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      На основу члана 18.алинеја трећа и седма и члана 
30.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник 
Републикe Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05)и члана 
26.Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник 
општине Доњи Жабар",број 6/05),Скупштина општине 
Доњи Жабар,на Петој редовној сједници одржаној 25. 
марта 2009.године,доноси 

О Д Л У К У 
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ 

КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ 
Члан 1. 

   Овом Одлуком образује се Општински 
координациони одбор за социјалну политику(у даљем 
тексту:ОКОСП) као савјетодавно,стручно радно тијело 
Скупштине општине општине за област социјалне 
заштите,прописује надлежност,руковођење и 
организовање рада. 
   Циљ рада ОКОСП-а је успостављање новог и 
ефикаснијег система друштвене бриге о најугроженијим 
грађанима,ангажовање свих расположивих потенцијала 
за ублажавање социјалних проблема са којима смо 
суочени и успостављањем партнерских односа свих 
актера социјалне политике  омогућавање развоја нових 
форми и садржаја социјалних услуга и  подизање 
квалитета живота најугроженијих грађана. 

Члан 2. 
   Задаци ОКОСП-а су сљедећи: 
   - анализира институционални правни оквир 
обезбјеђивања социјалне и дјечије заштите на локалном 
нивоу и потребу и могућност његове измјене,односно 
развијања специфичних садржаја у складу са потребама 
и могућностима у социјалној заштити; 
   - даје мишљења и препоруке органима општине 
поводом приједлога аката из области социјалне и 
дјечије заштите из његове надлежности,као и стручну 
помоћ приликом утврђивања приједлога аката из ове 
области; 
   - израда Стратегије социјалне заштите општине Доњи 
Жабар,Локалног плана акције  за заштиту дјеце(ЛПА) и 
других стратешких докумената из области социјалне и 
дјечије заштите,на основу анализе потреба 
најугроженијих категорија становништва у општини и 
њихово рангирање по важности,преглед постојећих 
ресурса за подмиривање тих потреба;  
   - промовисање партнерских активности; 

   - разматрање,евалуација и одабир приједлога пројеката 
који ће се финансирати из буџета општине Доњи 
Жабар;праћење и вредновање спровођења одабраних 
пројеката;   
   - сарадња са државним и локалним органима, 
Општинском административном службом, домаћим и 
иностраним организацијама у области социјалне 
заштите,у размјени искустава и успостављању 
комуникационог процеса; 
   - прикупља и стимулише иницијативе, приједлоге и 
пројекте у циљу подизања нивоа квалитета пружања 
социјалне заштите на локалном нивоу; 
   - помаже рјешавање социјалних проблема грађана; 
   - сагледава очекивања и ставове грађана и на тој 
основи утврђивање приоритета у области социјалне 
заштите; 
   - обавља и друге послове који се односе на област 
реформе социјалне политике у општини Доњи Жабар. 

Члан 3. 
   За чланове ОКОСП-а именују се представници свих 
актера локалног социјалног развоја и заштите 
(одборници, Административна служба, 
основна школа,здравствени сектор,као и невладиног 
сектора– БОРС,ОО Црвеног крста и др.). 
   Предсједник ОКОСП-а је,по функцији,Начелник 
општине. 
   Замјеника/е предсједника и чланове ОКОСП-а 
именује Начелник општине својим рјешењем. 

Члан 4. 
   Предсједник ОКОСП-а руководи његовим радом и 
одговоран је за извршавање послова ОКОСП-а 
утврђених овом Одлуком,а поједина своја овлашћења 
може пренијети на замјеника/е. 

Члан 5. 
   Чланови ОКОСП-а за свој рад имају право на 
накнаду.Висина накнаде утврђује се рјешењем 
Начелника општине. 

Члан 6. 
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине Доњи 
Жабар". 
Број:01-022-31/09                  Предсједник Скупштине 
25.март 2009.год.                      Стево Мијатовић,с.р. 
Доњи Жабар 
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  На основу члана 55.став 1.Закона о уређењу простора 
("Службени гласник Републике Српске",бр.84/02-
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Пречишћени текст,14/03,112/06 и 53/07) и члана 26.став 
1.алинеја 6.Статута општине Доњи Жабар ("Службени  
гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05), Скупштина 
општине Доњи Жабар на својој Петој редовној 
сједници одржаној дана 25. марта 2009.године, донијела је 

О Д Л У К У  
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА "СПОРТСКО-РЕКРЕАЦИОНА ЗОНА" У 
ЧОВИЋ ПОЉУ 

I 
Приступа се изради Регулационог плана "Спортско-
рекреациона зона" у насељеном мјесту Човић Поље. 

II 
   Oбухват   Регулационог   плана чине следеће парцеле: 
к.ч.бр.386,388/3,388/4,389/4,389/5,389/6, 389/7,389/8, 
379/1, 379/2, 374, 377/1, 378/1, 378/2, 327/1, 327/2, 
377/2,328/2,376/2,376/1,328/1,375,373/2,372,371,373/1,
370,368/1,368/2,368/3,390/1,390/2,391,415,416,447/2,44
7/3,447/4,449,448,389/9,389/3,389/2,389/1,388/1,388/2,
387,380,381,382,383 и 384,све у КО Човић Поље. 
  Коначан обухват Плана утврдиће се приликом израде 
Плана. 

III 
   План се односи на период од 2010. до 2017. године. 

IV 
   Рок  израде  регулационог  плана  је  120  дана  од  дана  
потписивања  уговора о  изради регулационог плана. 

 
V 

   Средства за израду регулационог плана биће 
обезбијеђена из донација заинтересованих лица. 

VI 
   Носилац припреме и организације израде  
регулационог плана је Административна служба 
општине Доњи Жабар надлежна за послове просторног 
уређења и грађења. 

VII 
   Носилац израде регулационог плана биће правно 
лице коме буде од стране инвеститора повјерена израда 
истог, а које је регистровано за израду ове врсте планова. 

VIII 
   Носилац припреме и организације плана утврђује 
нацрт регулационог плана и подноси га Скупштини 
општине Доњи Жабар на усвајање. 

IX 
   О нацрту регулационог плана обавиће се јавна 
расправа у року од 30 дана. 

X 
   На  основу  резултата  јавне  расправе  о  нацрту  
регулационог  плана  Носилац  припреме плана утврђује 
приједлог регулационог плана и исти подноси 
Скупштини општине Доњи Жабар на усвајање. 
   Уз  приједлог  плана  Носилац  припреме  плана  дужан  
је  доставити  образложење и  све приједлоге и мишљења 
прикупљене у току јавне расправе о нацрту плана. 

XI 
   Носилац припреме и организације  плана  дужан  је  да  у  
току израде  плана  обезбиједи сарадњу и усаглашавање 
ставова са свим чиниоцима израде плана. 

XII 
   Ова Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  
објављивања  у  "Службеном  гласнику општине Доњи 
Жабар".  
 
