
РЕГИСТАР
ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У  «СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР» У 2012.ГОДИНИ
Број

   службеног гласника Опис акта

АКТИ СКУПШТИНЕ
ПРОГРАМИ

Ванредни број 5 Програм рада Скупштине општине Доњи Жабар за период април-децембар
2012.године

ОДЛУКЕ
Ванредни број 1 Одлука о разрјешењу предсједника Скупштине општине Доњи Жабар
Ванредни број 1    Одлука о избору предсједника Скупштине општине Доњи Жабар
Ванредни број 1 Одлука о разрјешењу потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар
Ванредни број 1 Одлука о избору потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар
Ванредни број 1 Одлука о разрјешењу замјеника начелника општине Доњи Жабар
Ванредни број 1 Одлука о избору чланова сталних радних тијела Скупштине општине Доњи

Жабар
Ванредни број 1 Одлука о измјенама и допунама Одлуке о објављивању општинских прописа
Ванредни број 1 Одлука о измјенама Одлуке о образовању Општинског координационог
                                одбора за социјалну политику
Ванредни број 2 Одлука о привременом финансирању општине Доњи Жабар за период од 1.

јануара до 30. јуна 2012. године
Ванредни број 2 Одлука о висини пореске стопе пореза на непокретности
Ванредни број 2 Одлука о протоколу у поступку примопредаје дужности функционера
Ванредни број 2 Одлука о измјенама и допунама Одлуке о објављивању општинских прописа
Ванредни број 3 Одлука о расписивању јавног огласа за именовање једног члана Општинске

изборне комисије Доњи Жабар
Ванредни број 3 Рјешење о измјени Рјешења о одређивању овлашћених одборника за

закључивање бракова
Ванредни број 4   Одлука о приступању промјени Статута општине Доњи Жабар
Ванредни број 4 Одлука о оглашавању неважећим и изради новог печата Скупштине општине

Доњи Жабар
Ванредни број 4    Одлука о поништавању Одлуке о оглашавању неважећим и изради новог

печата Скупштине општине Доњи Жабар
Ванредни број 4    Одлука о измјени Одлуке о интернет презентацији општине Доњи Жабар
Ванредни број 4    Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара
                                Скупштине општине Доњи Жабар
Ванредни број 4 Одлука о утврђивању листе стручњака за именовање Комисије за

спровођење конкурса за избор службеника у јединици локалне самоуправе
Ванредни број 4 Одлука о измјени Одлуке о оснивању Комисије за популациону политику
                                Скупштине општине Доњи Жабар
Ванредни број 4 Одлука о измјени Одлуке о издавању Инфо-летка општине Доњи Жабар
Ванредни број 4 Одлука о измјени Одлуке о образовању Форума безбједности за општину

Доњи Жабар
Ванредни број 5     Одлука о висини боравишне таксе
Ванредни број 5 Одлука о измјени Одлуке о додатним мјерама структурне политике и

обезбјеђењу средстава за подстицање развоја пољопривреде и села
Ванредни број 5 Одлука о измјени и допуни Одлуке о локалном јавном информисању путем

електронског медија-телевизије
Ванредни број 5 Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1m2 корисне

стамбене површине за 2011.годину на подручју општине Доњи Жабар
Ванредни број 5 Одлука о престанку важења Одлуке о преношењу обављања послова стручне

службе Скупштине општине Доњи Жабар у надлежност начелника општине
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Ванредниброј5 Одлукаоизмјени Одлуке о платама и другим накнадама функционера општине
Ванредни број 5 Одлука о именовању чланова Одбора за здравље
Ванредни број 7 Одлука о усвајању Буџета општине Доњи Жабар за 2012. годину
Ванредни број 7 Одлука о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2012.годину
Ванредни број 7 Одлука о посебној новчаној помоћи борцима, војним инвалидима и

породицама погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске

Ванредни број 7 Одлука о стимулисању наталитета
Ванредни број 7 Одлука о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне социјалне

