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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
228

Начелник Општине Доњи Жабар, на основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05),чл. 12 ст.2 Закона о
рачуноводству и ревизији Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске“,
број:36/09 и 52/11), чл. 1, чл.6 тачка 5. и  чл. 46 Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“, бр. 49/04, 19/05, 52/05,92/05,8/06,24/06,70/06, 12/09 и 60/10) и чл. 44. Статута
Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05), доноси следећу

ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке услуга-књиговодствене и

рачуноводствене услуге за потребе рачуноводства општине Доњи Жабар у
2014., 2015. и 2016. години

I
   Приступа се поступку јавне набавке услуга – књиговодствене и рачуноводствене услуге за
потребе рачуноводства општине Доњи Жабар у 2014., 2015. и 2016. години.

II
   Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је
36.000,00КМ.

III
   Средства за извршење ове одлуке у износу од од 12.000,00КМ обезбиједиће се из буџета
општине Доњи Жабар за  2014.годину, 12.000,00 КМ  из буџета за 2015. годину и
12.000,00КМ из буџета за 2016.годину.
   Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска средства је „Расходи за бруто накнаде
за рад ван радног односа-привремени и повремени послови“, економски код 412938,
потрошачка јединица 0072130.

IV
   За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтјев за доставу понуда без
објављивања обавјештења о јавној набавци.

V
   Предвиђени почетак реализације уговора је дан потписивања уговора, а крајњи рок
завршетка је 31.12. 2016. године.

VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа

цијена технички задовољавајуће понуде.
VII

   Комисија за отварање и вредновање понуда формираће се накнадно, посебним  рјешењем.

Гласник
Доњи Жабар

Година XX – Број 29 Четвртак, 5. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ

ОПШТИНЕ ДОЊИЖАБАР
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VIII

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

Број:02-404-32/13 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
30.10.2013.године Жељко Марјановић, с.р.
Доњи Жабар

_______________________________

     229
На основу чл.43. и 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике

Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) чл. 34. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ, бр. 49/04,19/05,52/05,92/05,8/06,24/06,70/06,12/09 и 60/10) и чл. 35. Правилника о
јавним набавкама роба, радова и услуга (“Службени гласник општине Доњи Жабар“, број
2/11), Начелник општине Доњи Жабар, доноси следећу

ОДЛУКУ
о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде у поступку

јавне набавке услуга – зимско одржавање путева на територији општине Доњи
Жабар за зимску сезону 2013/2014 године и зимску сезону 2014/2015. године

I
   У поступку јавне набавке услуга-зимско одржавање путева на територији општине Доњи
Жабар, путем конкурентског захтјева за достављање понуда без објављивања обавјештења о
јавној набавци, понуде су доставили следећи понуђачи:

1. Д.Д. “Галакс-нискоградња” Брчко по цијени од 69.030,00 КМ са ПДВ-ом,
2. Д.О.О. “ Дејокоп” Бок по  цијени од 76.752,00 КМ са ПДВ-ом,
3. Д.О.О. "Интеграл МЦГ" Лопаре по цијени од 88.920,00 КМ са ПДВ-ом

II
   Комисија за јавне набавке је на основу критеријума укупне најниже цијене технички
задовољавајуће понуде извршила вредновање понуда и утврдила да је најповољнији
понуђач:
   Д.Д. “Галакс-нискоградња” Брчко по укупној цијени од 69.030,00 КМ са ПДВ-ом, у свему
према понуди број: 197/13 од 12.11.2013.године.

III
Са најповољнијим понуђачем, Д.Д. “Галакс-нискоградња” Брчко, у складу са Законом о

јавним набавкама БиХ и Законом о облигационим односима, закључиће се уговор о
пружању услуга зимског одржавања путева на територији општине Доњи Жабар за зимску
сезону 2013/2014 године и зимску сезону 2014/2015. године, уз највиши износ средстава за
једну зимску сезону од 24.000,00 КМ, за период:

- зимска сезона 2013/2014.година: од дана закључења уговора до 15. 3.2014. године,и
- зимска сезона 2014/2015.година: од 15. 11. 2014. до 15. 3. 2015. године).

   Период зимског одржавања путева из става 1. ове тачке се може продужити у зависности
од временских прилика и метеоролошких прогноза, у складу са чланом 32. Правилника о
одржавању јавних путева и објеката («Службени гласник Републике Српске», бр.23/05).

IV
Против ове одлуке може се поднијети писмени приговор, у року од 5(пет) дана од дана

пријема.
   Приговор се подноси Начелнику општине, писмено, а може се изјавити и на записник код
овог органа.
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V

   Ова одлука ступа на снагу  даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".