Број: 01-022-32/09                Предсједник Скупштине 
25.март 2009.године               Стево Мијатовић,с.р.  
Доњи Жабар 
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    На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске",бр. 101/04 и 
42/05),a у складу са чланом 26.Статута општине Доњи 
Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар", 
бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Петој 
редовној сједници одржаној 25.марта 2009. године, 
донијела  је   

О Д Л У К У  
О УСВАЈАЊУ МЈЕРА ЗА УБЛАЖАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ 
ЕФЕКАТА СВЈЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА ОПШТИНУ 

ДОЊИ ЖАБАР 
 

Члан 1. 
     Усвајају се Мјере за ублажавање негативних ефеката 
свјетске економске кризе на општину Доњи Жабар,како 
слиједи: 

Уводне напомене 
   Финансијска криза прво се појавила у САД‐у,а убрзо 
након тога „домино ефектом“ пренијела се на Европу 
и  друга  свјетска  тржишта.  Прве  ударе  претрпјело  је 
тржиште некретнина у САД‐у, које је, након енормног 
раста цијене, доживјело нагли пад ‐ „ефекат балона“.   
   Без  обзира  што  у  задњем  кварталу  2008.  године 
утицај свјетске економске кризе није имао одраза на 
привреду Републике Српске,  чињеница  је да  свјетска 
економска криза не познаје границе и да ће се њене 
посљедице  осјетити  у  Републици  Српској.  Најаве  из 
наше  привреде  говоре  о  већ  присутном  смањењу 
тражње производа на свјетском тржишту.  
     Процјене су да ће највећи негативан утицај свјетске 

финансијске  кризе,поред  грађевинарства  имати  оне 

гране које највише учествују у извозу: 
1. сектор металне индустрије,а у оквиру истог,највећи 
утицај  на  предузећа  која  производе  дјелове  и 

компоненте за аутоиндустрију,  
2. сектор дрвопрерађивачке индустрије,  
3. сектор текстила, коже и обуће,  
4. рударство, 
5. саобраћај. 
   У  Републици  Српској  је,уназад  неколико  година, 
завршена  приватизација  најважнијих  стратешких 

привредних  капацитета Телекома Српске и предузећа 

из нафтне индустрије.Овај приватизациони приход од 
продаје  државног  капитала  у  овим  предузећима  у 
износу  од  1,6  милијарди  КМ  је  најзначајнији 
финансијски  извор  Развојног  програма  Републике 
Српске.  Све  наведено  даје  реалне  изгледе  да  се,  не 
само ублаже негативни ефекти присутне кризе, већ и 
да се одржи динамика раста производње. 
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   Инвестиционо‐развојна  банка  Републике  Српске 
(ИРБ), путем средстава Развојног програма Републике 
Српске, обезбјеђује додатну ликвидност и стабилност 
домаћег финансијског сектора. 
   Каматне  стопе  ИРБ‐а  тренутно  најповољније  на 
домаћем  тржишту из  чега  произилази да ИРБ,  путем 
својих  кредитних  пласмана  преко  пословних  банака, 
врши  позитиван  притисак  на  ограничења  раста 
активних камата на тржишту Републике Српске. 
   Планирана  улагања  и  подстицаји  засновани  на 
реалној  основи  за  2009.  годину  и  то:  инвестиције  у 
реални  сектор  из  Развојног  програма  Републике 
Српске  кроз  кредитне  линије  ИРБ‐а  преко 
комерцијалних  банака,  које  износе  211  милиона  КМ 
уз  повољне  камате  и  рокове  враћања,  у  пласман  у 
ХОВ  85,6  милиона  КМ,  затим  јавне  инвестиције  у 
износу  од  667,3  милиона  КМ,  од  чега  из  средстава 
Економско‐социјалне компоненте Развојног програма 
Републике Српске на бесповратној основи у износу од 
213,0  милиона  КМ,  инвестиције  у  Електроенергетски 
сектор Републике Српске,од 222,8 милиона КМ(у чему 
је  учешће  властитих  средстава  Електропривреде 
Републике  Српске  154,5  милиона  КМ  или  69,3%), 
средства  издвојена  по  основу  Закона  о  накнади  за 
коришћење  природних  ресурса  20,0  милиона  КМ, 
подстицај  пољопривредној  производњи  из  Буџета 
Републике Српске,у износу од 80,0 милиона КМ,те за 
суфинансирање  подстицаја  извоза  од  10,0  милиона 
КМ.  Напријед  наведене  инвестиције,  са  осталим 
инвестицијама  у  електроенергетском,  нафтном  и 
другим    секторима  свеукупно  у  2009.  години  износе 
око  1,6  милијарди  КМ  и  представљају  значајан 
потенцијал  којим  ће  се  побољшати  ликвидност 
привреде и повећати тражња, а самим тим ублажити 
негативни ефекти кризе, те одржати привредни раст. 
   Оно што охрабрује  јесте  чињеница да  је  банкарски 
систем  у  Републици  Српској  и  даље  стабилан. 
Пријетње које нам долазе због свјетске финансијске и 
привредне  кризе,  а  чије  негативне  ефекте  морамо 
ублажити,могу се свести на сљедеће: 
‐  без  обзира  што  финансијски  сектор  није  претрпио 
губитке  због  неадекватних  гаранција  пласмана, 
неминовно  је да ће се у Републику Српску пренијети 
значајни  негативни  ефекти финансијске  и  привредне 
кризе; 
‐  озбиљан  проблем  представља  дефицит 
спољнотрговинске  размјене,  која  је  за  12  мјесеци 
2008.год.  износила  2,22  милијарде  КМ–покривеност 
увоза извозом 46,4 %; 
‐ претпоставља се да ће се смањити прилив кредитних 
средстава  и  то,  како  оних  која  се  усмјеравају  преко 
банака  које  имају  своје  осниваче  у  развијеним 
земљама,  тако  и  кредитних  средстава  која  су  наша 
предузећа  повлачила  директно  од  страних 
банака.Такође,стране  директне  инвестиције  могу 
бити  успорене или смањене, обзиром да ће се страни 
инвеститори  са  опрезом  опредјељивати  за  улагање 
средстава; 

