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На основу члана 30.Закона о локалној

самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр.
101/04 и 42/05),а у складу са чланом 13.6 Изборног
закона Босне и Херцеговине("Службени гласник БиХ",
бр.23/01,7/02-ВП БиХ,9/02 ВП БиХ, 20/02,25/02
исправка,4/04,20/04,25/05 ВП БиХ, 52/05, 77/05,11/06
и 24/06),Скупштина општине Доњи Жабар,на
Тридесетпрвој редовној сједници одржаној 12.октобра
2007.године,донијела је

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

I
 Усваја се Извјештај Административног одбора и
потврђује се мандат одборника у Скупштини општине
Доњи Жабар Жељки Јовановић из Доњег Жабара,који
јој је додијељен од стране Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине,као сљедећем квалификованом
кандидату са изборне листе Српск а демократска
странка-замјенски мандат.

II
Ова Одлука објавиће се у "Службеном гласнику

Општине Доњи Жабар".

Број: 01-022-83/07 ПРЕДСЈЕДНИК
12.октобра 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.
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  На основу члана 30.Закона о локалној
самоуправи("Службени гласник Републике Српске",
бр.101/04 и 42/05),а у складу са чланом 13.6 Изборног
закона Босне и Херцеговине("Службени гласник БиХ",
бр.23/01,7/02-ВП БиХ,9/02 ВП БиХ,20/02,25/0 2
исправка,4/04,20/04,25/05 ВП БиХ, 52/05,77/05,11/06
и 24/06),Скупштина општине Доњи Жабар,на
Тридесетпрвој редовној сједници одржаној 12.октобра
2007.године,донијела је

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

I
 Усваја се Извјештај Административног одбора и
потврђује се мандат одборника у Скупштини општине
Доњи Жабар Мићи Гајићу из Доњег Жабара,који му је
додијељен од стране Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине,као сљедећем квалификованом

кандидату са изборне листе Српска демократска
странка-замјенски мандат.

II
Ова Одлука објавиће се у "Службеном гласнику

Општине Доњи Жабар".

Број: 01-022-85/07 ПРЕДСЈЕДНИК
12.октобра 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.
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   На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи

("Службени гласник Републике Српске",бр.101/04 и
42/05),а у складу са чланом 13.6 Изборног закона Босне
и Херцеговине("Службени гласник БиХ",бр.23/01,7/02 -
ВП БиХ,9/02 ВП БиХ, 20/02,25/02 исправка, 4/04,
20/04,25/05 ВП БиХ, 52/05,77/05,11/06 и 24/06),
Скупштина општине Доњи Жабар,на Тридесетпрвој
редовној сједници одржаној 12.октобра 2007. године,
донијела је

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

I
 Усваја се Извјештај Административног одбора и
потврђује се мандат одборника у Скупштини општине
Доњи Жабар Стевану Митровићу из Доњег
Жабара,који му је додијељен од стране Централне
изборне комисије Босне и Херцеговине,као сљедећем
квалификованом кандидату са изборне листе Српска
демократска странка-замјенски мандат.

II
Ова Одлука објавиће се у "Службеном гласнику

Општине Доњи Жабар".

Број: 01-022-84/07 ПРЕДСЈЕДНИК
12.октобра 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.
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   На основу члана 30.Закона о локалној

самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр.
101/04 и 42/05),а у складу са чланом 13.6 Изборног
закона Босне и Херцеговине("Службени гласник
БиХ",бр.23/01,7/02-ВП БиХ,9/02 ВП БиХ,20/02,25/02
исправка,4/04,20/04,25/05 ВП БиХ,52/05,77/05,11 /06 и
24/06),Скупштина општине Доњи Жабар,на
Тридесетпрвој редовној сједници одржаној 12.октобра
2007.године,донијела је
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О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

I
 Усваја се Извјештај Административног одбора и
потврђује се мандат одборника у Скупштини општине
Доњи Жабар Николи Ђокановићу из Доњег
Жабара,који му је додијељен од стране Централне
изборне комисије Босне и Херцеговине,као сљедећем
квалификованом кандидату са изборне листе Српски
радикални савез др Војислав Шешељ -замјенски мандат.

II
Ова Одлука објавиће се у "Службеном гласнику

Општине Доњи Жабар".

Број: 01-022-86/07 ПРЕДСЈЕДНИК
12.октобра 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи

("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04 и
42/05),а у складу са чланом 13.6 Изборног закона Босне
и Херцеговине("Службени гласник БиХ", бр. 23/01,
7/02-ВП БиХ,9/02 ВП БиХ,20/02,25/02 исправка, 4/04,
20/04,25/05 ВП БиХ,52/05,77/05,11 /06 и 24/06),
Скупштина општине Доњи Жабар,на Тридесетпрвој
редовној сједници одржаној 12.октобра 2007. године,
донијела је

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

I
 Усваја се Извјештај Административног одбора и

потврђује се мандат одборника у Скупштини општине
Доњи Жабар Димитрију Стјепановићу из Доњег
Жабара,који му је додијељен од стране Централне
изборне комисије Босне и Херцеговине,као сљедећем
квалификованом кандидату са изборне листе ПДП РС -
Партија демократског прогреса Републике Српске -
замјенски мандат.

II
Ова Одлука објавиће се у "Службеном гласнику

Општине Доњи Жабар".

Број: 01-022-87/07 ПРЕДСЈЕДНИК
12.октобра 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној

самоуправи("Службени гласник Републике Српске",бр.
101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута
Општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине
Доњи Жабар",бр.6/05),Скупштина општине Доњи
Жабар,на Тридесетпрвој редовној сједници,одржаној
12. октобра 2007.године,д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
о измјени Одлуке о суфинансирању трошкова

школовања ученика средње школе
Члан 1.

   У Одлуци о суфинансирању трошкова школовања
ученика средње школе("Службени гласник Општине
Доњи Жабар",бр.10/06),члан 2.мијења се и гласи:

"Члан 2.
  Право на накнаду,у смислу одредаба ове Одлуке,имају
ученици на редовном школовању у средњим
школама,чији родитељ,усвојилац или старалац има
пребивалиште на подручју Општине Доњи Жабар."

Члан 2.
   У Одлуци,у члану 4. став 1.тачка 3. брише се.

Члан 3.
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".

Број:01-022-76/07       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
12.октобра 2007.год. Перо Стевановић ,с.р.
Доњи Жабар
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   На основу члана 30.,а у вези са чланом 14.став

1.алинеја десета Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,бр.101/04,42/05
и 118/05),а у складу са  чланом 20. става 2. Закона о
јавним путевима(''Службени гласник Републике
Српске'',број 3/04 и 51/04-исправка) и чланом 26.
Статута општине Доњи Жабар(''Службени гласник
општине Доњи Жабар'',број 6/05),Скупштина општине
Доњи Жабар на Тридесетпрвој редовној сједници
одржаној дана 12.октобра 2007. године,донијела је

О Д Л У К У
о допуни Одлуке о одржавању,заштити,развоју и

управљању локалним и некатегорисаним путевима и
улицама у насељу

Члан 1.
  У Одлуци о одржавању,заштити,развоју и управљању
локалним и некатегорисаним путев има и улицама у
насељу("Службени гласник Општине Доњи Жабар",
бр.4/07),у члану 46.став 1.алинеја прва,иза ријечи
"грађани" ставља се запета и додаје ријеч: "правна
лица".

Члан 2.
 Ова одлука ступа на снагу oсмог дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".