Број:02-404-31/13 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
15. 11. 2013. године Жељко Марјановић, инж.пољопривреде, с.р.
Доњи Жабар

_______________________________
230
На основу члана 43. а у вези са чланом 40. и чланом 72. став 3. Закона о локалној

самоуправи («Службени гласник Републике Српске«, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
члана 61. став 5. а у вези са чланом 49. и чланом 44. Статута општине Доњи Жабар
(«Службени гласник општине Доњи Жабар«, број 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број
9/12), Начелник општине Доњи Жабар доноси следећу

НАРЕДБУ
о садржају и потписивању аката Начелника општине и општинске управе

општине Доњи Жабар
Члан 1.

   Овом Наредбом уређује се садржај и начин потписивања управних, службених и других
аката (у даљем тексту:«акти») Начелника општине и општинске управе општине Доњи
Жабар, након почетка примјене Закона о измјенама и допунама Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Српске»,број 98/13)- (у даљем тексту: «Закон»).
  Ову Наредбу примјењују све организационе јединице општинске управе општине Доњи
Жабар, почев од дана њеног доношења.

Члан 2.
   Акти Општине Доњи Жабар имају дијелове и садржај прописан законом, другим
прописима и овом Наредбом.

Члан 3.
   Заглавље аката Начелника општине, има садржај утврђен у следећем обрасцу:
»РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број:
Датум«.

Члан 4.
   Заглавље аката организационих јединица општинске управе Општине Доњи Жабар, након
почетка примјене Закона,има садржај утврђен у следећим обрасцима:

   а) «РЕПУБЛИКА СРПСКА
         ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР
         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА
- Канцеларија за развој, јавне службе и управу -

        Број: __________/__
        Датум: ____________ године»,.

   б) «РЕПУБЛИКА СРПСКА
         ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР
         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА
- Стручна служба Скупштине општине -

        Број: __________/__
        Датум: ____________ године»,.
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Члан 5.

   Акте Начелника општине потписује Начелник општине или Замјеник начелника општине
када извршава дужности које му повјери начелник општине или га замјењује и дјелује у
његово име када је Начелник општине одсутан или спријечен у извршавању својих
дужности,у складу са законом.

Члан 6.
   Акте Стручне службе Скупштине општине потписује Секретар Скупштине општине.
   Акте Канцеларије за развој, јавне службе и управу потписује Начелник општине, а у
случају његове одсутности или спријечености у извршавању својих дужности - Замјеник
Начелника општине.
   Уколико Начелник општине рјешењем именује непосредног руководиоца Канцеларије за
развој, јавне службе и управу из реда службеника, тада акте Канцеларије потписује
непосредни руководилац уз ознаку: »Врши дужност Шефа Канцеларије за развој, јавне
службе и управу«.

Члан 7.
   Евиденције аката,улазне и излазне поште, књиге доставе аката у рад и вођење других
евиденција и књига по правилима канцеларијског пословања, наставиће се по затеченим
редним бројевима и другим ознакама до краја 2013. године и доношења Рјешења о
утврђивању бројчаних ознака организационих јединица и стваралаца аката за
Скупштину општине, Начелника општине и општинску управу за 2014. годину, с тим што
ће се, на дан почетка примјене овог Упутства, црвеном линијом или на други одговарајући
начин раздвојити, односно означити почетак евиденције аката и поште Општинске управе.
Службено лице ће сачинити забиљешку о томе, уписати датум и ставити својеручни потпис.

Члан 8.
   На акте и поднеске општинске управе-Канцеларија за развој, јавне службе и управу
ставља се печат Начелника општине до израде нових печата.
   На акте и поднеске Стручне службе Скупштине општине ставља се печат Скупштине
општине.

Члан 9.
   Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у »Службеном гласнику
општине Доњи Жабар«.
Број: 02-022-116/13 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
5. децембар 2013. године Жељко Марјановић, с.р.
Доњи Жабар

_______________________________

САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

228. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга-књиговодствене и
рачуноводствене услуге за потребе рачуноводства општине Доњи Жабар у 2014.,
2015. и 2016. години

229.  Одлука о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде у поступку
јавне набавке услуга – зимско одржавање путева на територији општине Доњи Жабар
за зимску сезону 2013/2014 године и зимску сезону 2014/2015. године

230.  Наредба о садржају и потписивању аката Начелника општине и општинске управе
општине Доњи Жабар

Четвртак, 5. децембар 2013.године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 29/13

Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Митар Митровић
дипл. правник Секретар Скупштине општине Доњи Жабар. Тел/факс:054/875-100.
"Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по потреби. Рачун јавних прихода
општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86 код НЛБ Банке Бања Лука-Филијала Брчко.