потребе
Ванредни број 7 Одлука о измјени и допуни Одлуке о локалном јавном информисању путем

електронског медија-телевизије
Ванредни број 7 Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о додатним услугама

локалног јавног информисања
Ванредни број 8 Одлука о условима и начину коришћења службених возила
Ванредни број 8 Одлука о опозиву члана Школског одбора Основне школе „Доњи Жабар“

Доњи Жабар у име јединице локалне самоуправе
Ванредниброј 8 Одлука о допуни Одлуке о образовању Форума безбједности за општину Доњи

Жабар
Ванредниброј 9 Одлука о Плану расподјеле средстава за спорт из буџета општине Доњи

Жабар за 2012.годину
Ванредниброј 9 Одлука о плану мреже здравствених установа на територији општине Доњи

Жабар
Ванредниброј 9 Одлука о измјени Одлуке о награђивању ученика
Ванредниброј 9 Одлука о усвајању Плана изградње локалних путева у насељима за 2012.

годину
Ванредниброј 9 Одлука о усвајању Плана капиталних улагања-издаци за нефинансијску

имовину у 2012. години
Ванредни број 10 Одлука о измјени Одлуке о посебној новчаној помоћи борцима, војним

инвалидима и породицама погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске

Ванредни број 10 Одлука о измјени Одлуке о стимулисању наталитета
Ванредни број 10 Одлука о измјени Одлуке о једнократној новчаној помоћи лицима у стању

ванредне социјалне потребе
Ванредни број 10 Одлука о измјени и допуни Одлуке о локалном јавном информисању
Ванредни број 10 Одлука о допуни Одлуке о усвајању Плана изградње локалних путева у

насељима за 2012. годину
Ванредни број 12 Одлука о локалним подстицајима у пољопривреди за 2012. годину
Ванредни број 12 Одлука о утврђивању висине комуналне накнаде за канализацију
Ванредни број 12 Одлука о истицању пословног имена на подручју општине Доњи Жабар
Ванредни број 12 Одлука о висини новчане помоћи за стимулисање наталитета у 2012. години
Ванредни број 12 Одлука о престанку важења Одлуке о давању сагласности за закључивање

уговора о додатним услугама локалног јавног информисања
Ванредни број 15 Одлука о измјени Одлуке о образовању Канцеларије за младе
Ванредниброј 15 Одлука о измјени Одлуке о платама и другим накнадама функционера општине
Ванредни број 16  Одлука о измјенама Статутарне Одлуке за провођење Статута општине

Доњи Жабар
Ванредни број 16 Одлука о општинским административним таксама
Ванредни број 16 Одлука о образовању организационог одбора за обиљежавање 14. октобра-

Дана општине Доњи Жабар
Ванредни број 16 Одлука о именовању делегата у Скупштину Еврорегиона "Дрина-Сава-

Мајевица"
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Ванредни број 16 Одлука о избору чланова Савјета за младе општине Доњи Жабар
Ванредни број 18    Одлука о мјесним заједницама на подручју општине Доњи Жабар
Ванредни број 18 Одлука о измјенама и допунама Одлуке о овлашћењима за прибављање и

располагање имовином општине Доњи Жабар
Ванредни број 18    Одлука о додјели јавних признања општине Доњи Жабар
Ванредни број 19 Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2012.

годину
Ванредни број 19 Одлука о престанку важења Одлуке о додатним мјерама структурне

политике и обезбјеђењу средстава за подстицање развоја пољопривреде и
села

Ванредни број 19 Одлука о престанку важења Одлуке о интернет презентацији општине
Доњи Жабар

Ванредни број 19 Одлука о престанку важења Одлуке о издавању Инфо-летка општине Доњи
Жабар

Ванредни број 19     Одлука о престанку важења Одлуке о једнократној новчаној помоћи лицима
у стању ванредне социјалне потребе

Ванредни број 19    Одлука о престанку важења Одлуке о локалном јавном информисању
Ванредни број 19 Одлука о престанку важења Одлуке о посебној новчаној помоћи борцима,