Број:01-022-77/07 Предсједник Скупштине
12.октобра 2007.године Перо Стевановић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р

104
На основу члана 26. Статута општине Доњи

Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар ",број
6/05),а у складу са чланом 15.ст.2. и 3.Одлуке о
признањима општине Доњи Жабар("Службени гласник
Општине Доњи Жабар",број 6/07),Скупштина
општине Доњи Жабар,на Тридесетпрвој сједници
одржаној 12.9.2007.године, донијела је

О Д Л У К У
О ДОДЈЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ

ДОЊИ ЖАБАР

Члан 1.
   Скупштина општине Доњи Жабар ДОДЈЕЉУЈЕ:
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1. ЗЛАТНИ СИМБОЛ-"АГРЕКС" д.о.о. Доњи
Жабар,за изузетан допринос у развоју Општине и
постигнуте врхунске резултате у области привреде

2. ПОВЕЉУ:
2.1. Милан Игњић-за изузетне заслуге и резултате у
области пољопривреде и локалне самоуправе који
доприносе укупном развоју Општине
2.2. Паво Јовановић-постхумно,за изузетне заслуге и
резултате у области пољопривреде и локалне
самоуправе који доприносе укупном развоју Општине
2.3. "Galax" д.о.о. Доњи Жабар-за заслуге и изузетне
резултате остварене у области привреде који доприносе
укупном развоју Општине

3. ПЛАКЕТУ:
3.1.  Жељко Стојановић-За заслуге у развоју
пољопривреде и локалне самоуправе
3.2. ФК "Црвена Звијезда" Доњи Жабар -За заслуге у
развоју физичке културе
3.3. Томо Зарић-За заслуге у развоју локалне самоуправе
и пољопривреде
3.4. Миленко Јовичић-За заслуге у развоју локалне
самоуправе

4.ПОХВАЛУ:
4.1. Миле Максимовић-за залагање и изузетне резултате
у развоју локалне самоуправе
4.2. Бранко Гајић-за залагање и изузетне резултате у
развоју цивилног друштва
4.3. Живан Тодоровић-за залагање и изузетне резултате
остварене у области васпитања и образовања дјеце
4.4. Божо Поповић-за залагање и изузетне резултате
остварене у области спорта и физичке културе
4.5. Јово Туваљевић-за залагање и изузетне резултате у
хуманитарним активностима
4.6. Милена Николић-за изузетне резултате у
промовисању Општине на избору Мис БиХ
4.7. Драган Кушлаковић-за залагање и изузетне
резултате у развоју спорта и изградњи цивилног
друштва

Члан 2.
   Носиоцима јавних признања из члана 1.ове
Одлуке,додјељују се уз признања и новчани износи,и то:

- Уз Златни Симбол ........................  1000,00 КМ
- Уз Повељу .......................................    500,00 КМ
- Плакету ...........................................     300,00 КМ
- Уз Похвалу ..................................       150,00 КМ.

Члан 3.
   Јавна признања општине Доњи Жабар биће уручена
добитницима на свечаној сједници Скупштине
општине Доњи Жабар која ће се одржати поводом
Дана Општине- 14. октобра 2007. године.

Члан 4.
   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Доњи
Жабар''.

Број:01-022-75/07                  Предсједник Скупштине
12.октобра 2007.године Перо Стевановић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р
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На основу члана 30.Закона о  локалној самоуправи

(„Службени гласник Републике Српске“,бр.101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26. Статута
општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине
Доњи Жабар“,бр.6/05)и чланом 45.став 1.Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр.1/05 и 4/05 -испр.),
Скупштина општине Доњи Жабар на  Тридесетпрвој
редовној сједници одржаној дана 12. октобра 2007.
године донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
ОДБОРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ

ЖАБАР

I
У Одлуци о избору чланова одбора Скупштине

општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине
Доњи Жабар",бр.3/05,6/06,10/06,2/07 и 3/07),у тачки
1.ОДБОР ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И
ПРОПИСЕ,под редним бројем 4.разрјешава се Милан
Игњић због престанка мандата одборника,а изабран је
Стеван Митровић,из реда одборника СДС -а.

II
      У Одлуци о избору чланова одбора Скупштине
општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине
Доњи Жабар",бр.3/05,6/06,10/06, 2/07 и 3/07),у тачки
3.ОДБОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ,под редним
бројем 3.разрјешава се Жељко Стојановић због
престанка мандата одборника,а изабран је Мићо
Гајић,из реда одборника СДС -а.

III
      У Одлуци,у тачки 4.ОДБОР ЗА УРЕЂЕЊЕ
ПРОСТОРА,КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТН ОСТИ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ под редним бројем
2.разрјешава се Драган Ристић због престанка мандата
одборника,а изабран је Димитрије Стјепановић,из реда
одборника ПДП-а за потпредсједника Одбора .

IV
    У Одлуци,у тачки 5.ОДБОР ЗА ПРИВРЕДУ под
редним бројем 1.разрјешава се Ђорђа Радовановић због
престанка мандата одборника,а изабрана је Жељка
Јовановић,из реда одборника СДС -а за предсједника
Одбора.

V
         У Одлуци,у тачки 6.ОДБОР ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ под редним бројем 1.разрјешава се
Милан Мирковић због престанка мандата одборника,а
изабран је Никола Ђокановић,из реда одборника СРС
др Војислав Шешељ за предсједника Одбора,а у тачки
2.разрјешава се Жељко Стојановић због престанка
мандата одборника,а изабран је Мићо Гајић,из реда
одборника СДС-а,за потпредсједника Одбора .

VI
         У Одлуци,у тачки 7.ОДБОР ЗА

ОБРАЗОВАЊЕ,КУЛТУРУ,ИНФОРМИСАЊЕ И
ВЈЕРСКА ПИТАЊА под редним бројем 2.разрјешава
се Драган Ристић због престанка мандата одборника,а
изабран је Димитрије Стјепановић,из реда одборника
ПДП-а,за потпредсједника Одбора.
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VII
         У Одлуци,у тачки 8.ОДБОР ЗА

РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ под
редним бројем 2. разрјешава се Милан Игњић због
престанка мандата одборника,а изабран је Стево
Митровић,из реда одборника СДС -а за потпредсједника
Одбора,а под редним бројем 3.разрјешава се Ђорђа
Радовановић због престанка мандата одборника,а
изабрана је Жељка Јовановић,из реда одборника СДС -а.

VIII
   У Одлуци,у тачки 9.ОДБОР ЗА
ЗДРАВЉЕ,ПОРОДИЦУ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
под редним бројем 2.разрјешава се Жељко Стојановић
због престанка мандата одборника,а изабран је Мићо
Гајић,из реда одборника СДС -а,за потпредсједника
Одбора.

IX
   У Одлуци,у тачки 10.ОДБОР ЗА ОМЛАДИНУ И

СПОРТ под редним бројем 3.разрјешава се Драган
Ристић због престанка мандата одборника, а изабран је
Димитрије Стјепановић,из реда одборника ПДП -а.

X
   У Одлуци,у тачки 11.ОДБОР ЗА ПРЕДСТАВКЕ И
ПРИЈЕДЛОГЕ под редним бројем 1.разрјешава Милан
Игњић због престанка мандата одборника,а изабран је
Стеван Митровић,из реда одборника СДС -а за
предсједника Одбора,а у тачки 2.разрјешава се Милан
Мирковић због престанка мандата одборника,а изабран
је Никола Ђокановић,из реда одборника СРС др
В.Шешељ,за потпредсједника Одбора .

