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Број 2. Петак, 4. март 2022.године. Бесплатан примјерак

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
3.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број 9/17, 6/20 и 3/21), Скупштина општине Доњи Жабар, на 11. редовној сједници одржаној
дана 28.02.2022.године, доноси:

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се извод из записника са 10. редовне сједнице Скупштине општине Доњи Жабар која је
одржана дана 29.12.2021.године.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-1 /22
Дана: 28.02.2022.године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Спасоје Стевић, с.р.

4.
На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19-измјене и допуне), члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 22. Одлуке о уређењу простора
и грађевинском земљишту („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 4/16), а сагласно члану 36.
Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17, 6/20 и 3/21)
Скупштина општине Доњи Жабар, на 11. редовној сједници одржаној дана 28. фебруара 2022.године,
донијела је:

ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске цијене 1m2 корисне површине стамбеног и пословног
простора за 2021.годину на подручју општине Доњи Жабар
Члан 1.
Утврђује се просјечна, коначна, грађевинска цијена 1m2 корисне површине стамбеног простора за
2021.годину на подручју општине Доњи Жабар у висини од 600,00 КМ и просјечна, коначна,
грађевинска цијена 1m2 корисне површине пословног простора за 2021.годину у висини од 700,00 КМ.
Члан 2.
Цијена корисне површине из члана 1. ове Одлуке служи као основица за израчунавање висине
ренте, у складу са законом и општинским прописима.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просјечне, коначне,
грађевинске цијене 1m2 корисне површине стамбеног и пословног простора за 2020.годину на подручју
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 1/21).

страна 1.

Петак, 4. март 2022.године. - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 2/22
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-2 /22
Дана: 28.02.2022.године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Спасоје Стевић, с.р.

5.
На основу члана 71. став 5. Закона о уређењу простора играђењу („Службени гласник Републике
Српске“, брoj 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19-измјене и допуне), члана 4. став 3. Правилника о обрачуну
накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Српске“,
број 34/14-Пречишћени текст), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник Општине
Доњи Жабар“, број 9/17, 6/20 и 3/21), Скупштина општине Доњи Жабар, на 11. редовној сједници
одржаној дана 28.02.2022.године, донијела је:

ПРОГРАМ
изградње и уређења простора за 2022.годину
I. УВОД
Програм уређења грађевинског земљишта доноси се за 2022.годину, а обухвата уређење градског
грађевинског и осталог грађевинског земљишта у урбаном подручју општине Доњи Жабар.
Уређење грађевинског земљишта врши јединица локалне самоуправе, а уређење обухвата његово
припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких, инжењерскосеизмолошких и других подлога, израда анализе својинских права на земљишту, израду планске и
техничке документације, израду програма за уређење земљишта, расељавање, рушење објеката,
санирање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и
уређење површина јавне намјене планираних спроведбеним документом просторног уређења.
Програм уређења обухвата уређење грађевинског земљишта, улагање у припрему и изградњу
комуналних објеката од значаја за општину.
Заснива се на условима и рјешењима садржаним у законима, одлукама и другим прописима и
планским актима којима се уређује област уређења грађевинског земљишта.
Овим програмом ближе се утврђују подручја која ће се уређивати у планском периоду, динамика
уређења, врста и обим уређења земљишта и носиоци провођења програма.
II. ДИНАМИКА УРЕЂЕЊА И ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА
- 412510 Расходи за текуће одржавање зграда 1.500,00 КМ,
- 412510 Расходи за текуће одржавање електричних инсталација 1.000,00 КМ,
- 412520 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - објеката друмског саобраћаја
15.000,00 КМ,
- 412520 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката-канализација 1.000,00 КМ,
- 412520 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - трошкови одржавања уличне
расвјете 8.000,00 КМ,
- 412520 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - трошкови одржавања семафора
2.000,00 КМ,
- 412520 Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање осталих грађевинских
објеката 5.000,00 КМ,
- 412810 Расходи за услуге одржавања јавних површина 8.000,00 КМ,
- 412810 Расходи за услуге одржавања јавних површина - Расходи по основу утрошка електричне
расвјете на јавним површинама - трошкови енергије - јавна расвјета и семафори 26.000,00 КМ,
- 511120 Асфалтирање локалних путева 10.000,00 КМ,
- 511120 Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора - Наставак изградње Дома
културе у Човић Пољу 2.000,00 КМ,
- 511120 Издаци за изградњу и прибављање објеката здравствених и социјалних институција - Вањско
уређење око амбуланте у Доњем Жабару 10.000,00 КМ,
- 511190 Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водовода, канализација - прикључак на
канализациону мрежу Доњи Жабар 5.000,00 КМ,
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- 511220 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката образовних и
научних институција - Дјечији вртић на подручју Општине 374.000,00 КМ,
- 511220 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката образовних и
научних институција - реконструкција Основне школе 5.000,00 КМ,
- 511290 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих објеката - Јавна
расвјета 10.000,00 КM.
III. НОСИОЦИ ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Носиоци провођења програма у складу са планираним активностима и динамиком су:
- Начелник општине,
- Надлежне службе Општинске управе општине Доњи Жабар,
- Друге службе и предузећа којима Скупштина општине и Начелник општине повјере послове уређења
грађевинског земљишта.
IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-3 /22
Дана: 28.02.2022.године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Спасоје Стевић, с.р.

6.
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), а у складу са чланом 4. став 3. Закона о порезу на непокретности
(„Службени гласник Републике Српске“, број 91/15) и чланом 36. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17, 6/20 и 3/21), Скупштина општине Доњи Жабар,
на 11. редовној сједници одржаној дана 28.02.2022.године, доноси:

OДЛУКУ
о висини вриједности непокретности по зонама на подручју
општине Доњи Жабар на дан 01.01.2022.године
I
Висина вриједности непокретности на територији општине Доњи Жабар на дан 01.01.2022.године
утврђује се по следећим зонама:
ЗОНА 1 ...... насељено мјесто Доњи Жабар и насељено мјесто Лончари;
ЗОНА 2 ...... насељено мјесто Човић Поље, насељено мјесто Јењић и насељено мјесто Оштра Лука;
ЗОНА 3 ...... насељено мјесто Лепница.
II
Вриједност непокретности у ЗОНИ 1 утврђује се, како следи:
а) вриједност грађевинског земљишта ......................................................... 0,90 КМ/m2
б) вриједност пољопривредног земљишта................................................... 0,30 КМ/m2
в) вриједност шумског земљишта ................................................................ 0,37 КМ/m2
г) вриједност индустријског земљишта ....................................................... 0,45 КМ/m2
д) вриједност осталог земљишта ................................................................. 0,23 КМ/m2
ђ) вриједност грађевинског објекта - стан ............................................... 512,00 КМ/m2
е) вриједност грађевинског објекта - кућа ............................................... 301,47 КМ/m2
ж) вриједност грађевинског објекта - пословни објекти ……………….. 548,43 КМ/m2
з) вриједност грађевинског објекта - индустријски објекти……............. 200,80 КМ/m2
и) вриједност грађевинског објекта – остали објекти …......................... 350,00 КМ/m2
III
Вриједност непокретности у ЗОНИ 2 утврђује се, како следи:
а) вриједност грађевинског земљишта ............................................................ 0,81 КМ/m2
б) вриједност пољопривредног земљишта ..................................................... 0,27 КМ/m2
в) вриједност шумског земљишта .................................................................. 0,33 КМ/m2
г) вриједност индустријског земљишта .......................................................... 0,41 КМ/m2
д) вриједност осталог земљишта ..................................................................... 0,21 КМ/m2
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ђ) вриједност грађевинског објекта - стан ................................................... 412,00 КМ/m2
е) вриједност грађевинског објекта - кућа ................................................... 250,47 КМ/m2
ж) вриједност грађевинског објекта - пословни објекти …………..………. 458,43 КМ/m2
з) вриједност грађевинског објекта - индустријски објекти …....…....……. 150,80 КМ/m2
и) вриједност грађевинског објекта - остали објекти………………..….….. 250,00 КМ/m2.
IV
Вриједност непокретности у ЗОНИ 3 утврђује се, како следи:
а) вриједност грађевинског земљишта ........................................................ 0,73 КМ/m2
б) вриједност пољопривредног земљишта ................................................. 0,24 КМ/m2
в) вриједност шумског земљишта ............................................................... 0,30 КМ/m2
г) вриједност индустријског земљишта ...................................................... 0,37 КМ/m2
д) вриједност осталог земљишта ................................................................ 0,19 КМ/m2
ђ) вриједност грађевинског објекта - стан .............................................. 350,00 КМ/m2
е) вриједност грађевинског објекта - кућа .............................................. 200,47 КМ/m2
ж) вриједност грађевинског објекта -пословни објекти………….…...... 408,43 КМ/m2
з) вриједност грађевинског објекта - индустријскиобјекти ……............ 130,80 КМ/m2
и) вриједност грађевинског објекта - остали објекти ….......………....... 100,00 КМ/m2.
V
Пореска управа Републике Српске утврђује пореску основицу на основу вриједности
непокретности из ове Одлуке и карактеристика непокретности наведених у пријави за упис у Фискални
регистар непокретности, у складу са законом и другим прописима.
VI
Ступањем нa снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини вриједности непокретности по
зонама на подручју општине Доњи Жабар за 2021.годину.
VII
Ова Одлука, из нарочито оправданих разлога који се односе на хитност и благовременост почетка
њене примјене, а у складу са чланом 109. Устава Републике Српске, ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-4 /22
Дана: 28.02.2022.године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Спасоје Стевић, с.р.

7.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16, 36/19 и 61/21), а у складу са чланом 8. став 4. Закона о порезу на непокретности („Службени
гласник Републике Српске“, број 91/15) и члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 9/17, 6/20 и 3/21), Скупштина општине Доњи Жабар на 11. редовној
сједници одржаној дана 28.02.2022.године, доноси:

OДЛУКУ
о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2022.годину
I
Овом одлуком утврђује се висина стопе пореза на непокретности на подручју општине Доњи
Жабар за 2022.годину.
II
Стопа пореза за све непокретности, изузев непокретности у којима се непосредно обавља
производна дјелатност, на подручју општине Доњи Жабар за 2022.годину износи 0,10% од процијењене
тржишне вриједности непокретности, утврђене посебном Одлуком.
Стопа пореза за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност (објекти за
производњу и објекти за складиштење сировина, полупроизвода и готових производа, уколико чине
заокружену производну цјелину) на подручју општине Доњи Жабар за 2022.годину износи 0,03%.
III
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Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини пореске стопе пореза на
непокретности за 2021.годину.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-5 /22
Дана: 28.02.2022.године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Спасоје Стевић, с.р.

8.
На основу члана 30. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике
Српске“, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), а у складу са чланом 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19 и 61/21), и чланом 36. Статута општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17, 6/20и 3/21), Скупштина општине
Доњи Жабар, на 11. редовној сједници одржаној дана 28.02.2022.године, доноси:

ПРИЈЕДЛОГ
мреже школа на подручју општине Доњи Жабар
Члан 1.
Утврђује се приједлог мреже школа на подручју општине Доњи Жабар.
Члан 2.
Приједлог мреже школа се утврђује како слиједи:
- Јавна установа ОШ „Доњи Жабар“ Доњи Жабар, ул. Трг Младости број 4, централна школа, са
подручним одјељењима и то:
- Подручно одјељење Лончари, ул. Београдска број 23 и
- Подручно одјељење Човић Поље, ул. Палих бораца број 34.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-6 /22
Дана: 28.02.2022.године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Спасоје Стевић, с.р.

9.
На основу члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број 9/17, 6/20 и 3/21), а у складу са чланом 127. став (1) Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар на
приједлог Колегијума Скупштине општине, на 11. Редовној сједници одржаној дана 28.02.2022.године,
доноси:

ПРОГРАМ

РАДА

Скупштине општине Доњи Жабар за 2022.годину
I - УВОД
Програм рада Скупштине општине Доњи Жабар, (у даљем тексту: Скупштина) за 2022.годину је
основа за благовремено и редовно планирање сједница Скупштине, у циљу остваривања права и
дужности Скупштине у складу са законом, Статутом општине, Пословником Скупштине општине и
другим прописима.
Скупштина општине Доњи Жабар у 2022.години одржаваће, по правилу, своје редовне сједнице
према следећем оријентационом плану одржавања сједница:
Редни број редовне сједнице
12.
13.
Свечана сједница

Датум
15.
10.
21.

Месец
март
мај
јул
страна 5.

Петак, 4. март 2022.године. - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 2/22
14.
16.
септембар
15.
16.
17.

16.
9.
28.

