуства. 

 Број извршилаца: 2 (два) 

 
Члан 2. 

Глава  VI Одјељење за развој, управу и јавне службе, члан 11. тачка 15. мијења се у дијелу који се 

односи на посебне услове и сада гласи:  

„Категорија: Намјештеник. 
Опис послова:  

- стара се о редовном одржавању општинских објеката ( зграда Општинске управе, спортске дворане, 

Дома културе у Човић Пољу, а које обухвата: одржавање трибина, балкона, електро и водоводних 
инсталација, брисање паркета у спортској дворани у Доњем Жабару, стара се о гријању општинсих 

објеката у зимском периоду, одржавање спољашности наведених објеката - кровова, фасада, 

степеништа..), 

- редовно одржава зелене површине око општинских објеката,  
- припрема спортску дворану за коришћење и пружа услуге корисницима дворане (припрема терена за 

игру, постављање мрежа, чишћење просторија након употребе), 

- одговоран је за провођење мјера заштите од пожара и мјера у вези са коришћењем и чувањем објеката 
у општинском власништву, 

- одржава систем канализације на подручју општине, 

- врши и друге послове по налогу Начелника Одјељења, 
- за свој рад одговара Начелнику Одјељења. 

Посебни услови: средња стручна спрема (трећи степен), најмање 6 мјесеци радног искуства, положен 

возачки испит “Б“ категорије. 

Број извршилаца: 1 (један)“. 
 

Члан 3. 

Запошљавање у Општинску управу Доњи Жабар може се вршити само у складу са планом 

запошљавања који доноси Начелник општине у року од 30 дана од дана ступања на снагу одлуке о 
усвајању Буџета општине Доњи Жабар, осим у случају потребе пријема у радни однос на одређено 

вријеме због замјене привремено одсутног радника и попуњавања радног мјеста које је остало 

упражњено након доношења плана запошљавања за текућу годину. 
Планом запошљавања из става 1. овог члана утврђују се стварно стање попуњености радних 

мјеста, потребан број службеника и осталих запослених на неодређено вријеме за период за који се план 

доноси и планира пријем приправника одговарајуће стручне спреме и звања. 
  

Члан 4. 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-12-2 /20                                                                               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ    
Датум: 03.04.2020.године                                                                   Никола Ђокановић, с.р.  

   

39. 

 На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. став 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 5. и 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник БиХ“, број 90/14) и члана 5. став 2. тачка б) Правилника о поступку 

директног споразума („Службени гласник Општине Доњи Жабар“, број 12/14), Начелник општине, 

доноси: 
 

О Д Л У К У 
о додјели уговора у поступку директног споразума 

 

Члан 1. 

 Прихвата се као најповољнија понуда понуђача “Достанић“ с.п. - Игор Достанић, број понуде 2/20  

у поступку јавне набавке роба директног споразума - пружање услуга уклањање старог слоја асфалта и 

одвоза истог, у подручју око нове зграде општине, за понуђену цијену у укупном износу од 2.620,00 КМ 
без ПДВ-а, па се наведеном Понуђачу додјељује Уговор. 

 Средства за јавну набавку из става 1. овог члана планирана су и обезбијеђена су од стране Владе 

Републике Српске, а у оквиру пројекта адаптације нове зграде Општине. 
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 О појединачним поруџбама за пружање услуга из члана 1. ове Одлуке, састављању записника и 

вођењу евиденција о благовремености и уредности извршења тих послова стараће се Драгиња Ђорђић 
Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности, заштиту животне средине и заштиту на раду у 

Општинској управи Доњи Жабар, и о томе извјештавати Начелника општине. 
 

Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику опшине Доњи 

Жабар“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  

 Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке роба и пружање 

услуга уклањање старог слоја асфалта и одвоза истог у подручју око нове зграде општине број 02-404-
11/20 од 31.03.2020.године.    

 Процијењена вриједност јавне набавке, без ПДВ-а, је 2.620,00 КМ. 

 Писмени захтјев, након испитивања тржишта упућен је понуђачу „Достанић“ с.п. - Игор Достанић, 
који је доставио понуду која је прихватљива. 

Примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, те  члана 5. 

и 6. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“, број 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: 02-404-11/20                                                                            НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ    

Датум: 07.04.2020.године                                                                   Никола Ђокановић, с.р.  
   

 

 

САДРЖАЈ: 
 

АКТИ  ШТАБА  ЗА  ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ 
 

29.   Одлука о измјени Одлуке о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације, 

30. Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских и других објеката на територији општине Доњи 

Жабар, 

31.   Наредба о организовању и спровођењу мјера карантина на територији општине Доњи Жабар, 

32.   Одлука о продужењу мјера у циљу спрјечавања болести изазване вирусом корона, 

33.  Наредба о ограничењу и забрани кретања лицима на територији општине Доњи Жабар и забрани окупљања у 
вјерским објектима на територији општине Доњи Жабар, 

34.   Закључак о забрани окупљања на гробљима на територији општине Доњи Жабар, 

35.  Наредба о продужењу трајања Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских и других објеката на 

територији општине Доњи Жабар, 
 

АКТИ  НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ 
36.   План запошљавања у Општинској управи општине Доњи Жабар за 2020.годину, 

37.   Посебна Одлука о покретању поступка јавне набавке роба и услуга: уклањање старог слоја асфалта и одвоз 

истог на депонију, 

38.   Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске 

управе, 
39.   Одлука о додјели уговора у поступку директног споразума. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Сриједа, 15. април 2020.године. - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 3/20 
    

Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Горана Кулина, Вршилац дужности секретара 

Скупштине општине Доњи Жабар; администратор: Миле Максимовић. Тел./факс: 054-875-100. „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. 