XI
    Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће
се у „Службеном гласнику Општине Доњи Жабар“.

Број: 01-022-78/07 Предсједник Скупштине
12.октобра 2007.године Перо Стевановић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р
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     На основу члана 67.Пословника Скупштине

општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи
Жабар,на Тридесетпрвој редовној сједници одржаној
12.октобра 2007.године,д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА

КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

I
У Одлуци о избору чланова Комисије

за награде и признања("службени гласник Општине
Доњи Жабар",бр.3/05),у тачки 2.Одлуке разријешен је
Ђорђе Радовановић због престанка мандата одборника,а
изабран је Стеван Митровић,одборник СДС -а,за
потпредсједника Комисије .

II
Ова Одлука ступа на снагу даном

доношења,а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".

Број:01-022-79/07 ПРЕДСЈЕДНИК
12.октобра 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.
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 На основу члана 30.Закона о локалној

самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл. 26. и 119.
Статута општине Доњи Жабар(„Службени гласник
општине Доњи Жабар“,бр.6/05),Скупштина општине
Доњи Жабар на Тридесетпрвој редовној сједници
одржаној дана 12.октобра 2007. године донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДЕЛЕГАТА

У СКУПШТИНУ ЕВРОРЕГИОНА "ДРИНА -САВА-
МАЈЕВИЦА"

I
      У Одлуци о именовању делегата у Скупштину
Еврорегиона "Дрина-Сава-Мајевица"("Службени
гласник Општине Доњи Жабар",бр.10/06),у тачки I.
под редним бројем 2.разрјешава се Милан Игњић због
престанка мандата одборника,а изабрана је Жељка
Јовановић,из реда одборника.

II
    Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће
се у „Службеном гласнику Општине Доњи Жабар“.

Број: 01-022-80/07 Предсједник Скупштине
12.октобра 2007.године Перо Стевановић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи

("Службени гласник Републике Српск е",бр.101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чл.29., 30.,31.и 32.преузетог
Закона о промету непокретности("Сл.лист СР БиХ", бр.
38/78,4/89 и "Службени гласник Републике Српске",
бр.29/94)који се примјењује у складу са чланом 12.
Уставног Закона за провођење  Устава Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске",бр.21/92) и
чланом 26.тач.30.Статута Општине Доњи Жабар
("Службени гласник Општине Доњи Жабар", бр.6/05),
Скупштина општине Доњи Жабар,на Тридесетпрвој
редовној сједници одржаној 1 2.октобра 2007. године,
донијела је

О Д Л У К У
о неприхватању понуде

Члан 1.
     Не прихвата се понуда Митровић Руже,рођ.Томић из
Великих Црљана ул.Космајска 41,ЈМБГ 0609422719057,
за непокретности означене као:
- к.ч.1188/0  у површини од 3880 м 2,
- к.ч.1189/0  у површини од 1001 м2,
- к.ч.1190/0  у површини од 3881 м2,
- к.ч.1191/0 у површини од 1001  м2,

 све уписане у з.к.ул.број 352,КО Лончари,Општина
Доњи Жабар у сусвојини са 1/3 дијела у корист
Митровић Руже,а које су понуђене Скупштини општине
Доњи Жабар по праву прече купо вине.

Члан 2.
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће
објављена у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".
Број: 01-475-1/07 ПРЕДСЈЕДНИК
12.октобра 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи

("Службени гласник Републике Српске",бр.101/04,42/05
и 118/05),а у складу са чл. 8.став 3. и чл. 36.Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске",бр.112/06) и чланом
26.тач.30.Статута Општине Доњи Жабар("Службени
гласник Општине Доњи Жабар",бр.6/05),Скупштина
општине Доњи Жабар,на Тридесетпрвој редовној
сједници одржаној 12.октобра 2007.године,донијела је

О Д Л У К У
о неприхватању понуде

Члан 1.
     Не прихвата се понуда Станишић (Константин)
Мирка из Брчког,ул.Мујкићи бр.1,ЈМБГ 1103938182970,
за непокретност означену као к.ч.1158/11,Дујковача
њива 5 класе,у површини од 906 м 2,уписане у з.к.уложак
број 466,КО Лончари,Општина Доњи Жабар са правом
располагања у корист Општине Доњи Жабар са 1/1
дијелом и уписаним правом коришћења земљишта ради
грађења у корист Станишић Мирка са 1/1 дијелом,а која
је понуђена Скупштини општине Доњи Жабар по
праву прече куповине.

Члан 2.
     Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а биће
објављена у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".
Број: 01-475-2/07 ПРЕДСЈЕДНИК
12.октобра 2007.године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној

самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр.
101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.29.,30.,31.и 32.
преузетог Закона о промету непокретности("Сл.лист СР
БиХ",бр.38/78,4/89 и "Службени гласник Републике
Српске",бр.29/94)који се примјењује у складу са чланом
12.Уставног Закона за провођење Устава Републике
Српске("Службени гласник Републике Српске", бр.
21/92) и чланом 26.тач.30.Статута Општине Доњи
Жабар("Службени гласник Општине Доњи Жабар",
бр.6/05),Скупштина општине Доњ и Жабар,на
Тридесетпрвој редовној сједници одржаној 12.октобра
2007.године,донијела је

О Д Л У К У
о неприхватању понуде

Члан 1.
     Не прихвата се понуда Тодоровић Рајка Спасоја из
Доњег Жабара,за непокретности означене као
к.ч.1698/3,њива 4 класе,у површини  од 8289 м2,уписане
у ПЛ број 673,КО Доњи Жабар,Општина Доњи Жабар
у државини са 1/1 дијелом,а које су понуђене
Скупштини општине Доњи Жабар по праву прече
куповине.

Члан 2.
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће
објављена у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".
Број: 01-475-3/07 ПРЕДСЈЕДНИК
12.октобра 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.

   111
На основу чл. 22. и 26.Породичног закона

("Службени гласник Републике Српске",бр. 54/02,
Скупштина општине Доњи Жабар на Тридесетпрвој
редовној сједници одржаној дана 12. октобра
2007.године,донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ

ОВЛАШЋЕНИХ ОДБОРНИКА ЗА
ЗАКЉУЧИВАЊЕ БРАКОВА

I
   У Рјешењу о одређивању овлашћених одборника за
закључење бракова("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр.7/04 и 6/06),у тачки I.,престаје овлашћење
Жељку Стојановићу због престанка мандата
одборника,а даје се овлашћење Мићи Гајићу одборнику
СДС-а,те престаје овлашћење Ми лану Мирковићу због
престанка мандата одборника а даје се овлашћење
Стевану Митровићу одборнику СДС -а.

II
   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а биће
објављено у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".

Број: 01-022-81/07 ПРЕДСЈЕДНИК
12.октобра 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.
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       На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи

(“Службени гласник Републике Српске”,бр.101/04 ,
42/05 и 118/05),а у складу  са чланом 26.Статута
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 -испр.),
Скупштина општине Доњи Жабар,на Тридесетпрвој
редовној сједници одржаној дана 12.октобра 2007.
године,донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
 Усваја се Извјештај о раду Основне школе "Доњи
Жабар" Доњи Жабар у школској 2006/2007
години,број 335/2007 од 11.9.2007.године.

II
Извјештај из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чини

његов саставни дио.
III

 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.