војним инвалидима и породицама погинулих бораца Одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске

Ванредни број 19    Одлука о престанку важења Одлуке о објављивању Општинских прописа
Ванредни број 19    Одлука о престанку важења Одлуке о образовању Канцеларије за младе
Ванредни број 19 Одлука о престанку важења Одлуке о протоколу у поступку примопредаје

дужности функционера
Ванредни број 19 Одлука о престанку важења Одлуке о стимулисању наталитета
Ванредни број 22    Одлука о избору предсједника Скупштине општине Доњи Жабар
Ванредни број 22    Одлука о избору потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар
Ванредни број 22    Одлука о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине општине

Доњи Жабар
Ванредни број 22    Одлука о избору чланова сталних радних тијела Скупштине општине Доњи

Жабар
Ванредни број 22 Одлука о усвајању Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за 2012. годину
Ванредни број 22 Одлука о измјени Одлуке о платама и другим накнадама функционера

општине
Ванредни број 25    Одлука о привременом финансирању општине Доњи Жабар за период од 1.

јануара до 31. марта 2013. године
Ванредни број 25     Одлука о оснивању Јавне установе  Центар за социјални рад Доњи Жабар
Ванредни број 25     Одлука о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2013. годину
Ванредни број 25     Одлука о измјени Одлуке о утврђивању назива улица и тргова у насељеним

мјестима Доњи Жабар, Лончари и Човић Поље
Ванредни број 25 Одлука о давању сагласности за закључење уговора о откупу стана
Ванредни број 25     Одлука о утврђивању висине закупнине станова у државној својини
Ванредни број 25     Одлука о утврђивању листе стручњака за именовање Комисије за

спровођење конкурса за избор службеника у јединици локалне самоуправе

РЈЕШЕЊА
Ванредни број 1 Рјешење о разрјешењу дужности секретара Скупштине општине Доњи

Жабар
Ванредни број 1 Рјешење о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине општине

Доњи Жабар
Ванредни број 2 Рјешење о именовању Одговорног уредника и Редакцијског колегија

"Службеног гласника општине Доњи Жабар"
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Ванредни број 2 Рјешење о одређивању бројчаних ознака и начину вођења канцеларијског
пословања Скупштине општине Доњи Жабар и њених радних тијела

Ванредни број 4      Рјешење о именовању Комисије за избор секретара Скупштине општине
                                  Доњи Жабар
Ванредни број 4 Рјешење о именовању Главног уредника,Одговорног уредника и Редакцијског

колегија "Службеног гласника општине Доњи Жабар"
Ванредни број 4 Рјешење о именовању Главног и одговорног уредника и чланова Уређивачког
                                 савјета Интернет презентације општине Доњи Жабар
Ванредни број 4 Рјешењеопрестанку важењаРјешењаоодређивањубројчаних ознака и начину

вођења канцеларијског пословања Скупштине општине Доњи Жабар и њених
радних тијела

Ванредни број 5 Рјешење о именовању чланова Општинског координационог одбора за
социјалну политику

Ванредниброј7 РјешењеоименовањуКомисијезаспровођењепоступказапријемприправника
Ванредниброј8 Рјешење о именовању члана Општинске изборне комисије
Ванредниброј8 Рјешење о именовању Главног и одговорног уредника и чланова Редакције

ИНФО-принта општине Доњи Жабар
Ванредниброј8 Рјешење по жалби Стеве Мијатовића
Ванредниброј8 Рјешење по жалби Николе Ђокановића
Ванредниброј9 Рјешење о избору и именовању секретара Скупштине општине Доњи Жабар
Ванредниброј10 Рјешење о разрјешењу Стеве Мијатовића функције предсједника Скупштине

општине Доњи Жабар
Ванредниброј12 Рјешење о именовању предсједника Општинске изборне комисије Доњи Жабар
Ванредниброј12 Рјешење о избору члана Школског одбора Основне школе „Доњи Жабар“