новембар
децембар
децембар

Скупштина ће по потреби одржавати сједнице и у другим терминима, у складу са Пословником.
Овлашћени предлагачи аката дужни су, у складу са oријентационим Планом одржавања
редовнихсједница Скупштине, припремити и доставити Скупштини на разматрање одговарајуће
приједлоге аката и материјале предвиђене овим Програмом најкасније десет дана прије планираног
термина одржавања сједнице и одговорни су за благовремену, квалитетну и стручну обраду и припрему
тих материјала.
II - САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА
II 1. За 12. редовну сједницу Скупштина ће разматрат иследеће приједлоге аката:
1. Приједлог Програма коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног
земљиштау непољопривредне сврхе у 2022.години - члан 35. став 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за привреду и предузетништво.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
2. Извјештај о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних
водних накнада у 2021.години.
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за привреду и предузетништво.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
3. Извјештај о утрошку средстава намијењених за заштиту од пожара у 2021.години - члан 81.
став 9. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12).
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за цив.заштиту, месне заједнице и физичку културу.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелникопштине.
4. Извјештај о раду и финансијском пословању Општинске борачке организације Доњи Жабар за
2021.годину са Програмом рада за 2022.годину.
ОБРАЂИВАЧ: Општинска борачка организација Доњи Жабар и Самостални стручни сарадник за
борачко-инвалидску заштиту, просвјету и здравство.
ПРЕДЛАГАЧ: Општинска борачка организација Доњи Жабар.
5. Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста за 2021.годину са финансијским
извјештајем и Програм рада за 2022.годину.
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Општинска организација Црвеног крста Доњи Жабар.
6. Извјештаји о раду са финансијским показатељима спортских организација којa су користила
средства буџета у 2021.години са плановима рада и финансирању у 2022.години.
ОБРАЂИВАЧ: Спортске организације општине Доњи Жабар.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
7. Извјештај о наплати прихода по основу пореза на имовину за 2022.годину.
ОБРАЂИВАЧ: Рачуновоство
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
8. Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске у 2022.години, Сједиште замјеника
у Добоју.
ОБРАЂИВАЧ: Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника у Добоју.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
9. Програм рада и Финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Доњи Жабар за 2022.годину,
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ ЦентарзасоцијалнирадДоњи Жабар
II 2. За 13. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката:
1. Приједлог Одлуке о образовању Организационог одбора за обиљежавање 21. јула - Дана
Општине.
ОБРАЂИВАЧ: Секретар Скупштине.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
2. Извјештај о раду мртвозорничке службе у 2022.години.
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за матичне послове и бирачки списак и овлашћени мртвозорник.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
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3. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Доњи Жабар за
2021.годину.
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа општине Доњи Жабар.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
4. Информација о броју умрлих и рођених грађана у општини Доњи Жабар за 2021.годину.
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за матичне послове и бирачки списак.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
5. Информација о стању остваривања права из области борачко-инвалидске заштите у
2022.години у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих
бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стр. сарадник за борачко-инв. заштиту, просвјету и здравство.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
6. Информација о субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа у 2022.години из Буџета
општине Доњи Жабар.
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стр.сарадник за борачко-инв.заштиту, просвјету и здравство.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
7. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2022.годину.
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа - Сарадник за послове буџета.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
8. Информација о провођењу Закона о дјечијој заштити у 2022.години.
ОБРАЂИВАЧ: Фонд здравствене заштите Бијељина.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
II 3. За 14. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката:
1. Извјештај о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за период јануар - јун 2022.године.
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа - Сарадник за послове буџета.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
2. Информација о стању уређења и одржавања мјесних гробаља на подручју општине Доњи
Жабар.
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стр.сарадник за комун.делатности и заштиту животне средине.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
3. Информација о провођењу Закона о занатско-предузетничкој дјелатности са табеларним
прегледом регистрованих радњи и других облика предузетничке дјелатности.
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за привреду и предузетништво
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
4. Информација о стању предмета у управном поступку у 2022.години.
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за пријемну канцеларију, писарницу и архиву.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
II 4. За 15. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката:
1. Приједлог Одлуке о усвајању нацрта Буџета општине Доњи Жабар за 2023.годину.
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа - Рачуноводство - Сарадник за буџет.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
2. Информација о извршеном упису ученика у прве разреде Основне школе „Доњи Жабар”
Доњи Жабар за школску 2022/2023.годину.
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Основна школа „Доњи Жабар” Доњи Жабар
3. Годишњи програм рада Основне школе „Доњи Жабар” Доњи Жабар за школску
2023/2024.годину.
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Основна школа „Доњи Жабар” Доњи Жабар.
4. Информација о раду и стању основног образовања и успјеху ученика Основне школе „Доњи
Жабар“ на крају школске 2022/2023.године.
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Основна школа „Доњи Жабар” Доњи Жабар.
5. Приједлог Плана рада зимске службе за зимску сезону 2022/2023.године.
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стр.сарадник за комун.дјелатности и заштиту животне средине.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
II 5. За 16. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката:
1.

Приједлог Одлуке о усвајању Буџета општине Доњи Жабар за 2023.годину.
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ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа - Рачуноводство - Сарадник за буџет.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
2. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2023.годину.
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа - Сарадник за буџет и финансије.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
3. Приједлог Одлуке о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2023.годину.
ОБРАЂИВАЧ: Секретар Скупштине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
4. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Доњи
Жабар на дан 31.12.2022.године.
ОБРАЂИВАЧ: Секретар Скупштине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
5. Приједлог Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2023.годину.
ОБРАЂИВАЧ: Секретар Скупштине
ПРЕДЛАГАЧ: Колегијум Скупштине општине.
III

МЈЕРЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

1. Термини одржавања сједница Скупштине општине Доњи Жабар утврђени овим Програмом су
орјентациони и могуће су њихове измјене, о чему ће одборници и предлагачи бити благовремено
обавијештени.
2. Материјали означени као програми, анализе, информације и извјештаји, у смислу овог Програма
дефинишу се на следећи начин:
- програмом се утврђују послови и задаци органа Општине, Општинске управе, јавних служби и
других обрађивача аката и материјала у одређеној области, као и њихов основни садржај, носиоци
послова и задатака и рокови разматрања појединих питања,
- информацијом се Скупштина Општине обавјештава о одређеним питањима, односно
проблемима и иста треба да буде сажета, прегледна и да обухвата податке који омогућавају оцјену
одређеног питања, односно проблема и да, по правилу, садржи приједлоге закључака. Информација се
прихвата или се не прихвата. О предложеним закључцима Скупштина се посебно изјашњава.
- у извјештају се приказује рад, проблеми у раду и резултати постигнути у појединим областима у
одређеном временском периоду, а нарочито у погледу спровођења утврђене политике и извршавања
закона, других прописа и општих аката и прописа органа Општине, као и ради обавјештења Скупштине
Општине о извршењу одређеног задатка, и даје се оцјена постигнутих резултата, а садржи и приједлоге
закључака. Извјештај се усваја или се не усваја. О предложеним закључцима Скупштина се посебно
изјашњава.
3. Стручни обрађивачи и предлагачи материјала одређени овим програмом дужни су:
- да материјале припремају у форми предвиђеној за доношење аката и у складу са Пословником
Скупштине општине,
- да у информацијама, извјештајима, плановима и програмима износе објективно стање и чињенице
са јасним и конкретним приједлозима мјера и закључака,
- да утврђене приједлоге аката благовремено достављају Секретару Скупштине општине у једном
ћириличном примјерку потписане од стране обрађивача/предлагача и обавезно у електронским облику
најкасније десет дана прије планираног термина одржавања седнице на адресу:
glisicvladimir1@gmail.com.
- да у случају немогућности доставе одговарајућег материјала Скупштини општине, предвиђене
овим Програмом, доставе секретару Скупштине писану информацију или на е-адресу
glisicvladimir1@gmail.com о разлозима због којих одређени материјал за сједницу не може бити
благовремено достављен.
4. Поред питања садржаних у овом Програму Скупштина ће у складу са својим надлежностима и
према указаној потреби разматрати и друга питања и доносити опште и друге акте које предложе
овлашћени предлагачи и вршити избор и именовања у складу са законом, Статутом општине и другим
прописима.
5. Овај Програм ће се након усвајања доставити свим носиоцима активности и задатака, као и свим
другим заинтересованим за његово спровођење и реализацију.
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
1. О извршењу овог Програма стараће се Предсједник Скупштине општине Доњи Жабар.
2. За благовремену израду и припрему аката и материјала у складу са овим Програмом из
страна 8.
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надлежности Начелника општине и Општинске управе одговоран је Начелник општине Доњи Жабар.
3. Овај Програм биће објављен у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-7 /22
Дана: 28.02.2022.године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Спасоје Стевић, с.р.