Број: 01-022-82/07 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
12.октобра 2007.године Перо Стевановић ,с.р.
Доњи Жабар
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи

“Службени гласник Републике Српске”,бр.101/04,42/05
и 118/05),а у складу са члано м 26.Статута општине
Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
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Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.Пословника Скупштине
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 -испр.),Скупштина
општине Доњи Жабар,на Двадесетосмој редовној
сједници одржаној дана 12.октобр а 2007.године,
донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
  Скупштина општине прихвата тужбени за хтјев за
утврђивање својине на к.ч.бр.1607/5 ораница зв."Гај"
поврђине 1000м2 уписане у з.к.ул.број 63 КО Доњи
Жабар и к.ч.бр.1591/7 ораница зв."Гај" у површини
од 1200 м2,уписане у з.к.ул.број 112 КО Доњи Жабар,а
по тужби Лазаревић Руже и Лазаревић Ђорђ е,сви из
Доњег Жабара,све под условом да тужиоци плате
Општини Доњи Жабар накнаду за предметну
непокретност по цијени од 0,60 КМ/м 2.

II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће

објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.

Број: 01-022-53/07 ПРЕДСЈЕДНИК
12.октобра 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.
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На основу чл.1. и 4.Закона о јавним набавкама

(«Службени гласник БиХ»,број 49/04, 19/05, 52/005,
92/05,8/06 и 24/06),Упутства о примјени Закона о
јавним набавкама БиХ («Службени гласник БиХ»,број
03/05),а у складу са чланом 43. и 72.став 3.Закона о
локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05)и чланом 44. Статута
Општине Доњи Жабар(«Службени гласник Општине
Доњи Жабар»,број 6/05),Начелник Општине Доњи
Жабар,доноси

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РАДОВА

1. За потребе Општине  Доњи Жабар , вршиће се
набавка следећих радова:

     Модернизација макадамских путева и улица-
асфалтирање-Уговор о реконструкцији-асфалтирању
дионице локалног пута у насељеном мјесту Лончари Л-7
"Стари пут за Орашје(Косановић - Лепница)",означен
као к.ч.бр.639 и 640,уписан у з.к.ул.бр.90,КО Лонч ари,у
дужини од cca 1605 m и у ширини коловоза од 4 m.

2. Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке у буџетској 2007.години
износи 80.000,00 КМ,и то:
- Планирани расходи Буџета з а 2007.годину по

организационој класификацији-Капитални
трошкови,Економски код 821222,у износу од
50.000,00 КМ
- Распоред дијела суфицита у складу са чланом

4.став 3.тачка 4.подтачка 5. Одлуке о усвајању
Извјештаја о извршењу Буџета Општине Доњи
Жабар за 2006.годину("Службени гласник Општине
Доњи Жабар",бр.4/07),Асфалтирање локалних
путева у насељеном мјесту Лончари у износу од
30.000,00 КМ.

3. За предметну јавну набавку радова спровешће се
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК за примарне,домаће
вриједносне разреде у складу чланом 6.став 2.под
а) Закона о јавним набавкама.

4. Технички дио тендерске документације на основу
које ће се спровести поступак сачињава службеник
Административне службе надлежан за послове
урбанизма и грађења.Тендерска документација ће се
преузимати код наведеног службеника  који се
задужује за давање свих обавјештења о техничким и
другим карактеристикама планираних радова.

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

6. Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег извођача радова су:

- ПОНУЂЕНА ЦИЈЕНА ..................... 65 бодова
- УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА СА

МОГУЋНОШЋУ КРЕДИТИРАЊА ..... 25 бодова
- ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ И

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ .. ............................    10 бодова

7. Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати накнадно,доношењем посебног
рјешења.

8. Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у “Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.

Број: 02-360-8/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
11.09.2007.године Саво Јовичић,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р
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   На основу чл.43.и 72.став 3.Закона о локалној
самоуправи(«Службени гласник Републике Српске», бр.
101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом
4.Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
(«Службени гласник Републике Српске»,бр.37/00),
Начелник Општине Доњи Жабар, доноси

У П У Т С Т В О
о начину и роковима  вршења  пописа  и
усклађивања књиговодственог стања  са

стварним  стањем
Члан  1.

   Овим Упутством прописују се начин и рокови
вршења пописа имовине и  обавеза Општине Доњи
Жабар и усклађивања књиговодственог са стварним
стањем које се утврђује пописом.
  Попис имовине и обавеза и усклађивање
књиговодственог стања са стварним стањем врши се
редовно сваке године са стањем на дан 31.12.текуће
године.
   Попис се може извршити и ванредно,о чему одлучује
начелник општине.

Члан  2.
Имовина која је предмет пописа из члана 1.овог
Упутства обухвата:нематеријална улагања и основна
средства,финансијске пласмане и потраживања и
готовинске еквиваленте и готовин у.

Члан 3.
   Општина Доњи Жабар,у складу са Законом и овим
Упутством,образује потребан број сталних  или
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повремених комисија за попис имовине и
обавеза,одређује дан под којим ће комисија вршити
попис,вријеме за попис и рокове достављања извјештаја
о извршеном попису надлежном органу Општине
Доњи Жабар.
   За организацију и правилност пописа одговоран је
Начелник Општине Доњи Жабар,односно лице које он
овласти.

Члан 4.
   У комисију не могу бити одређена лица која рукују
имовином,односно која су задужена з а имовину која се
пописује и њихови непосредни руководиоци,као и лица
која воде аналитичку евиденцију те имовине.
   Комисија  за попис може ангажовати вјештака за
процјену квалитета и вриједности појединих облика
имовине и обавеза.

Члан 5.
   Лица која рукују имовином и њихови непосредни
руководиоци дужни су да,најкасније до дана одређеног
за попис,изврше неопходне припреме ради што
лакшег,бржег и правилнијег пописивања.

Члан  6.
   Начелник Општине,прије почетка пописа,рјешењем о
именује чланове комисије  за попис.По потреби,може се
посебно именовати Централна комисија за попис и
посебне комисије за попис:
- основних средстава
- материјала и ситног инвентара
- новчаних средстава
- обавеза и потраживања.

   Комисија/е за попис  дужна/е је/су,прије почетка
пописа,сачинити план рада по коме ће вршити попис.
   Комисији за попис,прије почетка пописа,могу се дати
листе са номенклатурним бројевима, називима,врстом и
јединицом  мјере имовине која се пописује.
   Подаци из књиговодства,односно из одговарајућих
евиденција о количинама не могу се давати комисијама
за попис прије уписивања стварног стања у пописне
листе и прије него што чланови пописне комисије
потпишу те листе.

Члан 7.
   Рад комисије за попис обухвата:

1) утврђивање стварних количина имовине која се
пописује-мјерењем,бројањем,процјеном и
сличним поступцима,ближе описивање
пописане имовине,као и уношење тих података
у пописне листе;

2) уписивање у пописне листе натуралних
промјена насталих између дана пописа и
одређеног дана под којим се попис врши,са
коначним утврђивањем стања на дан под  којим
се попис врши,ако се не води стална
количинска и вриједносна евиденција о улазима
и излазима имовине која се пописује;

3) уношење књиговодственог натуралног стања
имовине у пописне листе;

4) утврђивање натуралних разлика између ст ања
утврђеног пописом и књиговодственог стања;

5) уношење цијена пописане имовине;
6) вриједносно обрачунавање пописане имовине;
7) састављање извјештаја о извршеном попису.

   Утврђивање разлика и вриједносно обрачунавање
послије натуралног пописа могу се вршити и  на

рачунару,уз штампање пописаних листа које потписује
чланови комисија за попис.