Доњи Жабар у име јединице локалне самоуправе
Ванредниброј15 Рјешење о одобравању посебне новчане помоћи-Стјепан Стјепановић
Ванредниброј15 Рјешење о одобравању једнократне новчане помоћи-Гроздана Ђокић
Ванредниброј15 Рјешење о разрјешењу Николе Ђокановића функције потпредсједника

Скупштине општине Доњи Жабар
Ванредниброј15 Рјешење о новчаној помоћи за подстицај наталитета-Марко Мутавчић
Ванредниброј16 Рјешење о новчаној помоћи за подстицај наталитета-Дијана Стевић
Ванредниброј16 Рјешење о новчаној помоћи за подстицај наталитета-Душан Ћурчић
Ванредниброј16 Рјешење о новчаној помоћи за подстицај наталитета-Душан Миркић
Ванредниброј16 Рјешење о новчаној помоћи за подстицај наталитета-Марко Ђорђић
Ванредниброј16 Рјешење о новчаној помоћи за подстицај наталитета-Павле Миркић
Ванредниброј18 Рјешење о именовању Координатора Канцеларије за младе општине Доњи

Жабар
Ванредниброј18 Рјешење о одобравању новчане помоћи за подстицај наталитета-Слађана

Мишић
Ванредниброј19 Рјешење о одобравању новчане помоћи за подстицај наталитету-Крсто

Теодоровић
Ванредниброј19 Рјешење о одбијању захтјева за новчану помоћ за подстицај наталитету-

Виолета Новак
Ванредниброј22 Рјешење о одређивању овлашћених одборника за закључивање бракова

ЗАКЉУЧЦИ
Ванредни број 1 Закључак о објављивању „Службеног гласника општине Доњи Жабар“
Ванредни број 1 Закључак о омогућавању Скупштини општине Доњи Жабар да разматра

и усвоји Буџет општине Доњи Жабар за 2012. годину
Ванредни број 1 Закључак о увођењу у дужност новоизабраних предсједника и

потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар
Ванредни број4 Закључак о усвајању Годишњег Програма рада Основне школе „Доњи Жабар“

Доњи Жабар за школску 2011/2012 годину



РЕГИСТАР
ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У  «СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР» У 2012.ГОДИНИ
Број

   службеног гласника Опис акта

Ванредни број 4 Закључак о прихватању Информације о примопредаји канцеларија
предсједника и потпредсједника Скупштине и печата Скупштине општине
Доњи Жабар

Ванредни број 4 ЗакључакоприхватањуИнформацијео раду Полицијске станице Пелагићево
за период 1.1.-31.12.2011.годинеброј 09-9/01-052-12/12 од 20.2.2012. године.

Ванредни број 4     Закључак о одлагању разматрања Приједлога Одлуке о Буџету општине
Доњи Жабар за 2012. годину и Приједлога Одлуке о извршењу буџета
општине Доњи Жабар за 2012. годину најкасније до 20. априла 2012. године

Ванредни број 5    Закључак о одобравању Споразума о обавезама и одговорности у процесу
имплементације пројекта јачања здравственог сектора

Ванредни број 5 Закључак по пријави о злостављању Рајка Тешановића ученика 82 разреда
Основне школе „Доњи Жабар“

Ванредни број 5 Закључак о усвајању Извјештаја о проведеној анкети о приоритетним
питањима у мјесним заједницама за 2012. годину

Ванредни број 5 Закључак о прихватању Информације о стању предмета који се воде у
Правобранилаштву Републике Српске-сједиште замјеника у Добоју за
период 1.1.-31. 12. 2011. године у којима се као тужена, односно тужилац
појављује општина Доњи Жабар, број Ин.180/11 од 17.1.2012. године

Ванредни број 5 Закључак о обавезивању начелника општине да исплати плате предсједнику
и потпредсједнику Скупштине општине Доњи Жабар

Ванредни број 5 Закључак о утврђивању основа за обрачун плате секретара Скупштине
општине Доњи Жабар