10.
На основу члана 39. став 2. Тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. став 2. тачка 5. Статута општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17, 6/20 и 3/21), Скупштина општине Доњи Жабар је на 11.
редовној седници одржаној дана 28.02.2022.године, донела:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2022.ГОДИНИ
Члан 1.
Усваја се План капиталних улагања - издаци за нефинансијску имовину у 2022.години.
Члан 2.
План из члана 1. у прилогу, чини саставни до ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-8 /22
Дана: 28.02.2022.године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Спасоје Стевић, с.р.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У 2022.ГОДИНИ
У складу са буџетом општине Доњи Жабар за 2022.годину („Службени гласник општине Доњи
Жабар број 9/21) планирају се следеће капиталне инвестиције у 2022.години за набавку нефинансијске
имовине:
1. адаптација, санација и промјена намјене постојећег објекта нижеразредне школе у предшколску
дјечију установу - вртић у Лончарима, у укупној вредности од 365.472,35 КМ са ПДВ-ом од чега
су средства у износу од 364.000,00 КМ обезбеђена Одлуком Владе Републике Српске о
одређивању приоритетних пројеката из програма јавних инвестиција Републике Српске за
финанасирање из буџета у 2021.години („Службени гласник Републике Српске“ број 11/21, 19/21,
21/21, 26/21, 29/21, 42/21, 47/21, 50/21, 52/21, 61/21, 67/21, 96/21, 98/21, 101/21, 103/21 и 106/21),
док је износ од 1.472,35 КМ обезбеђен из буџета општине Доњи Жабар за 2022.годину,
2. вањско уређење око здравствене амбуланте у Доњем Жабару у износу од 10.000,00 КМ.
Извођењу планиране инвестиције из тачке 1. приступиће се након завршетка поступка јавне
набавке, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Бих“, број 39/14).
Извођењу планиране инвестиције из тачке 2. приступиће се у складу са расположивим
средствима у буџету општине Доњи Жабар за 2022.годину.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
11.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16) и члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2021.годину број 01-022-32/21,
Начелник општине Доњи Жабар, доноси:

РЈЕШЕЊЕ
О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Одобрава се распоред средстава буџетске резерве општине Доњи Жабар на следећи начин:
страна 9.
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- Средства са економског кода 372200-средства буџетске резерве распоредити на:
економски код 411190-расходи за бруто плате-расходи за порезе и доприносе на плату у износу од
5.000,00 КМ у оквиру потрошачке јединице Општинске управе (00720130)
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-401-8 /21
Датум: 31.12.2021.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, с.р.

12.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 9. Одлуке о извршењу буџета
општине Доњи Жабар за 2021.годину број 01-022-32/21, Начелник општине Доњи Жабар, доноси:

РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
I
Одобрава се реалокација средстава у оквиру организационе јединице Општинске управе општине
Доњи Жабар (00720130), на следећи начин:
са економског кода 513110-издаци за прибављање осталог грађевинског земљишта на:
- економски код 412310- расходи за канцеларијски материјал у износу од 384,00 КМ,
- економски код 412320- расходи за материјал за одржавање чистоће у износу од 350,00 КМ,
- економски код 411410- расходи за отпремнине и једнократне помоћи у износу од 351,00 КМ,
- економски код 412920- расходи за стручно усавршавање запослених у износу од 200,00 КМ,
- економски код 412970-расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила у износу од 136,00 КМ,
са економског кода 415210-Текући грантови непрофитним субјектима у земљи-Борачка организација
општине Доњи Жабар на:
- економски код 412940-расходи по основу репрезентације у износу од 1.200,00 КМ,
са економског кода 419100-расходи по судским Рјешењима на:
- економски код 412930- расходи за накнаде члановима ОИК-а у износу од 675,00 КМ,
- економски код 412630 - расходи по основу утрошка горива у износу од 608,00 КМ,
- економски код 412970-расходи по основу осталих накнада-фонд солидарности у износу од 217,00 КМ.
II
Одобрава се реалокација средстава у оквиру организационе јединице Центар за социјални рад
општине Доњи Жабар (00720300), на следећи начин:
са економског кода 411200-расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених на:
- економски код 412790-расходи за остале стручне услуге у износу од 110,00 КМ,
са економ. кода 416100-дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине на:
- економски код 487410-трансфери Фонду здравственог осигурања-здравствено осигурање социјално
угрожених у износу од 400,00 КМ.
III
Одобрава се реалокација средстава између организационих јединица на следећи начин:
са економског кода 511120-Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора
(организациона јединица Мјесне заједнице-00720200) на:
- екон. код 412930-расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа-привремени и повремени послови
и уговори о дјелу (организациона јединица Општинска управа-00720130) у износу од 1.700,00 КМ
- екон. код 411100-расходи за бруто плате запослених-расходи за порезе и доприносе на плату
(организациона јединица Општинска управа-00720130) у износу од 3.220,00 КМ.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-022-9 /21
Датум: 31.12.2021.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, с.р.
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13.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16, 36/19 и 61/21), Начелник општине доноси:

ПРАВИЛНИК
о коришћењу средстава која се признају као трошкови репрезентације
Члан 1.
Трошковима репрезентације сматрају се трошкови учињени приликом закључивања послова,
потписивања уговора, одржавања радних састанака, обиљежавања јубилеја и значајних датума,
одржавања пригодних манифестација, службених путовања и трошкови израде предмета са пригодним
обиљежјима и других активности општинске управе.
Трошкови репрезентације за угоститељске услуге остварују се коришћењем туђих угоститељских
услуга.
Члан 2.
Право на трошкове репрезентације имају Начелник општине и Предсједник скупштине општине
Доњи Жабар и друга лица по одобрењу Начелника општине, у складу са чланом 1. Правилника.
Члан 3.
Трошкове угоститељских услуга из члана 2. надокнађују се у пуном износу фактурисаних услуга.
Право на накнаду трошкова услуга до пуног износа фактурисаних услуга признаје се: Начелнику
општине, Предсједнику Скупштине и другим лицима по одобрењу Начелника општине.
Члан 4.
Предмети чија се набавка и израда признаје у трошкове репрезентације су поклони и предмети
који се набављају или израђују по посебној наруџби, поводом службених посјета, закључивања уговора,
обиљежавања јубилеја и значајних датума и одржавања пригодних манифестација.
Предмети из претходног става су: публикације, монографије и друга писана и електронска издања,
календари, роковници, ситна галантерија са пригодним обиљежјима и други предмети мање
вриједности.
Члан 5.
Износ трошкова репрезентације не може бити већи од износа планираног за те намјене у буџету
општине за текућу годину.
О износу трошења средстава за репрезентацију одговорно лице за послове финансија обавјештава
Начелника општине једном мјесечно.
Члан 6.
Исплата трошкова репрезентације врши се на основу предрачуна, односно оригиналне фактуре
коју је потписало овлаштено лице из члана 2. Правилника.
На рачуне и документа за које се не може одобрити исплата трошкова репрезентације, Начелник
ставља напомену са налогом ко сноси те трошкове.
Члан 7.
Измјене закона и других прописа, који ступе на снагу након доношења овог Правилника,
примјењиваће се непосредно уколико се тим прописима на другачији начин регулишу трошкови
репрезентације.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-052-1 /22
Датум: 05.01.2022.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, с.р.