Члан 8.
   Имовина чија је вриједност умањена због оштећења,
неисправности,застаријелости и слично, уноси се у
посебне пописне листе или у посебне колоне пописних
листа ради лакшег утврђивања вишкова и мањкова.
   Имовина која се на дан пописа није нашла у
Општинској администативној служби(имовина на
путу,имовина дата на послугу,зајам,чување,поправку и
сл.)уноси се у посебне пописне листе,а на основу
вјеродостојне документаци је.

Члан 9.
   Попис готовинских еквивалената и готовине у
благајни,хартија од вриједности и осталих средстава
плаћања врши се бројањем према апоенима и
уписивањем утврђених износа у посебне пописне листе.
   Готовина и хартије од вриједности које се налаз е на
рачунима и депо-рачунима пописују се на основу извода
о стању тих средстава на дан пописа.

Члан 10.
   Попис финансијског пласмана,потраживања и обавеза
врши се према стању у пословним књигама,под условом
да је њихово усклађивање са дужницима и повери оцима
извршено најмање једном годишње и да о томе постоји
вјеродостојна исправа.
Финансијске пласмане,потраживања и обавезе за које не
постоји уредна документација пописна комисија
исказује у посебним пописним листима.

Члан 11.
   Комисија за попис саставља извјештај о извршеном
попису,који садржи:

- стварно и књиговодствено стање имовине и обавеза
- разлике између стварног стања утврђеног пописом и

књиговодственог стања
- узроке неслагања између утврђеног стања пописом и

књиговодственог стања
- приједлоге за ликвидацију утврђених разлика

(пребијање мањкова и вишкова насталих по основу
замјена,начин надокнађивања мањкова и
приходовање вишкова,отписивања неупотребљивих
средстава,исправке сумњивих и спорних
потраживања,отписивања застарјели х потраживања,
приходовање застарјелих обавеза и др.)

- начин  књижења
- примједбе и објашњења радника која рукују,односно

која су задужена материјалним и новчаним
вриједностима о утврђеним разликама,као и друге
примједбе и приједлоге комисије за попис у вези са
пописом.

   Извјештај из става 1.овог члана комисија за попис
доставља начелнику општине најкасније 30 дана прије
дана састављања годишњег рачуна,односно најкасније
30 дана по извршеном  попису у току године.
   За тачност пописа и извјештаја о попису о дговорни су
чланови комисије за попис.

Члан 12.
   Начелник општине разматра извјештај о извршеном
попису у присуству предсједника комисије  за попис и
лица коме је повјерио вођење пословних књига и
састављање рачуноводствених  извјештаја и  одлучује о
приједлозима комисије за попис.
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   Извјештај о извршеном попису,заједно са пописним
листама и одлукама Начелника Општине, доставља се на
књижење ради усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем.

Члан  13.
   Ово Упутство ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".
Број:01-022-21/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
17.9.2007. године Саво Јовичић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана

44.тач.23.Статута општине Доњи Жабар("Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05), а у складу са
чланом 4.став 1.Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем("Службени гласник Републике
Српске",бр.37/00) и чланом  14.Правилника о о
интерним контролама и интерним контролним
поступцима("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр.11/06),доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за ванредни попис
имовине и обавеза Општине Доњи Жабар

I
Образује Комисија за ванредни попис имовине и

обавеза Општине Доњи Жабар(у даљем тексту:
Комисија) у саставу:

1. Слободан Вуковић,службеник Административне
службе,предсједник;

2. Радо Лејић,дипл.економиста,члан,замјеник
предсједника;

3. Радмила Стевић,службеник Административне
службе,члан

4. Јово Жигић,службеник Административне
службе,члан

5. Бранко Цвјетковић,члан.
II

Комисија има задатак да изврши,ванредно,попис
имовине и обавеза Општине Доњи Жабар,сачини и
достави начелнику општине Извјештај о извршеном
попису,најкасније до 31.10.2007.године,у скла ду са
одредбама Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем("Службени гласник Републике
Српске",бр.37/00).

За тачност пописа и извјештаја о попису одговорни су
чланови комисије за попис.

III
Усвојени Извјештај о извршеном попису,заједно са

пописним листама,доставиће се на књижење
Административној служби надлежно ј за финансијско-
књиговодствене послове,ради усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем.

IV
Накнада за рад чланова Комисије  утврдиће се

накнадно,посебним рјешењем .
V

   Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".

Број: 02-022-21/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
17.септембра 2007.године Саво Јовичић,с.р.
Доњи Жабар
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана

44.тач.23.Статута општине Доњи Жабар("Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05), а у складу са
чланом 4.став 1.Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодствен ог стања
са стварним стањем("Службени гласник Републике
Српске",бр.37/00) и чланом  14.Правилника о о
интерним контролама и интерним контролним
поступцима("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр.11/06),доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени Рјешења о образовању Ко мисије за
ванредни попис имовине и обавеза Општине

Доњи Жабар
I

У Рјешењу о образовању Комисије за ванредни
попис имовине и обавеза Општине Доњи Жабар,бр.
02-022-21/07 од 17.септембра 2007.године (у даљем
тексту:Комисија)у тачки I. мијења се подтачка  1. и гласи:
"Радмила Стевић,службеник Административне службе ,
предсједник;" и мијења се подтачка 3.и гласи:"
Слободан Вуковић,службеник Административне
службе,члан;".

II
   Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у "Службеном гласнику Општ ине Доњи
Жабар".

Број: 02-022-21/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1.октобра 2007.године Саво Јовичић ,с.р.
Доњи Жабар

118
   Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана
43.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник
Републике Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу
са чланом 38.Закона о буџетском систему Републике
Српске("Службени гласник Републике Српске", бр.
96/03,14/04,67/05 и 34/06),чланом 44.Статута општине
Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр.6/05) и чл.8.и 11.Одлуке о извршењу Буџета
Општине за 2007.годину("Службени гласник Општине
Доњи Жабар",бр.14/06),доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о ангажовању средстава Буџетске резерве

у хуманитарне сврхе
1. УВАЖАВА се захтјев Удружења грађана

"Хуманитарне сврхе",Булевар Мира 7, Брчк о за
новчану помоћ у хуманитарне сврхе ради
лијечења обољелог Васелић Тине,сина Милана,
ЈМБГ 3103969182976.

2. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава из Буџетске
резерве Удружењу грађана "Хуманитарне сврхе"
из Брчког,за намјену утврђену у тачки 1.овог
Рјешења,у износу од 6.000,00 КМ(шест хиљада и
00/100).

3. АНГАЖУЈУ СЕ средства Буџетске резерве
Буџета Општине Доњи Жабар за 2007.годину  у
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укупном износу од 6.000,00 КМ за исплату
одређену овим Рјешењем.

4. Ангажована средства уплатиће се на рачун
Удружења грађана "Хуманитарне  сврхе",
Брчко,број 555-003-01074561-80 код Нове Банке.

5. О реализацији овог Рјешења стараће се
стручни сарадник за рачуноводство
Административне службе.

6. Удружење грађана "Хуманитарне сврхе" из
Брчког дужно је Општини Доњи Жабар -
Рачуноводству Административне  службе
доставити доказ о намјенској употреби
одобрених средстава,у супротном дужно је
средства вратити у буџет Општине Доњи Жабар .

7. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
нема карактер управног акта већ се доноси као акт
пословања овог органа и против  истог се не може
изјавити жалба нити покренути управни спор.

8. Рјешење објавити у "Службеном гласнику
Општине Доњи Жабар".