‐ смањен прилив иностраних средстава имаће утицаја 
на  изворе  финансирања  дефицита  рачуна  текућих 
плаћања,а  самим  тим  ће  посљедично  доћи  до  јачих 
притисака  на  девизне  резерве  и  количину  новца  у 
оптицају,  што  ће  се  у  крајњој  линији  одразити  и  на 
обим текуће потрошње у земљи; 
‐  појачаће  се  притисак  страних  произвођача да  своје 
производе пласирају на наше тржиште; истовремено, 
наши  произвођачи  ће  имати  отежан  пласман  наших 
производа  у  иностранство,  чиме  ће  се  конкурентска 
способност  наше  привреде,  у много  јачој мјери  него 
до сада, ставити на пробу; 
   Негативни  ефекти  могу  бити  ублажени  примјеном 
одговарајућих мјера,али уз стално праћење кретања у 
финансијском  сектору  и  привреди  у  Републици 
Српској,  али  и  у  свјетским  размјерама  како  би  се  у 
датом  тренутку  могло  промптно  реаговати  (обзиром 
на  још  многе  непознанице  на  глобалном  нивоу  о 
дубини кризе и дужини трајања). 
   Као  одговор  на  кризу,мјере  за  повећање 
ликвидности  у  развијеним  земљама  имаће  повољно 
дејство и на нашу економију,јер се тиме истовремено 
креирају  средства  која  ће  бити  расположива  и  за 
пласман на наше тржиште.  
   Питање  конкурентности  привреде  поставиће  се  не 
само пред нашу привреду, већ и пред привреду свих 
земаља у окружењу.Предност наше привреде је да на 
кратак  рок,има много  веће могућности да  се покаже 
конкурентном  у  окружењу  него  на  ширем  свјетском 
тржишту. 
   Треба имати у виду да ће земље у окружењу и даље 
остати  наши  најзначајнији  спољнотрговински 
партнери. 

Дефинисање мјера 
   У  дефинисању  мјера  нема  посебних  правила, 
обзиром да исто зависи од земље до земље и да оно 
што може да важи за једну земљу не мора да важи за 
другу.  Док  једне  земље  примјењују  рестрикције  на 
потрошњу,  друге  траже  начин  како  да  повећају 
тражњу. 
   Одговор  на  негативан  утицај  свјетске  економске 
кризе  треба  бити,  прије  свега,заснован  на  сталној 
анализи  властите  ситуације  и  предложених  мјера, 
односно властитих могућности у оквиру којих се мјере 
интервенције могу провести. 
   При  дефинисању  Приједлога  мјера  за  ублажавање 
негативних  ефеката  свјетске  економске  кризе  на 
привреду Општине Доњи Жабар,основни принцип је да 

исте буду: 
  ‐конкретне ,  
  ‐  са  јасно постављеним циљем ,  
  ‐  са брзим дејством и 
  ‐  проводиве .  
   Мјере обухватају све сегменте привреде  и друштва, 
с  тим да  се  треба водити рачуна да  се  суштински не 
наруши  тржишни  концепт  привређивања  као  основе 
економског система.  
   У  домену  државних  органа  предвиђене  су 
рестриктивне,а  у  домену  привреде  подстицајне 
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мјере.Рестриктивне  мјере  у  домену  јавне  потрошње 
биће фокусиране на  смањење  свих  трошкова  у 2009. 
години(плате  руководилаца,канцеларијски 
материјал,трошкови  набавке  и  одржавања 
возила,рационализација  запошљавања  у 
администрацији  уз  побољшавање  ефикасности 
рада,неприоритетна  улагања,  итд.).  У  домену 
привреде акценат општине Д. Жабар је дат мјерама за 
побољшање: 
 1. ликвидности,  
 2. развоја и додатног запошљавања,  
3. повећање  домаће  тражње  кроз  јавне 

инвестиције,  
4. реализацији  инвестиција  путем  Инвестиционо‐

развојне  банке  из  Развојног  програма    
Републике Српске, 

5. инвестиције  у  саобраћајну  и  осталу 
инфраструктуру,  

6. развоја пољопривредне производње, 
чиме  ће  се  значајно  упослити  производни 
капацитети и радна снага у многим предузећима. 

   До  изражаја  треба  да  дође  и  социјални  карактер 
државе‐општине.У  складу  са  стварним 
могућностима,односно,потребно  је  обезбиједити  да 
најугроженији  слојеви  становништва буду  заштићени 
најмање у мјери у којој су то и сада. 

М Ј Е Р Е 
1.1. Буџет треба бити у цјелини рестриктиван,уз јачање 

његове развојне компоненте и остварење у 2009. 
године. 

1.2. Плате  буџетских  корисника  у  2009.  години 
рестриктивно се планирају.  

1.3. Појачати  контролу  употребе  буџетских  средстава 
за  подстицај  развоја  пољопривреде  и  села  у 
сарадњи  са  инспекцијским  органима  и  са 
евиденције  Завода  за  запошљавања  искључити 
све  носиоце  пољопривредног  газдинства  које 
користе подстицајна средства. 

1.4. Извршити  измјене  Уредбе  о  издацима  за 
службена  путовања  у  земљи  и 
иностранству(„Службени  гласник  Републике 
Српске“,број  124/06),и  у  том  смислу  претходно 
законски  уредити  појам  дневнице,  те  
критеријума по којима се дневнице исплаћују. 

1.5. Хармонизовати  подстицајне  мјере  у 
пољопривреди  које  планирају  јединице  локалне 
самоуправе  са  планом  подстицајних  мјера  који 
доноси  Влада  Републике  Српске.У  комисије  за 
подстицаје  у  пољопривреди  укључити  и 
представнике из јединица локалне самоуправе. 

1.6. Извршити ревидирање Правилника о коришћењу 
службених  аутомобила  за  кориснике  у  циљу 

њихове  рестриктивности,  односно,уштеда  у 
реалном износу у односу на претходну годину,као 
и  уштеда  трошкова  службених  путовања,  услуга 
превоза  и  горива  и  појачане  контроле  текућег 
одржавања службених аутомобила,само у јануару 
општина  Доњи Жабар  по  овој  основи  уштедјела 
2000,00КМ. 

1.7. Припремати  и  одржавати  већи  број  семинаре  у 
организацији  Влади  Републике  Српске,а 
ангажовање  трећих  лица  вршити  само  за  оне 
обуке  за  које  немамо  властите  ресурсе  и  знања, 
како  би  се  избјегли  трошкови  плаћања 
анганжмана трећих лица. 

1.8. Постизање  задовољавајућег  нивоа 
административних  капацитета,  људских  и 
материјалних  оспособљености  на  нивоу  локалне 
управе,те  побољшање  система  управљања 
кадровима  на  нивоу  локалне  управе,без 
повећања  броја  запослених,  а  у  циљу  да  се 
процес  реформе  јавне  управе  максимално  убрза 

ради  стварања  модерне,ефикасније, 
дјелотворније и одговарајуће јавне управе,која би 
грађанима пружила боље услуге за мање новца. 

1.9. Израдити  оперативне  планове  рада 
инспекцијских  и  других  контролних  органа  у 
новонасталим  околностима,са  посебним 
акцентом  на  контролу  рада  „на  црно“,  наплате 
буџетских прихода. 

1.10. Израдити  Стратегију  одрживог  развоја 
општине  Доњи  Жабар,и  са  њом  у  вези  и 
Акционог  плана,које  је  вољна  финансирати  и 
Влада Републике Српске 

1.11. Увести  посебне  мјере  штедње  у  свим 
сегментима  трошења  буџетских  средстава  за 
материјално пословање. 