14.
На основу члana 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16, 36/19 и 61/21), члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14),
члана 4. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број 2/11), и члана 65. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број 9/17), Начелник општине Доњи Жабар, доноси:
страна 11.
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радови

О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2022.ГОДИНИ

радови

I
Доноси се Годишњи план јавних набавки у 2022.години.

робе

II
Табеларни приказ годишњег плана јавних набавки у 2022.години сматра се саставним делом ове
Одлуке.

Назив јавне набавке
и
ЈРЈН

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Јавна набавка радова –адаптација,санација и
промена намене постојећег објекта ниже разредне
школе у предшколску дечију установу-вртић у
Лончарима
45214100-1

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, с.р.

1.

одржавање и заштита
локалних и
некатегорисаних путева и
улица у 2022.год.
452333000-2

Број: 02-404-1 /22
Датум: 05.01.2022.године

2.

гориво за моторна
возила за потребе
општине Д.Жабар
0900000-0

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2022.ГОДИНИ

3.
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Ред.
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током 2022.
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директни
споразум
директни споразум

директни
споразуми

технички секретар
технички
секретар
Начелник
општине
рачуноводство
општине

сам.стр. сарадник за
заштиту на раду и
заштиту жив. средине

буџет 2022.
0072130
412310
буџет 2022.
0072130
412520
буџет 2022.
0072130
511290
буџет 2022.
0072130
511710

буџет 2022.
0072130
412310

не
не
не
не

не

31.12.2022.
31.12.2022.
01.10.2022.
31.12.2022.

31.12.2022.

током 2022.
током 2022.
01.09.2022.
10.02.2022.

Током 2022.

2.000
6.900
5.900
1.200

1.000

робе
робе

одржавање јавне
расвете
50232000-0

робе
радови

8.

робе

7.

тонери за потребе
општинске управе
30125110-5

6.

изградња јавне
расвете на
подручју
општине Доњи
Жабар
45316110 -9

5.

набавка програма за
обрачун личних
примања

4.

канцеларијски
материјал за
потребе
општинске управе
2280000-8
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, дипл.економиста

15.
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 2022.годину
Члан 1.
Овим Планом запошљавања у Општинској управи Општине Доњи Жабарн за 2022.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 Одлуку о измјени овог Плана.
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Члан 3.
Стварно стање попуњености радних мјеста, потребан број службеника, потребан број
намјештеника и потребан број приправника и волонтера утврђује у следећој табели:
Правилник о организацији и
Стварно стање и попуњеност
Потребан
Ред.
Организац.
систематизацији радних мјеста
број за
бр.
јединица
служ.
намјеш.
остал.
службен.
намјеш остали
2022. год
тени.
1.
Скретар СО
1
0
0
1
0
0
0
2.
Савјетник
начелн.опш.
0
0
1
0
0
1
0
3.
Одјељење за
општу упр. и
14
4
0
13
4
0
1
инспек.сл.
4.
Одсјек за
буџет,финансије и
4
0
0
4
0
0
0
уређење простора
5.
Приправн. и
волонтери
1
УКУПНО:
19
4
1
18
4
1
2
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 2022.годину, донијеће се
измјене и допуне Плана.
Члан 5.
Овај План ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.
Број: 02-12-1 /22
Датум: 13.01.2022.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, с.р.

16.
Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 , 36/19 и 61/21), члана 14., члана 17. и члана 18. 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, 6/20 и 3/21), доноси:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И
ПРОМЕНА НАМЈЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА НИЖЕРАЗРЕДНЕ ШКОЛЕ
У ПРЕДШКОЛСКУ ДЈЕЧИЈУ УСТАНОВУ-ВРТИЋ У ЛОНЧАРИМА
I
Приступа се поступку јавне набавке радова - адаптација, санација и промјена намјене постојећег
објекта нижеразредне школе у предшколску дјечију установу - вртић у Лончарима, општина Доњи
Жабар, ЈРЈН 45214100-1.
II
Процењена вредност јавне набавке је 312.369,53 КМ без ПДВ-а, односно 365.472,35 КМ са ПДВом.
III
Средства за извршење ове Одлуке обезбеђена су Одлуком Владе Републике Српске о одређивању
приоритетних пројеката из програма јавних инвестиција Републике Српске за финанасирање из буџета у
2021.години („Службени гласник Републике Српске“, број 11/21, 19/21, 21/21, 26/21, 29/21, 42/21, 47/21,
50/21, 52/21, 61/21, 67/21, 96/21, 98/21, 101/21, 103/21 и 106/21) у износу од 364.000,00 КМ.
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Износ средстава од 1.472,35 КМ предвиђен је буџетом општине Доњи Жабар за 2022.годину на
економском коду 511220 „ Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката
образовних и научних институција - дјечији вртић.“
IV
За предметну јавну набавку спровешће се отворени поступак.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-404-4 /22
Датум: 17.01.2022.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, с.р.

17.
Начелник општине Доњи Жабар на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 , 36/19 и 61/21), члана 17. и члана 87. став 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 12/14), доноси:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР У 2022.ГОДИНИ
I
Приступа се поступку јавне набавке услуга - адвокатске услуге за потребе општине Доњи Жабар у
2022.години, ЈРЈН 79100000-5, путем директног споразума.
II
Процењена вредност јавне набавке је 3.600,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове Одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2022.годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за адвокатске услуге 412750, потрошачка јединица 0072130“.
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: 02-404-3 /22
Датум: 05.01.2022.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, с.р.

18.
Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, 97/16, 36/19 и 61/21), члана 17. и члана 87. став 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члан 2. Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 12/14), доноси следећу:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ
САДРЖАЈА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР У 2022.ГОДИНИ
I
Приступа се поступку јавне набавке услуга - одржавање и ажурирање садржаја интернет
презентације општине Доњи Жабар у 2022.години, ЈРЈН 64216000-3.
II
Процењена вредност јавне набавке је до 1.404,00 КМ са ПДВ-ом.
страна 15.

Петак, 4. март 2022.године. - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 2/22
III
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за бруто накнаде за рад ван
радног односа”, економски код 412930.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-404-5 /22
Датум: 17.01.2022.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, с.р.

19.
На основу члана 10. став 1. тачка д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број
39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16,
36/19 и 61/21) и члана 65. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар,
број 9/17, 6/20 и 3/21), Начелник општине Доњи Жабар, доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА НАБАВКУ РОБА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР У 2022.ГОДИНИ
Члан 1.
Неће се спроводити јавна набавка роба - електричне енергије за потребе општине Доњи Жабар у
2022.години јер се ради о јавној набавци природних и законских монопола, а који могу укључити
набавку воде, електричне енергије, плина, топлотне енергије и других услуга, до отварања релевантног
тржишта за конкуренцију.
Члан 2.
Бруто вредност робе - електричне енергије за 2022.годину износи 48.500,00 КМ.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-404-6 /22
Датум: 18.01.2022.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, с.р.

20.
На основу члана 10. став 1. тачка д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број
39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16,
36/19 и 61/21), члана 22. став 1. Закона о поштанским услугама Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 30/10 и 38/10) и члана 65. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 9/17, 6/20 и 3/21), Начелник општине Доњи Жабар, доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА НАБАВКУ
ПОШТАНСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР У 2022.ГОДИНИ
Члан 1.
Неће се спроводити јавна набавка услуга - поштанске услуге за потребе општине Доњи Жабар у
2022.години јер се ради о јавној набавци законских монопола, а који могу укључити осим набавке воде,
електричне енергије, плина, топлотне енергије и друге услуге, до отварања релевантног тржишта за
конкуренцију.
Члан 2.
Бруто вредност поштанских услуга за 2022.годину износи 6.000,00 КМ.
Члан 3.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-404-7 /22
Датум: 18.01.2022.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, с.р.