О б р а з л о ж е њ е
   Удружење грађана "Хуманитарне сврхе",Булевар
Мира 7,Брчко обратило се Општини Доњи Жабар са
захтјевом за одобравање помоћи у акцији прикупљања
новчаних средстава у хуманитарне сврхе ради
лијечења обољелог Васелић Тине,сина Милана,ЈМБГ
3103969182976.У захтјеву се наводи да,обољели,
поријеклом из Доњег Жабара,није у могућности
сносити трошкове свог лијечења,да је незапослен, те
да родитељи Милан и Јока Васелић из Доњег Жабара,
такође немају финансијских средстава потребних за
лијечење,и да су средства до сада обезбјеђивана
продајом непокретности,а тај извор је скоро
исцрпљен.Као једина реална могућност
обезбјеђивања средстава за лијечење преостаје путем
прикупљања хуманитарне помоћи од
заинтересованих лица и установа.Комисија за додјелу
за расподјелу средстава једнократне новчане
помоћи физичким лицима из Буџета Општине
Доњи Жабар образована Рјешењем бр.  02-022-
6/07 од 13.3.2007.године("Службени гласник
Општине Доњи Жабар",бр.3/07) размотрила је
предметни захтјев и предложила начелнику да се
одобри новчана помоћ из Буџета Општине Доњи
Жабар у износу од 6.000,00 КМ.
   На основу изложеног,оцијењено је да постоје
оправдани разлози за одобравање помоћи,па је и
одлучено као у изреци рјешења.

Број: 02-532-100/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
3.октобра 2007.год. Саво Јовичић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана

43.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник
Републике Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу
са чланом 38.Закона о буџетском систему Републике
Српске("Службени гласник Републике Српске", бр.
96/03,14/04,67/05 и 34/06),чланом 44.Статута општине
Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр.6/05) и чл.8.и 11.Одлуке о извршењу Буџета
Општине за 2007.годину("Службени гласник Општине
Доњи Жабар",бр.14/06),доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о ангажовању средстава Буџетске резерве

1. ПРИХВАТА се понуда Агенције за обезбјеђење
"Центурион" Бијељина бр.823-1/07 од 2. 10. 2007.
године за уградњу алармног система у згради
Општине Доњи Жабар,згради Мјесне заједнице
доњи Жабар и згради Основне школе "Доњи
Жабар" Доњи Жабар.

2. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава из Буџетске
резерве Агенцији за обезбјеђење "Центурион"
Бијељина,Хасе-Обријеж бб,ПИБ: 402009670004,
Матични број:1980653,за намјену утврђену у
тачки 1. овог Рјешења,у износу од 2.993,68 КМ
(двијехиљаде деветстотинадеведесеттри и 68/100).

3. АНГАЖУЈУ СЕ средства Буџетске резерве
Буџета Општине Доњи Жабар за 2007.годину  у
укупном износу од 2.993,68 КМ за исплату
одређену овим Рјешењем.

4. Ангажована средства уплатиће се на рачун
Агенције за обезбјеђење "Центурион" Бијељина .

5. О реализацији овог Рјешења стараће се
стручни сарадник за рачуноводство
Административне службе.

6. Агенција за обезбјеђење "Центурион" Бијељина
дужна је Општини Доњи Жабар -начелнику
општине,путем овлашћеног службеника предати
на записник уграђену опрему алармног систем а у
згради Општине Доњи Жабар, згради Мјесне
заједнице Доњи Жабар и згради Основне школе
"Доњи Жабар" Доњи Жабар опрему уграђену у
згради Основне школе .

7. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
нема карактер управног акта већ се доноси као акт
пословања овог органа и против истог се не може
изјавити жалба нити покренути управни спор.

8. О ангажовању средстава буџетске резерве биће
обавијештена Скупштина општине,у складу са
законом.

9. Рјешење објавити у "Службеном гласнику
Општине Доњи Жабар".

О б р а з л о ж е њ е
   Општина Доњи Жабар,на сугестију Главне Службе
за ревизију Републике Српске,по службеној дужности
предузело је активности за системско рјешење питања
заштите и обезбјеђења од крађе, оштећења,
уништавања и ненајављеног,односно неовлашћеног
уласка у зграде Општине доњи Жабар у сједишту,
зграде Мјесне заједнице Доњи Жабар и зграде
Основне школе у Доњем Жабару.На основу
прикупљених података и понуда које се односе на ову
врсту посла,имајући у виду специфичност посла,а
посебно хитност и потребу рјешавања питања
обезбјеђења просторија зграде Општине,као и зграде
Мјесне заједнице Доњи Жабар у којој се обављају и
одређени послови административне службе,те зграде
Основне школе,прихваћена је понуда Агенције из
тачке 1.изреке овог Рјешења,одлучено је као у изреци
овог рјешења.

Број: 02-02-22/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
15.октобра 2007.год. Саво Јовичић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р
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На основу чл.34,став 1. и 38.Закона о јавним

набавкама Босне и Херцеговине(“Сл.гласник БиХ”, бр.
49/04,19/05,52/05,92/05,08/06,24/06  и 70/06),Начелник
општине,доноси

О Д Л У К У
о резултатима окончаног поступка јавне набавке и

избору најповољнијег понуђача за израду
изведбене пројектне документације -Плана

инфраструктурног уређења централног дијела
насељеног мјеста Доњи Жабар

I
У поступку јавне набавке путем конкурентског посту пка
који се односи на израду изведбене пројектне
документације.Плана инфраструктурног система ужег
централног дијела насељеног мјеста Доњи
Жабар,понуде су доставили следећи понуђачи:
- “Пројект” а.д. Бања Лука,
- "Планинг" д.о.о. Прњавор
- “Обнова”,Шамац.

II
   Након разматрања приспјелих понуда установљено је
да услове из тендерске документације испуњавају све
понуде.На основу критеријума који су дефинисани као
само најнижа цијена,извршено је вредновање и
сачињена је ранг листа повољности понуђача:
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1 2 3 4

1 “Обнова”
д.о.о. Шамац 14.976,00

аванс 50%,прва ситуација
35%,остатак у року од
седам дана по пријему

посла

2 “Планинг”
д.о.о. Прњавор 15.151,50

70% аванс,20% у року од
30 дана,10 % по пријему

посла

3

"Пројект" а.д.
Бања Лука 15.268,50

60% аванс,,40% по
предаји документације-

пројекта

 и оцијењено је да је најповољнији понуђач за
извршење предметне услуге(најнижа цијена) са којим ће
се закључити уговор: “Обнова ” д.о.о. Шамац.

III
  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.

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

Број:02-360-5/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
9.10.2007. године Саво Јовичић ,с. р.
Доњи Жабар

121
На основу члана 43.алинеја осма  и члана 44.Закона о
локалној самоуправи(„Службени гласник Републике
Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом
4.став 1.Одлуке о оснивању Административне службе
(„Службени гласник Општине Доњи Жабар“, бр.
10/05)и узимајући у обзир Смјернице о унапређењу
економичности рада административне службе јединице
локалне самоуправе(„Службени гласник Републике
Српске“,бр.89/05),начелник Општине Доњи Жабар,
доноси

П Р А В И Л Н И К
о допуни Правилника о унутрашњој

организацији послова и систематизацији
радних мјеста Административне службе

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији послова и

систематизацији радних мјеста Административне
службе Општине Доњи Жабар(„Службени гласник
Општине Доњи Жабар“,бр.8/06 и 1/07),у члану 19.
Правилника додају се нови ставови 2. и 3. који гласе:

»Начелник општине организује и обезбјеђује,најмање
једном годишње,провођење поступка анализе примјене
овог Правилника,а нарочито његову прилагођеност
потребама израженим у стратешким циљевима развоја,
остваривању самосталних и пренесених надлежности
Општине,потребама грађана, финансијском капацитету
Општине и принципима модерног управљања људским
ресурсима.
   Начин и поступак провођења анализе из става 2.овог
члана,регулисаће се посебним упутством начелника
општине.»