I – Посебне мјере у области привреде 
(подстицајне) 

1. Побољшање ликвидности привреде, развоја и 
додатног запошљавања 

1.1. Путем  ИРБ  РС  пружити  подршку    реалном 

сектору  кроз  прилагођавање  постојећих 
кредитних линија кроз које ће бити омогућено 
сљедеће:  

а) Задржавање  постојећег  броја  запослених 

радника  и,  евентуално,  повећање  броја 
радника гдје је то могуће; 

б) Повољнији  услови кредитирања за привредне 
гране  које  су  највише  изложене  негативним 
ефектима свјетске економске кризе; 

в) Олакшати приступ средствима предузетницима 
и  лицима  која  се  баве  микробизнисом  у 
пољопривредни  на  начин  да  се  искључи 
обавеза сопственог учешћа;  

1.2.  Убрзати  процедуре  разматрања  захтјева  за 
додјелу  кредита  из  Инвестиционо‐развојне 
банке,поједноставити  начин  додјеле,  повећати  грејс 
период за обртна  средства и дефинисати крајњи рок 
за  одговор  Банке  на  захтјев  за  добијање  кредитних 
средстава.  
1.3. Појачати контролу коришћења субвенција,односно 

бесповратних  подстицајних  средстава  код 
корисника,с  тим  да  се,поред  контроле  намјенског 
коришћења, прате и контролишу ефекти додијељених 
средстава,како  на  нивоу  Министарства 
пољопривреде,тако  и  на  нивоу  општине.У  случају 
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ненамјенског коришћења предвидјети уговором да се 
исти  раскида  и  повлаче  средства  ради  репласмана,и 
покретање  кривичног  поступка  за  превару,  као  и 
онемогућавање  аплицирања  за  подстицајна 
средства  у  наредних  10  година.У  случају  да  се  у 
цјелини  постижу  неодговарајући  ефекти,потребно  је 
анализирати  модел  подстицаја  ради  његовог 
ревидирања или мјењања.  
1.4.  Убрзати  хармонизацију  подстицајних  мјера  за 
развој  пољопривреде  и  сеоских  подручја  са мјерама 
ЕУ  и  са  Федерацијом  БиХ  како  би  се  избјегле 
последице  различитих  нивоа  подршке  по  појединим 
мјерама  на  истом  економском  простору  и  тако 
избјегло  довођење  регистрованих  пољопривредних 

газдинстава у неравноправни положај. 
1.5.  У  Правилнику  о  условима  и  начину  додјеле 
подстицајних  средства  у  пољопривреди  за  2009. 
годину,  дефинисати  горње  и  доње  прагове  за 
поједине  врсте  подстицаја  како  би  општинским 
буџетом  планирана  средства  била  што  боље 
искориштена и обухватила што већи број корисника. 
1.6.  Подстицајне  мјере  омогућити  само  оним 
предузећима која исплаћују плате и друга примања 
радницима  и  уплаћују  доприносе  на  исплаћену 
плату.  
1.7.  Убрзати  процес  додјеле  концесија  за 
пољопривредно земљиште и додјелу 25% државног 
пољопривредно  земљишта  индивидуалним 
произвођачима у складу са законским процедурама. 
1.8.  Убрзати  активности  на  на  идентификацији 
земљишта  које  би,у  складу  са  просторним, 
урбанистичким  и  регулационим  плановима,  могло 
бити  искоришћено  за  оснивање  пословних  зона.  Ти 
подаци  би  могли  бити  употребљени  за  покретање 
предузетничке  инфраструктуре,а  све  у  циљу 
привлачења  страних  и  домаћих  инвеститора  и 
смањења  утицаја  економске  кризе  на  запосленост  у 
нашој општини . 
II – Посебне мјере у области социјалне и 

здравствене заштите 
1. Општина  Доњи  Жабар  ће  обезбиједити 

финансијска  средства  за  остваривање  права  на 
сталну  новчану  помоћ  за  најугроженије 
становништво (социјално искључене категорије). 

2. Побољшање  услова  становања  социјално 
угрожених  категорија  становништва  у  стању 
хуманитарне потребе 

3. Образовати Координациони одбор за социјалну 
политику  ради  појачане  бриге  о  социјално 
угроженом  становништву  и  израде  стратешких 
докумената  социјалне  и  дјечије  заштите  на 
подручју општине Доњи Жабар. 

4. Побољшање  здравствене  заштите  становника 
општине  Доњи  Жабар  у  сарадњи  са  Домом 
здравља Бијељина. 

5. Израдити  Програм  запошљавања  радника  у 
ванредним  околностима;  тј.  свести  на  минимум 
могућа отпуштања радника. 

6. Појачати  рад  инспекцијских  и  свих  других 
контролних  органа  са  циљем  вршења  појачане 
контроле из области радних односа. 

        Криза  је  већ  присутна  у  области  новца  и 
капитала.Слиједи  удар  на  реални  сектор,  могуће  је 
повећање  незапослености,  пад  реалних  зарада  и 
пензија,пад цијена некретнина, пад извоза и слично. 
      Општина  Доњи  Жабар  ће  радити  на  побољшању 
пословног  окружења  и  смањењу  јавне 
потрошње.Промовисати  свеопшти  активизам  и 
ентузијазам.Морамо  избјећи  да  платимо  било  какву 
цијену  због  економске  кризе  или  бар  да  та  цијена 
буде минимална.  

Након усвајања документа приступиће се изради 
Акционог  плана  са  задужењима  и  роковима 

реализације,уз  обавезу  кварталног  извјештавања 
Начелника општине. 

Члан 2. 
    Начелник општине ће редовно пратити провођење 
ових мјера,вршити анализу ефеката њихове примјене 
и,по потреби,о томе обавјештавати Скупштину и друге 
надлежне органе. 

Члан 3. 
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у "Службеном гласнику Општине Доњи 
Жабар". 
Број:01-022-33/09                          ПРЕДСЈЕДНИК 
25.марта 2009. године         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Доњи  Жаб ар                       Стево Мијатовић,с.р. 

 
     40 
   Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 1. 
Закона о јавним набавкама(«Службени гласник БиХ», 
бр. 49/04, 19/05,52/05,92/05,8/06, 24/06,70/06 и 12/09), 
Упутства о примјени Закона о јавним набавкама БиХ 
(«Службени гласник БиХ»,број 03/05),а у складу са 
чл.21. Закона о уређењу простора("Службени гласник 
Републике Српске", бр.84/02 Пречишћени текст,14/03–
испр., 112/06 и 53/07),чланом 43.Закона о локалној 
самоуправи("Службени гласник Републике Српске",бр. 
101/04, 42/05 и 118/05)и члана 44. Статута Општине 
Доњи Жабар («Службени гласник Општине Доњи 
Жабар»,број 6/05),донио је 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
РАДОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕМЕЉА ЗА СТАМБЕНИ 

ОБЈЕКАТ 

1. ПРИСТУПА СЕ набавци услуге за избор 
најповољнијег понуђача за израду темеља, и то: 
Изградња темеља за стамбени објекат П+Пот 
8x7 m, у корист и за рачун Ружице Стојковић у 
складу са уговором између општине Доњи 
Жабар и Министарства за породицу,омладину и 
спорт Републике Српске број 02-022-31/07. 
2. Укупна вриједност јавне набавке процијењена је на 
износ од cca 7.000,00 КМ укључујући и ПДВ. 

