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Службени Гласник
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
www.opstinadonjizabar.com

Година 2020.

Број 7. Четвртак, 8. октобар 2020.године. Бесплатан примјерак

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
84.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број 9/17 и 6/20) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 33. редовној седници
одржаној дана 25.09.2020.године, донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се извод из записника са 32. редовне седнице Скупштине општине Доњи Жабар која је
одржана дана 31.07.2020.године.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-40/20
Датум: 25.09.2020.године

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

85.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 36. став 2. тачка 13. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар је, на
33. редовној седници одржаној дана 25.09.2020.године, донела:

ЗАКЉУЧАК
О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ ЧОВИЋ ПОЉЕ
Члан 1.
Скупштина општине Доњи Жабар обавештава грађане општине Доњи Жабар и ширу јавност да ће
01. октобра 2020.године почети излагање података на јавни увид и утврђивања права на
непокретностима у катастарској општини Човић Поље.
Члан 2.
Обавезује се Начелник општине Доњи Жабар да, путем комисије, изврши идентификацију
непокретности у власништву општине Доњи Жабар у катастарској општини Човић Поље, а све са циљем
утврђивања ажурне и тачне евиденције о непокретностима у власништву општине Доњи Жабар и
правилне примене Закона о премеру и катастру Републике Српске.
Члан 3.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-41/20
Датум: 25.09.2020.године

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.
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86.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19 ), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број 9/17 и 6/20) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 33. редовној седници
одржаној дана 25.09.2020.године, донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се извештај о раду Начелника општине и Општинске управе у 2019.години.
II
Извештај из тачке I, у прилогу, чини саставни део овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-42/20
Датум: 25.09.2020.године

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

87.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број 9/17 и 6/20) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 33. редовној седници
одржаној дана 25.09.2020.године, донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се извештај о стању предмета у управном поступку у 2019.години.
II
Извештај из тачке I, у прилогу, чини саставни део овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-43/20
Датум: 25.09.2020.године

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

88.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19 ), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број 9/17 и 6/20) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 33. редовној седници
одржаној дана 25.09.2020.године, донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се информација о стању уређења и одржавања мјесних гробаља на подручју општине
Доњи Жабар.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни део овог Закључка.
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III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-44/20
Датум: 25.09.2020.године

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

89.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19 ), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број 9/17 и 6/20) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 33. редовној седници
одржаној дана 25.09.2020.године, донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се информација о провођењу Закона о занатско-предузетничкој дјелатности са табеларним
прегледом регистрованих радњи и других облика предузетничке дјелатности.
II
Информација из тачке I , у прилогу, чини саставни део овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-45/20
Датум: 25.09.2020.године

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

90.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19 ), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број 9/17 и 6/20) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 33. редовној седници
одржаној дана 25.09.2020.године, донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Извештај о извршењу буџета општине Доњи Жабар за прво полугодиште 2020.године (период
01.01.2020. - 30.06.2020.године) није усвојен.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-46/20
Датум: 25.09.2020.године

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

АКТИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
91.
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) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), Штаб за ванредне ситуације
општине Доњи Жабар, доноси:
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ЗАКЉУЧАК О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији
општине Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва до 31.08.2020.године забрањују се сва
јавна окупљања у групама већим од 50 лица.
2. До 31.08.2020.године ограничава се радно време угоститељским објектима за исхрану и пиће од
06:00 до 24:00 часа.
3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 2. овог Закључка
односи се и на угоститељске објекте за смештај.
4. До 31.08.2020.године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста
искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао
Институт за јавно здравство Републике Српске.
5. Субјекти којима је дозвољено обављање дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно
предузимање мјера прописаних у упутству ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске“
за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
6. Субјекти из тачке 5. овог Закључка могу самсотално обављати дезинфекцију пословних простора у
складу са упутством ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске“.
7. Овим Закључком ставља се ван снаге Закључак о регулисању рада трговинских, занатских и других
објеката и служби на територији општине Доњи Жабар број 02-503-2-24/20 од 04.08.2020.год.
8. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-503-2-24/20
Датум: 17.08.2020.године

КОМАДАНТ ШТАБА
Никола Ђокановић, с.р.