Члан 2.
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број: 02-12-5/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
9.октобра 2007.године Саво Јовичић,с.р
Доњи Жабар

  122
На основу члана 43.и члана 72 став 3.Закона о

локалној самоуправи(„Службени гласник Републике
Српске“,број 101/04,42/05 и 118/05),Начелник
општине Доњи Жабар,доноси

У П У Т С Т В О
о провођењу поступка анализе организације и

систематизације радних мјеста у Административној
служби општине Доњи Жабар

Члан 1.
   Овим Упутством регулише се поступак анализе
примјене Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста у Административној
служби општине Доњи Жабар,његова прилагођеност
потребама израженим у стратешким циљевима развоја ,
остваривању законских надлежности Општине,
потребама грађана,финансијском капацитету Општине
и принципима модерног управљања људским
ресурсима.

Члан 2.
  Анализа организације и систематизације радних мјеста
врши се најмање једном годишње.
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  Начелник општине доноси одлуку о провођењу
редовне анализе интерне организације,најкасније до
15.априла текуће године.Одлуком се дефинише да ли се
поступак процјене врши за комплетну
Административну службу ,њену организацију или за
односно поједина радна мјеста.
  Анализа се може вршити и ванредно,у случају измјене
прописа којима се дефинишу самостални и пренесени
послови јединице локалне самоуправе,као и у другим
случајевима када то оцијени за сходно начелник
општине.

Члан 3.
  Поступак редовне анализе организације и
систематизације радних мјеста у Административној
служби врши Комисија за анализу организације и
систематизације у Административној служби општине(у
даљем тексту Комисија)коју именује Начелник општине
посебним рјешењем.Комисија има пет чланова.

Члан 4.
  За члана Комисије обавезно се именује секретар
Скупштине општине,службеник за послове управљања
људским ресурсима и предсједник сталног радног тијела
Скупштине за послове локалне самоупрве.
 Члан Комисије може бити и лице које није запослено у
Административној служби општине,а које се именује у
Комисију након консултација са представницима
цивилног друштва.

Члан 5.
  Надлежности Комисије су:
1. прикупља податке релевантне за организацију
Административне службе општине,
2. проводи анализу рада запослених у
Административној служби општине,
3. израђује анализу постојеће организације
Административне службе општине,
4. израђује органиграм Административне службе,
4. у изради нацрта интерне организације,обезбјеђује
информисање и учешће грађана и организација
цивилног друштва по наведеном питању,
5. на основу извршене анализе израђује извјештај са
приједлогом мјера за побољшање ефикасности рада
Административне службе,измјена и допуна
организације радних мјеста у Административној служби
и доставља га Начелнику општине,
6. обавља и друге послове које јој повјери Начелник
општине.

Члан 6.
  Комисија је самостална у своме раду и одговорна је
Начелнику општине.

Члан 7.
  Комисија,по потреби,доноси акциони план у коме
дефинише активности,временски оквир за њихово
провођење и одговорна лица за њихово остварење.
  На акциони план из претходног става сагласност даје
Начелник општине.
  Комисија може донијети пословник о свом раду којим
детаљније уређује питања организације и начина рада.

Члан 8.
  Активности које дефинише акциони п лан обавезно
обухватају следеће елементе:
   1. анализа законских надлежности Општине односно
њихове промјене,
   2. анализа стратешких циљева и планова Општине,
   3. анализа финансијских капацитета Општине,

   4. анализа потреба и мишљења грађана и цивил ног
друштва,
   5.анализа постојеће организације Административне
службе и
   6. анализа постојеће праксе управљања људским
ресурсима у Општини.

Члан 9.
  Анализа законских надлежности Општине обухвата
све промјене у позитивним прописима који дефинишу
и мијењају самосталне и пренесене послове општине
као и ресурсе који су потребни за њихово испуњење .

Члан 10.
  Анализа стратешких циљева Општине и планова рада
Административне службе и Скупштине општине,
обухвата краткорочне и средњорочне циљеве развоја,
договорене приоритете,са посебним освртом на ресурсе
и активности које су неопходне за остварење циљева.

Члан 11.
  Анализа финансијских капацитета Општине укључује
потенцијалне трошкове за остварење планова,трошкове
консултација грађана у процесу доношења буџ ета и
остале активности,а све усклађено са временским
оквиром буџетског календара,као и евантуалне уштеде.

Члан 12.
  Анализа потреба и мишљења грађана и цивилног
друштва обухвата нарочито:

- анализу захтјева поднијетих према Закону о
слободи приступа информацијама,

- анализу притужби и похвала грађана на рад
Административне службе,

- истраживања јавног мнијења,анкете грађана о
задовољству пруженим услугама.

Члан 13.
  Анализа постојеће организације Административне
службе укључује анализу њеног дјеловања у скла ду са
критеријумима ефикасности,дјелотворности и
економичности,који обухватају, али се не ограничавају
на:
- поштивање принципа обједињавања истих или

сличних,односно међусобно повезаних послова
- законито и благовремено одлучивање о правима,

обавезама и на закону заснованим правним интересима
физичких и правних лица
- стручно и рационално обављање послова и

остваривање одговорности запослених за њихово
обављање.
  Комисија,у смислу одредби става 1.овог члана,проводи
анализу послова према законском оквир у и актима
органа општине и врши упоређивање са постојећом
систематизацијом радних мјеста и описом послова у
оквиру појединих радних мјеста.

Члан 14.
  Анализа праксе управљања људским ресурсима у
Општини обухвата све праксе у управљању људским
ресурсима уведене у Општини,а посебно:
- улогу службеника за људске ресурсе
- поступак оцјењивања службеника
- пријем у радни однос и распоређивање службеника на
радно мјесто
- пријем и обука приправника.

Члан 15.
  Након завршетка поступка анализе Комисија израђује
извјештај са евентуалним приједлогом измјена и допуна
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организације и систематизације радних мјеста
Административне службе општине и доставља га
Начелнику општине у писаном облику.

Члан 16.
  Начелник општине на извјештај Комисије из
претходног члана доставља мишљење са одобреним
приједлогом за измјену организације и систематизације
радних мјеста Административне службе општине.
  На основу мишљења и одобреног приједлога из
претходног става израђује се приједлог измјена и допуна
Правилника о организацији и с истематизацији радних
мјеста Административне службе општине који се
доставља Начелнику општине ради доношења коначне
одлуке.

Члан 17.
   Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине  Доњи
Жабар“.

Број:02-12-4/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Саво Јовичић,с.р.
Датум,9.10.2007. године

123
Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана

7.Закона о јавним набавкама Босне и Херцегов ине
("Службени гласник БиХ",бр. 49/04, 19/05,52/005,
92/05,8/06 и 24/06),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 именовању Комисије за јавне набавке

I
Именује се Комисија за јавне набавке Општине Доњи

Жабар(у даљем тексту:Комисија) у саставу:
6. Драгиња Стевић,службеник Административне

службе,предсједник;
7. Слободан Вуковић, службеник Административне

службе, члан;
8. Ружица Јовичић,службеник Административне

службе,члан.
II

Комисија има право и обавезу да проводи поступак
јавне набавке путем отвореног поступка за набавку
сљедећих радова:  Модернизација макадамских
путева и улица-асфалтирање-Уговор о
реконструкцији-асфалтирању дионице локалног пута у
насељеном мјесту Лончари Л-7 "Стари пут за Орашје
(Косановић - Лепница)",означен као к.ч.бр.639 и
640,уписан у з.к.ул.бр.90,КО Лончари,у дужини од cca
1605 m и у ширини коловоза од 4 m.