3. Средства за извршење ове Одлуке обезбијеђена су у 
складу са уговором из тачке 1.ове Одлуке. 

4. Поступак јавне набавке ће се провести путем 
конкурентског захтјева, без објављивања 
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обавјештења о јавној набавци. Обавјештење 
доставити овлашћеним организацијама за израду 
предметних радова,и то најмање за три 
организације. 

5. Поступак набавке ће се завршити најдаље до 
06.04.2009. године, а завршетак пружања услуге се 
има обавити најкасније до 20.04.2009.године. 

6. Документацију за провођење поступка јавне набавке 
која је предмет ове Одлуке сачињава службеник 
Административне службе надлежан за послове 
просторног уређења и грађења, који се задужује за 
давање свих обавјештења и докумената потребних 
за израду наведених радова, у складу са законом и 
овом Одлуком. 

7. Одговорно лице: Слободан Вуковић дипл. 
инж.грађевине. 

8. Поступак набавке извршиће Комисија за јавне 
набавке, руководећи се критеријумом искључиво 
најниже понуђене цијене. Комисија за отварање и 
вредновање понуда ће се формирати накнадно, 
доношењем посебног рјешења. 

9. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у "Службеном гласнику Општине Доњи 
Жабар". 

Број: 02-372-1/09             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
27.2. 2009.године              Горан Митровић,с.р. 
Доњи Жабар 
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   Ha основу члана члана 72.Закона о локалној 
самоуправи(''Службени гласник Pепублике Српске'', 
бр.101/04,42/05 и 118/05) и члана 4.Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине ''Службени гласник 
БиХ'',бр.49/04,19/05,52/05,92/05,8/06,24/06 и 70/06), а 
у складу са чланом 44.Статута општине Доњи Жабар 
(''Службени гласник општине Доњи Жаба'',бр.6/05), 
Начелник општине Доњи Жабар, доноси 

О ДЛ У К У  
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  

НАБАВКЕ РАДОВА-ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА 
ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И 

УЛИЦА У НАСЕЉИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

I 
   ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова за потребе 
општине Доњи Жабар: одржавање и заштита 
локалних и некатегорисаних путева и улица у 
насељима за период од три године. 

II 
   Радови који су предмет јавне набавке у складу са овом 
Одлуком обављаће се у обиму,количини и вриједности 
утврђеним и ограниченим буџетским средствима 
Општине за текућу буџетску годину и у складу са 
годишњим Плановима одржавања и заштите локалних 
и некатегорисаних путева и улица у насељима. 

III 
   За предметну јавну набавку спровешће се Конкурентски 

захтјев без објављивања обавјештења о набавци. 
 

IV 
   Период реализације уговора је 2009-2011.година. 

   Добављач је обавезан радове обављати у току 
уговорног периода по налогу-поруџби за извршење 
појединих радова,по њиховој врсти и обиму,у складу са 
процијењеним потребама и обезбијеђеним средствима 
од стране уговорног органа.  

V 
   Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде према јединицама мјере 
наведеним у тендерској документацији. 

VI 
   Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати доношењем посебног ријешења. 

VII 
   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Доњи 
Жабар''. 
Број: 02-345-2/09            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
13.03.2009.године            Горан Митровић,с.р. 
Доњи Жабар 
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     На основу чл. 34. став 1. и 38. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Сл.гласник БиХ”, бр. 
49/04,19/05,52/05, 92/05,8/06,24/06 и 70/06), Начелник 
општине,доноси 

О Д Л У К У 
 о резултатима окончаног поступка јавне 
набавке радова ради извођење радова за 
израду темеља за стамбени објекат 

I 
   У  поступку   јавне   набавке радова ради избора 
најповољнијег понуђача за извођење радова за израду 
темеља за стамбени објекат П+Пот 8х7m у корист и за 
рачун Ружице Стојковић у складу са уговором између 
општине Доњи Жабар и Министарства за породицу, 
омладину и спорт Републике Српске број 02-022-31/07  
путем конкурентског захтјева за достављање понуда без 
објављивања обавјештења,понуде су доставили 
сљедећи понуђачи:   
   - d.o.o. "PE-COMERC" из Горње Слатине 
   - d.o.o. "GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE PEJIĆ" из 
Брчко Дистрикта 
   - GP ''OBNOVA" d.о.о. из Шамца 

II 
   Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да услове из тендерске документације испуњавају 
следеће понуде: 
   - d.o.o. "PE-COMERC" из Горње Слатине 
   - d.o.o. "GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE PEJIĆ" из 
Брчко Дистрикта 
   - GP ''OBNOVA" d.о.о. из Шамца 

III 
    Комисија је на основу критеријума најниже 
цијене,извршила вредновање и сачинила збирну табелу  
ранг листе понуђача,на следећи начин: 
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1. 

d.o.o. "PE-
COMERC" из 
Горње Слатине 

 

6.945,92 км 1 

2. 
GP ''OBNOVA" 
d.о.о. из Шамца 

 
7.141,39 км 2 

3. 

d.o.o. 
"GRAĐEVINSKE
KONSTRUKCIJE
PEJIĆ" из Брчко 
Дистрикта 

8.345,38 3 

 
 

IV 
     На основу извршеног вредновања и утврђене ранг 
листе понуђача оцијењено је да је најповољнији 
понуђач: 

d.o.o. "PE-COMERC" из Горње Слатине са понудом број 
108/09 од 25.03.2009.године са понуђеном цијеном од 
6.945,92 КМ.  
     Са понуђачем ће се закључити уговор о извођењу 
радова,у складу са законом. 

V 
     Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има  право  да  поднесе  приговор  у  року  од  пет  дана  
од дана пријема обавјештења о избору најповољнијег 
понуђача. 
     Приговор се подноси писмено Начелнику општине,а 
може се изјавити и усмено на записник код овог 
органа. 

VI 
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику општине Доњи 
Жабар''. 