Ванредни број 7 Закључак о одбијању Приједлога Закључка о давању овлашћења начелнику
општине Доњи Жабар да покрене парнични поступак ради предаје и
испражњења непокретности

Ванредни број 7 Закључак о прихватању Информације о броју умрлих и рођених на подручју
општине Доњи Жабар у 2011. години

Ванредни број 7    Закључак о прихватању Информације о провођењу Плана изградње,
реконструкције,одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и
улица у насељима за 2011. годину

Ванредни број 7    Закључак о прихватању Информације о провођењу Одлуке о стипендирању и
награђивању студената за 2011. годину

Ванредни број 7   Закључак о прихватању Информације о провођењу Одлуке о награђивању
ученика за 2011. годину

Ванредни број 7    Закључак о прихватању Информације о провођењу Одлуке о субвенцији
трошкова превоза ученика средњих школа за 2011. годину

Ванредни број 8    Закључак - захтјев начелнику општине за покретање поступка разрјешења
замјеника начелника општине Доњи Жабар

Ванредни број 8 Закључак о усвајању Извјештаја о раду за 2011.годину са Плановима рада у
2012. години урбанистичко - грађевинске инспекције, пољопривредне
инспекције, здравствено - санитарне инспекције и комуналне полиције

Ванредни број 8    Закључак у вези реализације Закључака Скупштине општине Доњи Жабар
бр.01-022-69/10 од 2. јула 2010.године и питања накнаде штете настале у
домаћинствима услед поплава у периоду од 20. до 23. јуна 2010. године

Ванредни број 9    Закључак о рјешавању питања обављања послова предсједника и
потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар

Ванредни број 9 Закључак о неусвајању Извјештаја о Извршењу буџета општине Доњи
Жабар за 2011.годину

Ванредни број 9 Закључак о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње за 2012. годину
Ванредни број 9 Закључак о усвајању Извјештаја о упису дјеце у Први разред Основне школе

„Доњи Жабар“ Доњи Жабар за школску 2012/2013 годину број 338/12 од 4. 5.
2012. године



РЕГИСТАР
ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У  «СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР» У 2012.ГОДИНИ
Број

   службеног гласника Опис акта

Ванредни број 9 Закључак о усвајању Извјештаја о контроли исправности воде за пиће у
Основној школи и јавним чесмама (хемијски и бактериолошки преглед воде)
за 2011. годину

Ванредни број 9    Закључак о враћању на допуну Извјештаја о раду Општинске организације
Црвеног крста за 2011.годину са Програмом рада за 2012.годину

Ванредни број 9 Закључак о прихватању Информације о остваривању права из области
борачко-инвалидске заштите за 2011. годину

Ванредни број 12 Закључак о неусвајању Извјештаја о раду начелника општине и
Административне службе општине Доњи Жабар за 2011. годину

Ванредни број 12 Закључак о усвајању Извјештаја о раду спортских организација које су
користиле средства буџета у 2011. години са плановима рада и
финансирању у 2012. години

Ванредни број 12    Закључак о усвајању Извјештаја о раду КУД «РУЗМАРИН» Доњи Жабар у
2011. години са Планом рада у 2012. години

Ванредни број 12    Закључак о прихватању Информације о провођењу Закона о дјечијој
заштити на подручју општине Доњи Жабар у 2011/12 години

Ванредни број 12 Закључак о прихватању Информације о стању уређења и одржавања
спомен обиљежја на подручју општине Доњи Жабар

Ванредни број 12    Закључак о прихватању Информације о реализацији прољећне сјетве и
припреми за жетву стрних жита рода 2012. године

Ванредни број 12    Закључак о прихватању Информације о раду и финансијском пословању
Општинске борачке организације Доњи Жабар за 2011.годину са Програмом
рада за 2012. годину

Ванредни број 15 Закључак о повредама одредаба Закона о буџетском систему Републике
Српске од стране начелника општине Доњи Жабар

Ванредни број 15 Закључак о неусвајању Извјештаја начелника општине Доњи Жабар о
коришћењу средстава буџетске резерве за Прво полугодиште 2012.године-
период од 1.јануара до 30.јуна 2012. године