92.
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) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), Штаб за ванредне ситуације
општине Доњи Жабар, доноси:

ЗАКЉУЧАК О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији
општине Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва до 14.09.2020.године забрањују се сва
јавна окупљања у групама већим од 50 лица.
2. До 14.09.2020.године ограничава се радно време угоститељским објектима за исхрану и пиће од
06:00 до 24:00 часа.
3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 2. овог закључка
односи се и на угоститељске објекте за смештај.
4. До 14.09.2020.године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста
искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао
Институт за јавно здравство Републике Српске.
5. Субјекти којима је дозвољено обављање дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно
предузимање мјера прописаних у упутству ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске“
за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
6. Субјекти из тачке 5. овог Закључка могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у
складу са упутством ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске“.
7. Овим закључком ставља се ван снаге Закључак о регулисању рада трговинских, занатских и других
објеката и служби на територији општине Доњи Жабар број 02-503-2-24/20 од 17.08.2020.године.
8. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-503-2-25/20
Датум: 01.09.2020.године

КОМАДАНТ ШТАБА
Никола Ђокановић, с.р.

93.
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
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(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), Штаб за ванредне ситуације
општине Доњи Жабар, доноси:

ЗАКЉУЧАК О РЕГУЛИСАЊУ РАДА УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ,
ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији
општине Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва до 28.09.2020.године забрањују се сва
јавна окупљања у групама већим од 50 лица.
2. До 28.09.2020.године ограничава се радно време угоститељским објектима за исхрану и пиће од
06:00 до 24:00 часа.
3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 2. овог закључка
односи се и на угоститељске објекте за смештај.
4. До 28.09.2020.године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста
искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
5. Субјекти којима је дозвољено обављање дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно
предузимање мјера прописаних у упутству ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске“
за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
6. Субјекти из тачке 5. овог Закључка могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у
складу са упутством ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске“.
7. Овим закључком ставља се ван снаге Закључак о регулисању рада трговинских, занатских и других
објеката и служби на територији општине Доњи Жабар број 02-503-2-25/20 од 01.09.2020.године.
8. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-503-2-26/20
Датум: 15.09.2020.године

КОМАДАНТ ШТАБА
Никола Ђокановић, с.р.

94.
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) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), Штаб за ванредне ситуације
општине Доњи Жабар, доноси:

ЗАКЉУЧАК О РЕГУЛИСАЊУ РАДА УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ,
ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији
општине Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва до 12.10. 2020.године забрањују се сва
јавна окупљања у групама већим од 50 лица, што укључује и окупљања као што су свадбе, сахране
и слична организована окупљања.
2. До 12.10.2020.године ограничава се радно време угоститељским објектима за исхрану и пиће од
06:00 до 24:00 часа.
3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 2. овог Закључка
односи се и на угоститељске објекте за смештај.
4. До 12.10.2020.године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста
искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
5. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности
прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за
спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
6. Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт
за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту
у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце и
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2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у
односу на његову површину.
7. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију
пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике
Српске“.
8. Овим закључком ставља се ван снаге Закључак о регулисању рада трговинских, занатских и других
објеката и служби на територији општине Доњи Жабар број 02-503-2-26/20 од 15.09.2020.године.
9. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-503-2-27/20
Датум: 21.09.2020.године

КОМАДАНТ ШТАБА
Никола Ђокановић, с.р.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
95.
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:

ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке роба - набавка канцеларијског материјала
I
Приступа се поступку јавне набавке роба - канцеларијски материјал, која је предвиђена Планом
јавних набавки за 2020.годину под редним бројем 1.РОБЕ - 1.4. Набавка канцеларијског материјала,
ЈРЈН-22800000-8, према Требовању од 05.08.2020.године.
II
Процијењена вриједност јавне набавке је до 400,00 КМ, са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове Одлуке обезбиједиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2020.годину,
економски код 412310-Расходи за канцеларијски материјал.
Плаћање по достави фактуре за испоручену робу у складу са чланом 7. тачка а) Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/14).
IV
За предметну набавку спровешће се директни споразум.
V
Oва Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-404-3-4/20
Датум: 05.08.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

96.
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:

ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке роба - набавка тонера
I
Приступа се поступку јавне набавке роба – ТОНЕРИ за потребе општинске управе општине Доњи
Жабар предвиђена Планом јавних набавки за 2020.годину под редним бројем 1.РОБЕ - 1.5. Тонери за
потребе општинске управе, ЈРЈН-30125110-5, према Требовању од 24.8.2020.године.
II
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Процијењена вриједност јавне набавке је до 300,00 КМ, без ПДВ-а.
III
Средства за извршење ове Одлуке обезбиједиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2020.годину,
економски код 412310-Расходи за канцеларијски материјал.
Плаћање по достави фактуре за испоручену робу у складу са чланом 7. тачка а) Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/14).
IV
За предметну набавку спровешће се директни споразум.
V
Oва Oдлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-404-4-2/20
Датум: 24.08.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

97.
Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 17. и члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 65. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 9/17 и 6/20), доноси:

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„Доњи Жабар“ - Доњи Жабар за период 01.09.2020. - 30.10.2020.године
I
Доноси се посебна Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - превоз ученика Основне
школе „Доњи Жабар“ - Доњи Жабар за период 01.09.2020. - 30.10.2020.године, ЈРЈН 60140000-1, која
није предвиђена планом јавних набавки за 2020.годину.
II
Овом Одлуком врши се допуна табеларног приказа годишњег плана јавних набавки за
2020.годину, који се сматра саставним делом ове Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-404-22/20
Датум: 27.08.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

Рок за доделузакључење
уговора

Рок за реализацију
уговора-оквирног
споразума

Да ли се предвиђа
закључивање
оквирног
споразума

Извор
финансијских
средстава:
потрошачка
јединица/
економски код

Носилац израде
посебног
дела ТД

Врста поступкапроцедуре ЈН

01.09.2020.

30.10.2020

Не

Буџет општине Доњи Жабар
за 2020.годину
416120

Самостални стручни сарадник
за борачко-инвалидску заштиту

Директни споразум

Термин
предузимања
активности на ЈН

Процењена маx
бруто
вредност ЈН у КМ
6.000,00

15.08.2020.године

Врста ЈН
(робе/услуге/
радови)

Назив јавне
набавке и ЈРЈН

услуге

1.

Јавна набавка услуга-превоз
ученика
О.Ш. „Доњи Жабар“ за период
01.09.-30.10.2020.

Ред.бр. ЈН

ДОПУНА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
У 2020.ГОДИНИ
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98.
Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 17. и члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 65. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 9/17 и 6/20), доноси:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„Доњи Жабар“ - Доњи Жабар за период 01.09.2020. - 30.10.2020.године
I
Приступа се поступку јавне набавке услуга - превоз ученика Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар за период 01.09.2020. - 30.10.2020.године, ЈРЈН 60140000-1.
II
Процењена вредност јавне набавке је до 6.000,00 КМ, са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове Одлуке обезбеђена су у буџету општине Доњи Жабар за 2020.годину
(економски код „416120-Текуће помоћи ученицима-превоз ученика“).
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: 02-404-22/20
Датум: 27.08.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

99.
Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 17. и члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 65. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 9/17 и 6/20), доноси:

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - ЗАМЕНА ОЛУКА
НА ПОСЛОВНОЈ ЗГРАДИ (зграда бр. 1) У ДОЊЕМ ЖАБАРУ
I
Доноси се посебна Одлука о приступању поступку јавне набавке радова - замена олука на
пословној згради у власништву општине Доњи Жабар, зграда бр. 1, у ул. Николе Тесле бр. 37, у Доњем
Жабару), ЈРЈН 45213100-4, која није предвиђена планом јавних набавки за 2020.годину.
II
Овом Одлуком врши се допуна табеларног приказа годишњег плана јавних набавки за 2020.годину
који се сматра саставним делом ове Одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-404-23/20
Датум: 27.08.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
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Носилац израде
посебног
дела ТД

Врста поступкапроцедуре ЈН

Релокацијом средстава у буџету
општине Доњи Жабар
за 2020.годину

Начелник општине

Директни споразум

Термин
предузимања
активности на ЈН

Извор
финансијских
средстава:
потрошачка
јединица/
економски код

Не

27.08.2020.године

Да ли се предвиђа
закључивање
оквирног
споразума

Рок за доделузакључење
уговора
30.08.2020.

Рок за реализацију
уговора-оквирног
споразума

Процењена маx
бруто
вредност ЈН у КМ
3.000,00

10.09.2020

Врста ЈН
(робе/услуге/
радови)
радови

1.

Јавна набавка радова-замена олука
на пословној згради (зграда бр. 1)
у ул. Николе Тесле бр.37 у
Доњем Жабару, 45213100-4

Ред.бр. ЈН

Назив јавне
набавке и ЈРЈН

ДОПУНА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
У 2020.ГОДИНИ

100.
Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), 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:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - ЗАМЕНА ОЛУКА
НА ПОСЛОВНОЈ ЗГРАДИ (зграда бр. 1, у ул. Николе Тесле бр. 37, у Доњем Жабару)
I
Приступа се поступку јавне набавке радова - замена олука на пословној згради у привреди
означене као зграда бр. 1, у ул. Николе Тесле бр. 37, Доњи Жабар, изграђена на к.ч. бр. 579 к.о. Доњи
Жабар, власништво општине Доњи Жабар, ЈРЈН 45213100-4, путем директног споразума.
II
Процењена вредност јавне набавке је до 3.000,00 КМ, са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове Одлуке обезбедиће се реалокацијом средстава у буџету општине Доњи
Жабар за 2020.годину.
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: 02-404-23/20
Датум: 27.08.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