21.
На основу члана 10. став 1. тачка д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број
39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16,
36/19 и 61/21) и члана 65. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број 9/17, 6/20 и 3/21), Начелник општине Доњи Жабар, доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА - ЗА НАБАВКУ
УСЛУГА ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ У 2022.ГОДИНИ
Члан 1.
Неће се спроводити јавна набавка услуга противградне заштите на подручју општине Доњи Жабар
за 2022.годину јер се ради о јавној набавци природних и законских монопола, а који могу укључити
набавку воде, електричне енергије, плина, топлотне енергије и других услуга, до отварања релевантоног
тржишта за конкуренцију.
Члан 2.
Уговор о пружању услуга противградне заштите у сезони 2022.године закључен је са ЈП
„Противградна превентива Републике Српске“ а.д. Градишка, бруто вредност уговора 6.000,00 КМ.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-404-8 /22
Датум: 18.01.2022.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, с.р.

22.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 9. Одлуке о извршењу буџета
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/21), Начелник општине Доњи
Жабар доноси:

РЕШЕЊЕ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2022.ГОДИНУ
Члан 1.
Врши се реалокација (прерасподела) средстава у буџету општине Доњи Жабар за 2022.годину са
потрошачке јединице општинска управа, и то:
- са економског кода 511310 „Издаци за набваку превозних средстава путем финансијског
лизинга“ на економски код 412930 „расходи за услуге медија“ у износу од 1.200,00 КМ.
Члан 2.
За извршење овог Решења задужује се рачуноводство општине Доњи Жабар.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а бие објављено у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-022-1 /22
Датум: 18.01.2022.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, с.р.
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23.
На основу члана 41. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 9. Одлуке о извршењу буџета
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/21), Начелник општине Доњи
Жабар доноси:

РЕШЕЊЕ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2022.ГОДИНУ
Члан 1.
Врши се реалокација (прерасподела) средстава у буџету општине Доњи Жабар за 2022.годину са
потрошачке јединице општинска управа, и то:
- са економског кода 372200 „Средства буџетске резерве“ на еконoмски код 412220 „Расходи за
комуналне услуге-расходи за услуге дератизације и дезинсекције“ у износу од 5.000 КМ,
- са економског кода 511120 „Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора
(организациона јединица Мјесне заједнице) на економски код 412220 „Расходи за комуналне услугерасходи за услуге дератизације и дезинсекције (организационa јединица општинска управа) у износу од
2.010 КМ,
-са економског кода 511120 „Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора
(организациона јединица Мјесне заједнице) на економски код 415210 „Текући грантови непрофитним
субјектима у земљи-Општински штаб Цивилне заштите“ (организациона јединица Општинска управа) у
износу од 3.010 КМ.
Члан 2.
За извршење овог Решења задужује се рачуноводство општине Доњи Жабар.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а бие објављено у „ Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-022-2 /22
Датум: 11.02.2022.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, с.р.

24.
Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 17. и члана 87. 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, 6/20 и 3/21), доноси:

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„Доњи Жабар“ Доњи Жабар за период 01.03.2022. - 30.06.2022.године
I
Доноси се Посебна одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - превоз ученика Основне
школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар за период 01.03.2022. - 30.06.2022.године, ЈРЈН 60140000-1, која није
предвиђена планом јавних набавки за 2022.годину.
II
Овом Одлуком врши се допуна табеларног приказа годишњег плана јавних набавки за 2022.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: 02-404-9 /22
Датум: 21.02.2022.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, с.р.

страна 18.

Петак, 4. март 2022.године. - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 2/22

Термин
предузимања
активности на ЈН

Врста поступкапроцедуре ЈН
Конкурентски захтјев

08.02.2022.године

Носилац израде
посебног дела ТД
Савјетник Начелника општине

Извор финансијских
средстава:
потрошачка јединица
/ економски код
- Буџет општине Доњи Жабар за 2022.годину,
економ. код 416120. и
- Министарство просвјете и културе Републике
Српске.

Да ли се предвиђа
закључивање
оквирног споразума
да

Рок за доделузакључење уговора
01.03.2022.године

Рок за реализацију
уговора-оквирног
споразума

Процењена маx бруто
вредност ЈН у КМ
19.009,45

30.06.2022.године

Врста ЈН
(робе/услуге/
радови)

Назив јавне набавке и
ЈРЈН

услуге

1.

Јавна набавка услуга – превоз ученика О.Ш.
„Доњи Жабар“ за период 01.03.2022. –
30.06.2022. 60140000-1

Ред.
Бр.ЈН

ДОПУНА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2022.ГОДИНИ

25.
Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 17. и члана 87. став 2. 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, 6/20 и 3/21), доноси:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДОЊИ ЖАБАР“ У ПЕРИОДУ ОД 01.03.2022. ДО 30.06.2022.ГОДИНЕ
I
Приступа се поступку јавне набавке услуга - превоз ученика Основне школе „Доњи Жабар“ за
период од 01.03.2022. - 30.06.2022.године, ЈРЈН 60140000-1.
II
Процењена вредност јавне набавке је 19.009,45 КМ са ПДВ-ом (16.247,33 КМ без ПДВ-а).
III
Средства за извршење ове Одлуке обезбеђена су у буџету општине Доњи Жабар за 2022.годину на
економском коду 416120 „Текуће помоћи ученицима - превоз ученика основне школе“, а део средстава
ће плаћати Министарство просвјете и културе Републике Српске.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтев за доставу понуда са
закљуичвањем оквирног споразума са једним добављачем.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-404-9 /22
Датум: 21.02.2022.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, с.р.

26.
Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 17. и члана 87. став 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума
страна 19.

Петак, 4. март 2022.године. - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 2/22
(„Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 12/14) и члана 65. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17, 6/20 и 3/21), доноси:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР У 2022.ГОДИНИ
I
Приступа се поступку јавне набавке услуга - одржавање јавне (уличне) расвете на подручју
општине Доњи Жабар у 2022.години, ЈРЈН 50232100-1.
II
Процењена вредност јавне набавке је до 4.200,00 КМ са ПДВ-ом.
Средства за извршење ове Одлуке обезбеђена су у буџету општине Доњи Жабар за 2022.годину на
економском коду 412520 - расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - трошкови
одржавања уличне расвјете.
III
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: 02-404-11 /22
Датум: 16.02.2022.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, с.р.

27.
Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 16., 17. и члана 87. 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, 6/20 и 3/21), доноси:

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - израда процене угрожености од

елементарне непогоде и друге несреће за општину Доњи Жабар
у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуација
I
Доноси се Посебна одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - израда процене
угрожености од елементарне непогоде и друге несреће за општину Доњи Жабар у складу са Законом о
заштити и спасавању у ванредним ситуација, ЈРЈН 98113000-8, која није предвиђена планом јавних
набавки за 2022.годину.
II
Овом Одлуком врши се допуна табеларног приказа годишњег плана јавних набавки за 2022.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: 02-404-12 /22
Датум: 21.02.2022.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, с.р.