Број: 02-372-1/09            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
26.03.2009.године              Горан Митровић,с.р. 
Доњи  Жаба р  
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    На основу члана 1.Закона о јавним набавкама 
(«Службени гласник БиХ»,бр.49/04,19/05,52/05, 92/05, 
8/06,24/06 и 70/06),Упутства о примјени Закона о 
јавним набавкама БиХ («Службени гласник БиХ»,број 
03/05),а у складу са чл.21. Закона о уређењу простора 
("Службени гласник Републике Српске", бр.84/02 
Пречишћени текст,14/03–испр.,112/06 и 53/07),члана 
43.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске",бр.101/04, 42/05 и 118/05)и члана 
44.Статута Општине Доњи Жабар(«Службени гласник 
Општине Доњи Жабар»,број 6/05),Начелник Општине 
Доњи Жабар,донио је 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ПРОЈЕКТОВАЊА 
   1. ПРИСТУПА СЕ набавци услуге за избор 
најповољнијег понуђача за израду пројектне 

документације за реконструкцију-асфалтирање 
локалних путева на подручју општине Доњи 
Жабар,и то: 

ЛОТ 1. Главни пројекат за реконструкцију-
асфалтирање дијела локалног пута Л-1 „Пут од 
центра насељеног мјеста Човић Поље,преко 
Видаковића раскрснице,Милине липе,Доњег Поља до 
магистралног пута Пелагићево-Лончари М1.8 
(Ловац),и то дионице „Љештак-Ловац“ у дужини од 
1300 m, 

ЛОТ 2. Главни пројекат за реконструкцију-
асфалтирање локалног пута Л-6 „Пут кроз 
Круниће“,(Улица Цара Душана)у дужини од 1200 m 

ЛОТ 3. Главни пројекат за реконструкцију-
асфалтирање локалног пута Л-22 “Пут кроз 
Ристиће и Вуковиће до мјесног гробља у Доњем 
Жабару(Улица Светог Саве),у дужини од 1160 m. 
 

 ЛОТ 4. Главни пројекат за реконструкцију-
асфалтирање дијела локалног пута Л-8 „Дријенски 
пут“ ,у дужини од 600 m, 

2. Средства за извршење ове Одлуке обезбијеђена су у 
Буџету Општине Доњи Жабар. 

3. Поступак јавне набавке ће се провести путем 
конкурентског захтјева,без објављивања 
обавјештења о јавној набавци.Обавјештење 
доставити овлашћеним организацијама за израду 
планске документације,и то најмање за три 
организације. 

4. Потребну документацију за провођење поступка 
јавне набавке која је предмет ове Одлуке сачињава 
службеник Административне службе надлежан за 
послове просторног уређења и грађења,који се 
задужује за давање свих обавјештења и докумената 
потребних за израду наведених пројеката,у складу 
са законом и овом Одлуком. 

5. Одговорно лице:Слободан Вуковић дипл. 
инж.грађевине. 

6. Поступак набавке извршиће Комисија за јавне 
набавке,руководећи се критеријумом искључиво 
најниже понуђене цијене.Комисија за отварање и 
вредновање понуда ће се формирати накнадно, 
доношењем посебног рјешења. 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у "Службеном гласнику Општине Доњи 
Жабар". 

 
Број: 02-360-1/09                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
17. фебруара 2009.године       Горан Митровић,с.р. 
Доњи Жабар 

 
            44 
   На основу чл. 34. став 1. и 38. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Сл.гласник БиХ”, бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 и 70/06), 
Начелник општине,доноси 

О Д Л У К У 
 о резултатима окончаног поступка јавне 

набавке услуга пројектовања 
I 

   У поступку јавне набавке услуга за избор најповољнијег 



Страна 8     Понедјељак, 30.март  2009.         СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР          Број 3 
 

 

понуђача за израду пројектне документације за 

реконструкцију-асфалтирање локалних путева на 
подручју општине Доњи Жабар и то: 
ЛОТ 1. Главни пројекат за реконструкцију-асфалтирање 
дијела локалног пута Л-1 ''Пут од центра насељеног 
мјеста Човић Поље, преко Видаковића раскрснице, 
Милине липе, Доњег Поља до магистралног пута 
Пелагићево-Лончари М1.8 (Ловац), и то дионице 
''Љештак-Ловац'' у дужини од 1300m 
ЛОТ 2. Главни пројекат за реконструкцију-асфалтирање 
локалног пута Л-6 ''Пут кроз Круниће'', у дужини од 
1200m 
ЛОТ 3. Главни пројекат за реконструкцију-асфалтирање 
локалног пута Л-22 ''Пут кроз Ристиће и Вуковиће'' до 
мјесног гробља у Доњем Жабару, у дужини од 1160m 
ЛОТ 4. Главни пројекат за реконструкцију-асфалтирање 
дијела локалног пута Л-8 ''Дријенски пут'', у дужини од 
600m    
путем конкурентског захтјева за достављање понуда без 
објављивања обавјештења,понуде су доставили сљедећи 
понуђачи:   
   - d.o.o. "INVEST NOVA" из Брчко Дистрикта 
   - d.o.o. "Astra plan" из Брчко Дистрикта 
   - d.o.o.  ''PLANINVEST" из Брчко Дистрикта 

II 
   Након разматрања приспјелих понуда установљено је 
да услове из тендерске документације испуњавају 
сљедеће понуде: 
   - d.o.o. "INVEST NOVA" из Брчко Дистрикта 
   - d.o.o. "Astra plan" из Брчко Дистрикта 
   - d.o.o.  ''PLANINVEST" из Брчко Дистрикта 

III 
    Комисија је на основу критеријума најниже цијене 
технички задовољавајуће понуде, извршила вредновање 
и сачинила збирну табелу  ранг листе понуђача, на 
следећи начин: 
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1. 
d.o.o. "INVEST 
NOVA" из Брчко 
Дистрикта 
 

ЛОТ 1.+ ЛОТ 2. + ЛОТ 3.+ ЛОТ 4.
УКУПНО: 14.859,00км 1 

2. 
d.o.o. "Astra plan" 

из Брчко 
Дистрикта 

 

ЛОТ 1.+ ЛОТ 2.+ ЛОТ 3. + ЛОТ 4.
УКУПНО: 16.500,00км 2 

3. 
d.o.o.  

''PLANINVEST" из 
Брчко Дистрикта 

ЛОТ 1. + ЛОТ 2. + ЛОТ 3. + ЛОТ 
4.  

УКУПНО: 16.697,07км 
3 

IV 
   На основу извршеног вредновања и утврђене ранг 
листе понуђача оцијењено је да је најповољнији понуђач: 
d.o.o. "INVEST NOVA" из Брчко Дистрикта са понудом 
број IN-P-08/09 од 09.03.2009.године са понуђеном 
цијеном од 14.859,00 КМ.  
     Са понуђачем ће се закључити уговор о извођењу 
радова,у складу са законом. 

V 
     Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има  право  да  поднесе  приговор  у  року  од  пет  дана  
од дана пријема обавјештења о избору најповољнијег 
понуђача. 
     Приговор се подноси писмено Начелнику општине,а 
може се изјавити и усмено на записник код овог 
органа. 