III
За записничара именује се Зденко Јовановић,без права

гласа у комисији.
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 захт ијева

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 дон ијето
посебно рјешење.По овом основу могу бити ангаж ована
највише два лица истовремено.

Стручњаци ангажовани у смислу става 1.ове тачке
немају право гласа.

VI
   На основу коначне одлуке о избору најповољнијег
понуђача,Комисија ће сачинити приједлог уговора који
ће начелник Општине понудити најповољнијем
понуђачу.

VII
Предсједник и чланови Комисије,као и записничар 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
Предсједник,чланови Комисије и записничар имају

право на накнаду за свој рад,и то:
- предсједник Комисије    ........................     70,00 КМ
- чланови Комисије,по         ....................    50,00 КМ
- записничар                      .......................     30,00 КМ
- стручна лица,ако буду ангажована  .....  120,00 КМ

   Накнада се исплаћује по окончању поступка јавне
набавке.

IX
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-360-8/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
9.октобра 2007.године Саво Јовичић,с.р.
Доњи Жабар

    124
Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана

43.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник
Републике Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу
са чланом 44.Статута општине Доњи Жабар("Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05) ,доноси

З А К Љ У Ч А К

I
     Ради остваривања критеријума ефикасности,
дјелотворности и економичности  у обављању појединих
послова функционера Општине и Административне
службе,одобрава се исплата новчане накнаде из
средстава Буџета општине за употребу мобилних
телефона у службене сврхе,претплатничких бројева код
Телекома Српске за потребе изабраних и именованих
лица Општине Доњи Жабар,као и запослених радника
на одређеним радним мјестима у Административној
служби општине Доњи Жабар,и то:
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1) Предсједник Скупштине општине,Перо
Стевановић,број 065/903-880 до износа 120,00 КМ

2) Начелник Општине,Саво Јовичић,службени број
065/664-225  ............ до износа 180,00 КМ

3) Замјеник Начелника општине,службени број
065/940-159  ................   до износа 120,00 КМ

4) Потпредсједник Скупштине опш тине,Јово
Пантелић,претплатнички број 065/594 -335 .......... до
износа 50,00 КМ.

5) Секретар Скупштине општине, Митар
Митровић,претплатнички број 065/648 -112 ........  до
износа 80,00 КМ

6) Јово Жигић,службеник Административне службе за
послове цивилне заштите,мјесне заједнице,повратак
и обнову,претплатнички број 065/683 -577 .........  до
износа 30,00 КМ

7) Бранко Цвјетковић,запослен на радном мјесту возач
у Административној служби ,број 065/894-447 ....  до
износа 30,00 КМ

II
     Исплата износа из тачке I овог Закључка вршиће се
мјесечно,по приложеној Копији рачуна издатог од
овлашћеног оператера мобилне мреже,односно
картице(допуњавање).

III
     Средства за намјене одређене у тачки I овог
Закључка обезбјеђују се у Буџету Општине Доњи
Жабар.

IV
       Ступањем на снагу овог Закључка престаје  да важи
Закључак број 02-022-10/06 од 16.08.2006.године.

V
     За провођење овог Закључка задужује се
Рачуноводство Административне службе.

VI
     Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном г ласнику Општине Доњи
Жабар".

Број:02-022-23/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,16.10.2007.године Саво Јовичић,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р
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С А Д Р Ж А Ј

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
97. ОДЛУКА о потврђивању мандата одборника -Жељка Јовановић
98. ОДЛУКА о потврђивању мандата одборника -Мићо Гајић
99. ОДЛУКА о потврђивању мандата одборника -Стеван Митровић
100. ОДЛУКА о потврђивању мандата одборника -Никола Ђокановић
101. ОДЛУКА о потврђивању мандата одборника -Димитрије Стјепановић
102. ОДЛУКА о измјени Одлуке о суфинансир ању трошкова школовања ученика средње школе
103. ОДЛУКА о допуни Одлуке о одржавању,заштити,развоју и управљању локалним и

некатегорисаним путевима и улицама у насељу
104. ОДЛУКА о додјели јавних признања Општине Доњи Жабар
105. ОДЛУКА о измјени Одлуке о избору чланов а одбора Скупштине општине Доњи Жабар
106. ОДЛУКА о измјени Одлуке о избору чланова Комисије за награде и признања
107.  ОДЛУКА о измјени Одлуке о именовању делегата у Скупштину ЕВРОРЕГИОНА "ДРИНА -

САВА-МАЈЕВИЦА
108. ОДЛУКА о неприхватању понуде
109. ОДЛУКА о неприхватању понуде
110. ОДЛУКА о неприхватању понуде
111. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о одређивању овлашћених одборника за закључивање бракова
112. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду Основне школе "Доњи Жабар" Доњи Жабар у школској

2006/2007 години
113.  ЗАКЉУЧАК о усвајању тужбеног  захтјева Лазаревић Руже и Лазаревић Ђорђе

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

114. ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова
115. УПУТСТВО о начину и роковима  вршења  пописа  и усклађивања књиговодственог стања  са

стварним  стањем
116. РЈЕШЕЊЕ о образовању Комисије за ванредни попис имовине и обавеза Општине Доњи Жабар
117. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о образовању Комисије за ванредни попис имовине и обавеза

Општине Доњи Жабар
118. РЈЕШЕЊЕ о ангажовању средстава Буџетске резерве у хуманитарне сврхе
119. РЈЕШЕЊЕ о ангажовању средстава Буџетске резерве за потребе набавке опреме
120. ОДЛУКА о резултатима окончаног поступка јавне набавке и избору најповољнијег понуђача за

израду изведбене пројектне документације -Плана инфраструктурног уређења централног дијела
насељеног мјеста Доњи Жабар

121. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о унутрашњој организацији послова и систематизацији
радних мјеста Административне службе

122. УПУТСТВО о провођењу поступка анализе организације и систематизације радних мјеста у
Административној служби општине Доњи Жабар

123. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за јавне набавке
124. ЗАКЉУЧАК у вези употребе мобилних телефона

АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА
ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

125. Одлука о сагласности на разрјешење Општинске изборне комисије
126. Одлука о сагласности за именовање предсјед ника и чланова Општинске изборне комисије
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Уторак,16.октобра 2007.године-Службени гласник Општине Доњи Жабар -Број 8/07

Оснивач и издавач:Скупштина општине Доњи Жабар,Доњи Жабар.Одговорни уредник:Митар
Митровић дипл.правник.Уређује Редакцијски колегиј:Ружица Јовичић,Миле Максимовић и Зденко
Јовановић.Тел/факс:054/875 -100. "Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по
потреби.Жиро рачун Општинских прихода: 562-011-00000765-86 код Развојне банке Југоисточне
Европе АД Бања Лука-Филијала Модрича.

ОБЕЗБИЈЕДИТЕ НА ВР ИЈЕМЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Општине Доњи Жабар

Ближе информације на телефон:
054/853-031 и 875 - 100,локал 105

Ближе информације на телефон:
022 / 610 - 616