101.
На основу члана 79. став 1, a у вези са чланом 79. став 2. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), Начелник општине Доњи Жабар, доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за пријем службеника у радни однос у Општинској управи општине Доњи Жабар
страна 9.
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I
У Комисију за пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме на радно мјесто
Самостални стручни сарадник за рачуноводство и трезор, по Јавном конкурсу број 02-120-9/20,
објављеном у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 86 од 31.08.2020.године и у дневном листу
„Вечерње новости“, Начелник општине именује:
1. Маријана Митровић, мастер правник, службеник са одговарајућим професионалним искуством,
предсједник комисије;
2. Ивана Дринић, дипл.правник, са листе коју утврђује Скупштина, члан;
3. Илија Вуковић, дипл.инж. информатике, са листе коју утврђује Скупштина, члан;
4. Радмила Божић, професор општенародне одбране, службеник са одговаарајућим
професионалним искуством, члан;
5. Свјетлана Стевановић, Стручни сарадник за управљање људским ресурсима, члан.
II
Комисија има задатак да изврши контролу испуњавања услова кандидата по расписаном Јавном
конкурсу број: 02-120-9/20 и да обави улазни интервију са кандидатима који испуњавају услове
конкурса, те да по окончаном изборном конкурсу сачини листу за избор кандидата.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавит ће се у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".
Број: 02-022-10/20
Датум: 07.09.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

102.
На основу члана 161. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), Начелник општине Доњи Жабар,
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за пријем намјештеника у радни однос
у Општинској управи општине Доњи Жабар
I
У Комисију за пријем намјештеника у радни однос на неодређено вријеме на радно мјесто кафекувар и хигијеничар, по Јавном конкурсу број 02-120-10/20, објављеном у дневном листу „Вечерње
новости“, Начелник општине именује:
1. Маријана Митровић, мастер правник, службеник са одговарајућим професионалним искуством,
предсједник комисије;
2. Душан Симић, службеник са одговарајућим професионалним искуством, члан;
3. Свјетлана Стевановић, Стручни сарадник за управљање људским ресурсима, члан.
II
Комисија има задатак да изврши контролу испуњавања услова кандидата по расписаном Јавном
конкурсу број: 02-120-10/20 и да обави улазни интервију са кандидатима који испуњавају услове
конкурса, те да по окончаном изборном конкурсу сачини листу за избор кандидата.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавит ће се у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-022-11/20
Датум: 07.09.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

страна 10.

Четвртак, 8. октобар 2020.године. - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 7/20
САДРЖАЈ:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Закључак о усвајању извода из записника са 32. редовне седнице СО Доњи Жабар,
Закључак о оснивању Катастра непокретности за К.О. Човић Поље,
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и Општинске управе за 2019.годину,
Закључак о усвајању Извјештаја о стању предмета у управном поступку за 2019.годину,
Закључак о усвајању Информације о стању уређења и одржавања мјесних гробаља на подручју Општине,
Закључак о усвајању Информације о провођењу Закона о занатско-предузетничкој дјелатности,
Закључак о неусвајању Изјештаја о извршењу буџета општине Доњи Жабар за прво полугодиште 2020.године.

АКТИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
91. Закључак о регулисању рада трговинских, занатских и других објеката и служби на територији општине Доњи
Жабар од 17.8.2020.године,
92. Закључак о регулисању рада трговинских, занатских и других објеката и служби на територији општине Доњи
Жабар од 1.9.2020.године,
93. Закључак о регулисању рада угоститељских, трговинских, занатских и других објеката и служби на територији
општине Доњи Жабар од 15.9.2020.године,
94. Закључак о регулисању рада угоститељских, трговинских, занатских и других објеката и служби на територији
општине Доњи Жабар од 21.9.2020.године.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
95. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба - набавка канцеларијског материјала,
96. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба - набавка тонера,
97. Посебна одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - превоз ученика Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар, за период 1.9.2020. - 30.10.2020.године,
98. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - превоз ученика Основне школе „Доњи Жабар“ - Доњи
Жабар, за период 1.9.2020. - 30.10.2020.године,
99. Посебна одлука о приступању поступку јавне набавке радова - замјена олука на пословној згради у Д.Жабару,
100. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова - замјена олука на пословној згради у Доњем Жабару,
101. Рјешење о именовању Комисије за пријем службеника у радни однос у Општинској управи општине Доњи
Жабар,
102. Рјешење о именовању Комисије за пријем намјештеника у радни однос у Општинској управи општине Доњи
Жабар.
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Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Перо Стевановић, Предсједник 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.
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