VI 
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику општине Доњи 
Жабар''. 
Број: 02-360-1/09             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
12.03.2009.године                Горан Митровић,с.р. 
Доњи  Жаб ар  

 
      45 
   На основу члана 122. став.2. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 
101/04 и 42/05) и члана 22. Правилника о јединственим 
правилима и процедури запошљавања и попуњавања 
упражњених радних мјеста у Административној служби 
општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине 
Доњи Жабар" број 4/08), након проведеног поступка 
јавног конкурса за пријем службеника у радни однос на 
неодређено вријеме у Административну службу 
oпштине Доњи Жабар за радно мјесто Самостални 
стручни сарадник за имовинско правне послове и 
утврђеног редослиједа кандидата од стране Комисије за 
пријем у радни однос,Начелник општине доноси 

О Д Л У К У 
о избору кандидата 

I 
   За обављање послова радног мјеста Самостални 
стручни сарадник за имовинско правне послове у 
Административној служби општине Доњи Жабар, 
изабрана је Митровић Маријана из Брчког,дипл. 
правник,која испуњава све услове предвиђене јавним 
конкурсом. 

II 
   Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у "Службеном гласнику општине Доњи 
Жабар"  и огласној табли општине Доњи Жабар. 

Број: 02-120-2-1/09                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 13.03.2009. године          Горан Митровић,с.р. 
Доњи Жабар      

 
        46 
   На основу члана 122.став.2.Закона о локалној 
самоуправи("Службени гласник Републике Српске",бр. 
101/04 и 42/05) и члана 22. Правилника о јединственим 
правилима и процедури запошљавања и попуњавања 
упражњених радних мјеста у Административној служби 
општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине 
Доњи Жабар" број 4/08), након проведеног поступка 
јавног конкурса за пријем службеника у радни однос у 
Административну службу oпштине Доњи Жабар за 
радно мјесто Самостални стручни сарадник за 
привреду,пољопривреду,трговину и развој, и утврђеног 
редослиједа кандидата од стране Комисије за пријем у 
радни однос,Начелник општине доноси 
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О Д Л У К У 
о избору кандидата 

 
I 

За обављање послова радног мјеста Самостални  
стручни сарадник за привреду, пољопривреду, трговину 
и развој у Административној служби општине Доњи 
Жабар,изабран је ШАЛИПУР ТОДОР из Лончара који 
испуњава услове предвиђене јавним конкурсом. 

 
II 

   Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у "Службеном гласнику општине Доњи 
Жабар" и на огласној табли општине Доњи Жабар. 
Број: 02-123-2/09                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум,13.03.2009. године          Горан Митровић,с.р. 
Доњи Жабар 
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   На основу члана 122.став 2. Закона о локалној 
самоуправи("Службени гласник Републике Српске",бр. 
101/04 и 42/05) и члана 22. Правилника о јединственим 
правилима и процедури запошљавања и попуњавања 
упражњених радних мјеста у Административној служби 
општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине 
Доњи Жабар",број 4/08), након проведеног поступка 
јавног конкурса за пријем приправника у радни однос у 
Административну службу oпштине Доњи Жабар за 
радно мјесто Стручни сарадник за социјалну и дјечију 
заштиту,здравство,просвјету и културу,и утврђеног 
редослиједа кандидата од стране Комисије за пријем у 
радни однос,Начелник општине доноси 

 
О Д Л У К У 

о избору кандидата 
 
I 

   За обављање послова приправника за радно мјесто 
Стручни сарадник за социјалну и дјечију заштиту, 
здравство,просвјету и културу у Административној 
служби општине Доњи Жабар,изабран је Далибор 
Дамјановић  из Човић Поља који испуњава услове 
предвиђене јавним конкурсом. 

II 
   Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у "Службеном гласнику општине Доњи 
Жабар" и на огласној табли Општине. 
 
Број: 02-123-1/09                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 19.03.2009. године        Горан Митровић,с.р. 
Доњи Жабар 
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    На основу члана 122. став.2. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 
101/04 и 42/05) и члана 22. Правилника о јединственим 
правилима и процедури запошљавања и попуњавања 
упражњених радних мјеста у Административној служби 
општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине 
Доњи Жабар",број 4/08),након проведеног поступка 
јавног огласа за пријем радника у радни однос у 
Административну службу oпштине Доњи Жабар за 

радно мјесто Управник спортско-школске дворане, и 
утврђеног редослиједа кандидата од стране Комисије за 
пријем у радни однос,Начелник општине доноси 
 

О Д Л У К У 
о избору кандидата 

 
I 

   За обављање послова радног мјеста Управник 
спортско-школске дворане у Административној служби 
општине Доњи Жабар,изабран је Стевановић Милан  
из Доњег Жабара који испуњава услове предвиђене 
јавним огласом. 

II 
   Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у "Службеном гласнику општине Доњи 
Жабар" и на огласној табли Општине. 
 
Број: 02-120-3/09                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 25.03.2009. године        Горан Митровић,с.р. 
Доњи Жабар 
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   На основу чл. 34. став 1.и 38.Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине(“Сл.гласник БиХ”,бр. 
49/04,19/05,52/05,92/05,8/06,24/06 и 70/06),Начелник 
општине,на препоруку Комисије,доноси 

 
О Д Л У К У 

 о резултатима окончаног поступка јавне 
набавке ради пружања услуга 

телевизијског представљања општине 
Доњи Жабар 

 
I 

   У  поступку јавне набавке услуга ради избора 
најповољнијег понуђача за пружање услуга 
телевизијског представљања општине Доњи Жабар, 
путем конкурентског захтјева за достављање понуда без 
објављивања обавјештења понуде су доставили 
сљедећи понуђачи:   
   - "Канал 3" Прњавор доставио понуду 09.03.2009. 
   - "ХИТ" Брчко     доставио понуду 23.03.2009.г.       
   - “ Медиа маркет ” Пале  доставио понуду 23.03.2009.г.  

 
II 

   Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да услове из тендерске документације испуњавају 
следеће понуде: 
   - "Канал 3" Прњавор 
   - "ХИТ" Брчко 
   - “ Медиа маркет ” Пале. 

 
III 

    Комисија је на основу критеријума најниже цијене, 
извршила вредновање и сачинила збирну табелу  ранг 
листе понуђача,на следећи начин: 
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1  
"ХИТ" Брчко 1404,00 КМ 1 

2 "Медиа маркет" 
Пале  1989,00 КМ 2 

3 “Канал 3” Прњавор      2340,00 КМ 3 
 

IV 
   На основу извршеног вредновања и утврђене ранг 
листе понуђача оцијењено је да је најповољнији понуђач: 
"ХИТ" Брчко од 23.03.2009.године са понуђеном 
цијеном од 1404,00 КМ са ПДВ-ом.Са најповољнијим 
понуђачем закључиће се уговор о пружању услуга 
телевизијског представљања општине Доњи Жабар.   

V 
     Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има  право  да  поднесе  приговор  у  року  од  пет  дана  
од дана пријема 
     Приговор се подноси писмено Начелнику општине,а 
може се изјавити и усмено на записник код овог 
органа. 

VI 
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у “Службеном гласнику општине Доњи 
Жабар”. 