Термин
предузимања
активности на ЈН

Врста поступкапроцедуре ЈН

Носилац израде
посебног дела ТД

Извор финансијских
средстава:
потрошачка јединица
/ економски код

Да ли се предвиђа
закључивање
оквирног споразума

Рок за реализацију
уговора-оквирног
споразума

Рок за доделузакључење уговора

Процењена маx бруто
вредност ЈН у КМ

Врста ЈН
(робе/услуге/
радови)

Назив јавне набавке и
ЈРЈН

Ред.
Бр.ЈН

ДОПУНА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2022.ГОДИНИ

страна 20.

21.02.2022.године

Директни споразум

по Записнику инспектора
ЗИС-а од 24.11.2021.

Реалокацијом средстава у
буџету општине Доњи Жабар
за 2022.годину, 415-210

не

15.05.2022.године

15.03.2022.године

7.008,30

1.

услуге

Јавна набавка услуга – израда
процене угроженостиод
елементарне непогоде и друге
несреће за општину Доњи
Жабар. 98113000-8

Петак, 4. март 2022.године. - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 2/22

28.
Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 17. и 87. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 12/14), доноси:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - ИЗРАДА ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ ЗА ОПШТИНУ ДОЊИ ЖАБАР
I
Приступа се поступку јавне набавке услуга - израда процене угрожености од елементарне
непогоде и друге несреће за општину Доњи Жабар у складу са Законом о заштити и спасавању у
ванредним ситуација, ЈРЈН 98113000-8, путем директног споразума.
II
Процењена вредност јавне набавке је 7.008,30 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове Одлуке обезбеђена су у буџету општине Доњи Жабар за 2022.годину на
економском коду 415210 „текући грантови непрофитним субјектим у земљи - општински штаб Цивилне
заштите“ у износу од 4.000,00 КМ, потрошачка јединица 0072130, док је преостали износ од 3.010,00 КМ
обезбеђен реалокацијом средстава у буџету општине Доњи Жабар за 2022.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: 02-404-12 /22
Датум: 21.02.2022.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, с.р.

29.
Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 16., 17. и члана 87. 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, 6/20 и 3/21), доноси:

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - дезинсекције на подручју општине
Доњи Жабар у 2022.години
I
Доноси се Посебна одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - дезинсекције на подручју
општине Доњи Жабар у 2022.години, ЈРЈН 90922000-6, која није предвиђена планом јавних набавки за
2022.годину.
II

страна 21.

Петак, 4. март 2022.године. - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 2/22
Овом Одлуком врши се допуна табеларног приказа годишњег плана јавних набавки за 2022.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: 02-404-13 /22
Датум: 21.02.2022.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, с.р.

Термин
предузимања
активности на ЈН

Врста поступкапроцедуре ЈН
Директни споразум

21.02.2022.године

Носилац израде
посебног дела ТД
Начелник општине

Извор финансијских
средстава:
потрошачка јединица
/ економски код

Да ли се предвиђа
закључивање
оквирног споразума
Не

Рок за доделузакључење уговора
01.04.2022.године

Рок за реализацију
уговора-оквирног
споразума

Процењена маx бруто
вредност ЈН у КМ
7.008,30

30.09.2022.године

Врста ЈН
(робе/услуге/
радови)

Назив јавне набавке и
ЈРЈН

услуге

Реалукацијом средстава у
буџету општине Доњи
Жабар за 2022.годину, 412220.

1.

Јавна набавка услуга –
дезинсекције на подручју
општине Доњи Жабар у
2022.години, 45000000-7

Ред.
Бр.ЈН

ДОПУНА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

30.
Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 17. и члана 87. став 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 12/14) и члана 65. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17, 6/20 и 3/21), доноси:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - дезинсекције на подручју општине Доњи
Жабар у 2022.години
I
Приступа се поступку јавне набавке услуга - дезинсекције (ларвацидни третман и адултицидни
третман запрашивања комараца) на подручју општине Доњи Жабару 2022.години, ЈРЈН 90922000-6,
путем директног споразума.
II
Процењена вредност јавне набавке је 7.008,30 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбеђена су:
- решењем о коришћењу средстава буџетске резерве за 2022.годину са економског кода 372-200
„средства буџетске резерве“ на економски код 412-220 „расходи за комуналне услуге - расходи за услуге
дератизације и дезинсекције “ у износу од 5.000,00 КМ,
- решењем о реалокацији средстава у буџету општине Доњи Жабар за 2022.годину са економског
кода 511-120 „издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора - организациона
јединица мјесне заједнице“ на економски код 412-220 „расходи за комуналне услуге - расходи за услуге
дератизације и дезинсекције“ у износу од 2.010,00 КМ,
IV
За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.
V

страна 22.

Петак, 4. март 2022.године. - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 2/22
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-404-13 /22
Датум: 21.02.2022.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, с.р.

31.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16, 36/19 и 61/21), члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број
39/14) и члана 35. Правилника о јавним набавкама роба, радова и услуга („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број 2/11), Начелник општине Доњи Жабар, доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Бира се D.O.O. „Viena tour“ Lončari, по понуди број 1 од 23.02.2022.године као најповољнији
понуђач у поступку јавне набавке услуга - превоз ученика Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар у
периоду од 01.03.2022. - 30.06.2022.године (број набавке 02-404-9/22) по укупној цени понуде у износу
од 17.435,88 КМ без ПДВ-а (20.400,00 КМ са ПДВ-ом), односно 300,00 КМ са ПДВ-ом по једном
школском дану.
Са најповољнијим понуђачем закључиће се оквирни споразум на период од 01.03.2022. 30.06.2022.године.
Образложење
Дана 22.02.2022.године на порталу јавних набавки под бројем 1392-7-2-4-3-2/22 објављено је
обавештење о набавци услуга - превоз ученика Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар у периоду од
01.03.2022. - 30.06.2022.године.
Поступак предметне јавне набавке спроведен је путем конкурентског захтева за достављање
понуда са закључивањем оквирног споразума са једним понуђачем. Конкурентски захтев је објављен на
порталу јавних набавки. Позив за преузимање конкурентског захтева је достављен тројици понуђача. До
крајњег рока за достављање понуда, 28.02.2022.године до 13:00 часова, достављенa je само понуда
понуђача D.O.O. „Viena tour“ Lončari. Према критеријуму најнижа цена, комисија за јавне набавке је
извршила рангирање понуђача на следећи начин:
1. D.O.O. „Viena tour“ Lončari по укупној цени понуде од 17.435,88 КМ без ПДВ-а (20.400,00
КМ са ПДВ-ом), односно 300,00 КМ са ПДВ-ом по једном школском дану.
Након оцене и евалуације понуда, комисија за јавну набавку је утврдила да је понуда понуђача
D.O.O. „Viena tour“ Lončari квалификована и прихватљива за уговорни орган, те предложила Начелнику
општине Доњи Жабар да са именованим понуђачем закључи оквирни споразум према појединачној
цени превоза која је наведена у понуди понуђача.
На основу утврђеног чињеничног стања, а у складу са одредбом члана 64. став 1. тачка б) и члана
70. став 3. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), одлучено је као у
диспозитиву ове Одлуке.
Поука о правном средству:
Против ове Одлуке може се изјавити жалба у року од 5 (пет) дана од дана достављања исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми, директно или препорученом поштанском
пошиљком.
Број: 02-404-9 /22
Датум: 28.02.2022.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Перо Павловић, с.р.