Број: 02-022-3/09                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
25.03.2009. године                  Горан Митровић,с.р. 
Доњи  Жаба р  
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   На основу члана 7.Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине("Службени гласник БиХ", бр.49/04, 
19/05,52/05,92/05, 8/06,24/06 и 70/06),а у складу са 
чланом 44.тач. 23.Статута општине Доњи Жабар 
("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.6/05), 
Начелник Општине Доњи Жабар,доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за јавне набавке 

I 
   Именује се Комисија за јавне набавке Општине Доњи 
Жабар(у даљем тексту:Комисија) у саставу: 
 1.  Слободан Вуковић, службеник Административне 
службе,предсједник; 
 2.  Душан Симић, службеник Административне 
службе,члан; 
 3.  Свјетлана Стевановић, службеник Административне 
службе, члан. 

II 
   Комисија има право и обавезу да проводи поступак 
јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за 
израду пројектне документације, и то: 
ЛОТ 1. Главни пројекат за реконструкцију-
асфалтирање дијела локалног пута Л-1 „Пут од 
центра насељеног мјеста Човић Поље,преко 
Видаковића раскрснице,Милине липе,Доњег Поља до 

магистралног пута Пелагићево-Лончари М1.8 (Ловац), 
и то дионице „Љештак-Ловац“ у дужини од 1300 m, 
ЛОТ 2. Главни пројекат за реконструкцију-
асфалтирање локалног пута Л-6 „Пут кроз 
Круниће“,(Улица Цара Душана)у дужини од 1200 m 
ЛОТ 3. Главни пројекат за реконструкцију-
асфалтирање локалног пута Л-22 “Пут кроз 
Ристиће и Вуковиће до мјесног гробља у Доњем 
Жабару(Улица Светог Саве),у дужини од 1160 m. 

 ЛОТ 4. Главни пројекат за реконструкцију-
асфалтирање дијела локалног пута Л-8 „Дријенски 
пут“ ,у   дужини од 600 m, 

III 
     За секретара Комисије именује се Слободан Вуковић. 
     Задатак секретара Комисије је да води 
административно-техничке послове за потребе рада 
Комисије. 

IV 
   Комисија врши послове јавне набавке услуга из тачке 
II.овог Рјешења у складу са законом и другим 
прописима из области јавних набавки у циљу додјеле 
уговора најповољнијем понуђачу,о истом сачини 
записник и достави приједлог Начелнику 
Општине.Комисија има право и обавезу да се укључи у 
израду стручног дијела тендерске документације коју 
сачињава надлежни службеник/ци Административне 
службе. 

V 
   У случају да предмет јавне набавке захтијева 
специфично техничко или специјализовано знање које 
иначе није доступно унутар Општине као уговорног 
органа,Комисија може предложити начелнику да позове 
стручњаке из тих области,о чему ће бити донијето 
посебно рјешење.По овом основу могу бити ангажована 
највише два лица истовремено. 
   Стручњаци ангажовани у смислу става 1.ове тачке 
немају право гласа. 

VI 
   На основу коначне одлуке о избору најповољнијег 
понуђача према критеријуму искључиво најниже 
понуђене цијене,Комисија ће сачинити приједлог 
уговора који ће начелник Општине понудити 
најповољнијем понуђачу. 

VII 
   Предсједник и чланови Комисије,као и секретар 
Комисије и стручна лица која се ангажују као 
експерти,дужни су чувати,као пословну тајну,све податке 
и сазнања која се стекну у раду Комисије,о чему су 
дужна потписати изјаву о чувању службене 
тајне(повјерљивост)у поступку набавке. 
   Поред изјаве о повјерљивости,лица из става 1.ове 
тачке,дужни су потписати изјаву о непристрасности, 
односно да ће поступати искључиво по правилима 
службе и да неће фаворизовати ниједног од учесника у 
поступку јавне набавке. 

VIII 
   Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у «Службеном гласнику Општине Доњи 
Жабар».  

Број: 02-360-1/09                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
17. фебруара 2009.године           Горан Митровић,с.р. 
Доњи Жабар 

 
     51 
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  Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 7. 
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ",бр.49/04,19/05,52/05,92/05, 
8/06,24/06,70/06 и 12/09),а у складу са чланом 44. тач. 
23.Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник 
општине Доњи Жабар",бр.6/05), доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о  им е н о в ањ у  Коми с и ј е  з а  ј а в н е  

н а б а в к е  
I 

   Именује се Комисија за јавне набавке Општине Доњи 
Жабар (у даљем тексту:Комисија) у саставу: 
1. Вуковић Слободан, службеник Административне 
службе,предсједник; 
2. Владимир Ресановић, службеник Административне 
службе,члан; 
3. Јово Жигић,службеник Административне службе, 
члан. 

II 
   Комисија има право и обавезу да проводи поступак 
јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за 
изградњу темеља, и то: 
   Изградња темеља за стамбени објекат П+Пот 
8x7m, у име и за рачун породице чији је носилац 
Ружице Стојковић у складу са уговором између 
општине Доњи Жабар и Министарства за 
породицу, омладину и спорт Републике Српске 
број 02-022-31/07. 

III 
   Комисија врши послове јавне набавке услуга из тачке 
II.овог рјешења у складу са законом и другим 
прописима из области јавних набавки у циљу додјеле 
уговора најповољнијем понуђачу, о истом сачини 
записник и достави приједлог начелнику Општине. 
Комисија има право и обавезу да се укључи у израду 
стручног дијела тендерске документације коју сачињава 
надлежни службеник/ци Административне службе. 

IV 
   У случају да предмет јавне набавке захтијева 
специфично техничко или специјализовано знање које 
иначе није доступно унутар Општине као уговорног 
органа, Комисија може предложити начелнику да 
позове стручњаке из тих области, о чему ће бити 

донијето посебно рјешење. По овом основу могу бити 
ангажована највише два лица истовремено. 
   Стручњаци ангажовани у смислу става 1.ове тачке 
немају право гласа. 

V 
   На основу коначне одлуке о избору најповољнијег 
понуђача према критеријуму искључиво најниже 
понуђене цијене, Комисија ће сачинити приједлог 
уговора који ће начелник Општине понудити 
најповољнијем понуђачу. 

VI 
   Предсједник и чланови Комисије,као и стручна лица 
која се ангажују као експерти, дужни су чувати, као 
пословну тајну, све податке и сазнања која се стекну у 
раду Комисије, о чему су дужна потписати изјаву о 
чувању службене тајне (повјерљивост) у поступку 
набавке. 
   Поред изјаве о повјерљивости, лица из става 1.ове 
тачке, дужни су потписати изјаву о непристрасности, 
односно да ће поступати искључиво по правилима 
службе и да неће фаворизовати ниједног од учесника у 
поступку јавне набавке. 

VII 
   Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у «Службеном гласнику Општине Доњи 
Жабар».  
Број: 02-372-1/09                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
27.фебруара 2009.године          Горан Митровић,с.р. 
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