АКТИ ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДОЊИ ЖАБАР“
32.
ПРОЦЈЕНА ВРИЈЕДНОСТИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА - набавка
путничког моторног возила за потребе ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“
У складу са тржишним цијенама и расположивим средствима добијеним од Министарства здравља
и социјалне зашите и суфинансирањем од стране општине Доњи Жабар, јавне набавка роба - набавка
страна 23.

Петак, 4. март 2022.године. - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 2/22
новог путничког моторног возила за потребе ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ процјењује се
на износ од 40.000,00 КМ са ПДВ-ом, и иста се може спровести путем конкурентског захтјева.
Број: 02-404-31 /22
Датум: 11.02.2022.године

В.Д. ДИРЕКТОР
Јовица Бабић, с.р.

33.
На основу члана 17. и 87. став 2. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број
39/14) и члана 21. Статута Центра за социјални рад („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број
1/20), в.д. директор доноси:

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РОБА-НАБАВКА ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА
ЗА ПОТРЕБЕ ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДОЊИ ЖАБАР“
I
Доноси се Посебна одлука о приступању поступку јавне набавке роба - набавка путничког
моторног возила за потребе ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“, ЈРЈН 34100000-8.
II
Добијањем средстава за суфинансирање програмских активности за „Унапређење система
социјалне заштите и унапређење капацитета центара за социјални рад“ од стране Министарства здравља
и социјалне заштите, Рјешењем број 11/05-122-38/21 и Рјешења о реалокацији средстава у буџету
општине Доњи Жабар за 2022.годину, приступило се доношењу Посебне одлуке о приступању јавној
набавци.
III
Oва Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Термин
предузимања
активности на ЈН

Врста поступкапроцедуре ЈН
Конкурентски захтјев

Фебруар 2022.године

Носилац израде
посебног дела ТД
Директор

Извор финансијских
средстава:
потрошачка јединица
/ економски код
Суфинансирање програмских
активности за „Унапеђење
система социјалне заштите и
унапређење капацитета
центара за социјални рад“ и
суфинансирање из буџета
општине Доњи Жабар

Да ли се предвиђа
закључивање
оквирног споразума
Не

Рок за доделузакључење уговора
01.04.2022.године

Рок за реализацију
уговора-оквирног
споразума

Процењена маx бруто
вредност ЈН у КМ
40.000,00

01.05.2022.године

Врста ЈН
(робе/услуге/
радови)

Назив јавне набавке и
ЈРЈН

В.Д. ДИРЕКТОР
Јовица Бабић, с.р.

робе

1.

Набавка путничког моторног
возила за потребе ЈУ „Центар
за социјални рад Доњи Жабар“

Ред.
Бр.ЈН

Број: 02-404-31 /22
Датум: 11.02.2022.године

34.
На основу члана 17. и 87. став 2. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број
39/14) и члана 21. Статута Центра за социјални рад („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број
1/20), в.д. директор доноси:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РОБА - НАБАВКА ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ЗА
ПОТРЕБЕ ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДОЊИ ЖАБАР“
страна 24.
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I
Приступа се поступку јавне набавке роба - набавка путничког моторног возила за потребе ЈУ
„Центар за социјални рад Доњи Жабар“, ЈРЈН 34100000-8.
II
Процјењена вриједност јавне набавке је 40.000,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове Одлуке обезбједиће се од добијених средстава за суфинансирање
програмских активности за „Унапређење система социјалне заштите и унапређење капацитета центара
за социјални рад“ од стране Министарства здравља и социјалне заштите рјешењем број 11/05-122-38/21
и Рјешења о реалокацији средстава у буџету општине Доњи Жабар за 2022.годину.
IV
За предметну набавку спровешће се конкурентски захтјев.
V
Oва Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-404-31 /22
Датум: 11.02.2022.године

В.Д. ДИРЕКТОР
Јовица Бабић, с.р.
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САДРЖАЈ:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
3. Закључак о усвајању извода из записника са 10. сједнице СО Доњи Жабар,
4. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1м2 корисне површине стамбеног и пословног
простора за 2021.годину на подручју општине Доњи Жабар,
5. Програм изградње и уређења простора за 2022.годину,
6. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Доњи Жабар на дан
01.01.2022.године,
7. Одлука о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2022.годину,
8. Приједлог мреже школа на подручју општине Доњи Жабар,
9. Програм рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2022.годину,
10. Одлука о усвајању плана капиталних улагања у 2022.години.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Рјешење о распореду средстава буџетске резерве,
Рјешење о одобрењу реалокације средстава,
Правилник о коришћењу средстава која се признају као трошкови репрезентације,
Одлука о доношењу плана јавних набавки у 2022.години,
План запошљавања у Општинској управи општине Доњи Жабар за 2022.годину,
Одлука о приступању поступку јавне набавке радова - адаптација, санација и промјена намјене постојећег
објекта нижеразредне школе у предшколску дјечију установу - вртић у Лончарима,
17. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - адвокатске услуге за потребе општине Доњи Жабар у
2022.години,
18. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - одржавање и ажурирање садржаја интернет презентације
општине Доњи Жабар у 2022.години,
19. Одлука о изузећу од примјене Закона о јавник набавкама за набавку роба - електричне енергије за потребе
општине Доњи Жабар у 2022.години,
20. Одлука о изузећу од примјене Закона о јавник набавкама за набавку поштанских услуга за потребе општине
Доњи Жабар у 2022.години,
21. Одлука о изузећу од примјене Закона о јавник набавкама - за набавку услуга противградне заштите за потребе
општине Доњи Жабар у 2022.години,
22. Рјешење о реалокацији средстава у буџету општине Доњи Жабар за 2022.годину,
23. Рјешење о реалокацији средстава у буџету општине Доњи Жабар за 2022.годину,
24. Посебна одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - превоз ученика Основне школе „Доњи Жабар“
Доњи Жабар за период 01.03.2022. - 30.06.2022.године,
25. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - превоз ученика Основне школе „Доњи Жабар“ за период
01.03.2022. - 30.06.2022.године,
26. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - одржавање јавне расвјете на подручју општине Доњи
Жабар у 2022.години,
27. Посебна одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - израда процјене угрожености од елементарне
непогоде и друге несреће за општину Доњи Жабар у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама,
28. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - израда процјене угрожености од елементарне непогоде и
друге несреће за општину Доњи Жабар,
29. Посебна одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - дезинсекције на подручју општине Доњи Жабар
у 2022.години,
30. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - дезинсекције на подручју општине Доњи Жабар у
2022.години,
31. Одлука о избору најповољнијег понуђача.

АКТИ ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“
32. Процјена вриједности јавне набавке роба - набавка путничког моторног возила,
33. Посебна одлука о приступању јавној набавци роба - набавка путничког моторног возила,
34. Одлука о приступању јавној набавци роба - набавка путничког моторног возила.

Петак, 4. март 2022.године. - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 2/22
Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Владимир Глишић, дипл.правник, Секретар
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.
страна 26.