Ванредни број 15 Закључак о давању сагласности на Листу споменика и спомен-обиљежја од
великог значаја за општину Доњи Жабар

Ванредни број 15 Закључак о усвајању Извјештаја о организацији и раду Основне школе
„Доњи Жабар“ Доњи Жабар са приказом Општег успјеха ученика и владању
ученика на крају Другог полугодишта школске 2011/2012 године

Ванредни број 15 Закључак о прихватању Информације о почетку примјене одредбе члана
325. Закона о стварним правима

Ванредни број 15 Закључак о прихватању Информације о провођењу Закона о занатско-
предузетничкој дјелатности са табеларним прегледом регистрованих радњи
и других облика предузетничке дјелатности

Ванредни број 15 Закључак о прихватању Информације о раду и функционисању Цивилне
заштите и Ватрогасне службе на подручју општине Доњи Жабар

Ванредни број 15 Закључак о прихватању Информације о стању уређења и одржавања
мјесних гробаља на подручју општине Доњи Жабар

Ванредни број 15 Закључак о утврђивању одговора по захтјеву Министарства управе и
локалне самоуправе-изјашњење у вези захтјева начелника општине Доњи
Жабар за оцјеном законитости Одлуке о измјени Одлуке о једнократној
новчаној помоћи лицима у стању ванредне социјалне потребе

Ванредни број 15 Закључак о утврђивању одговора по захтјеву Министарства управе и
локалне самоуправе-изјашњење у вези захтјева начелника општине Доњи
Жабар за оцјеном законитости Одлуке о измјени Одлуке о посебној
новчаној помоћи борцима, војним инвалидима и породицама погинулих
бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
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Ванредни број 15 Закључак о утврђивању одговора по захтјеву Министарства управе и
локалне самоуправе-изјашњење у вези захтјева начелника општине Доњи
Жабар за оцјеном законитости Одлуке о измјени Одлуке о стимулисању
наталитета

Ванредни број 15 Закључак о давању сагласности за одобравање новчане помоћи
Ванредни број 16 Закључак о приједлозима Влади Републике Српске за предузимање мјера

ради ублажавања последица суше у пољопривреди
Ванредни број 16 Закључак о враћању на дораду Извјештаја о стању рјешавања управних

предмета код органа општинске управе за период од 1. 1. 2011. године до
31. 12.2011. године

Ванредни број 16     Закључак о неусвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Доњи
Жабар за период од 1.1.2012. године до 30.6. 2012. године

Ванредни број 16     Закључак о усвајању Извјештаја о упису дјеце у Први разред Основне
школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар за школску 2012/2013. годину, број
518/12 од 8.8. 2012. године

Ванредни број 16 Закључак о прихватању Информације о о функционисању и одржавању
јавне расвјете на подручју општине Доњи Жабар

Ванредни број 18 Закључак о утврђивању аката чије провођење није обезбиједио начелник
општине Стево Стевић или који су донесени у циљу превазилажења
проблема у функционисању локалне самоуправе у општини Доњи Жабар
због незаконитог рада начелника општине

Ванредни број 18     Закључак о враћању подносиоцу Извјештаја о раду и реализацији
васпитно-образовног рада Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар на
крају школске 2011/2012 са анализом успјеха ученика број 567/12 од 30. 8.
2012. године, због недоличног понашања директора Основне школе „Доњи
Жабар“ Доњи Жабар Милорада Благојевића и недозвољеног и
безразложног напуштања сједнице Скупштине општине Доњи Жабар дана
21.9.2012. године

Ванредни број 25 Закључак о усвајању Програма рада зимске службе на подручју општине
Доњи Жабар за зимску сезону 2012./2013.годину

ОСТАЛИ АКТИ СКУПШТИНЕ
Ванредни број 7 Статутарна одлука о измјени и допуни Статута општине Доњи Жабар
Ванредни број 9 Аутентично тумачење члана 26. тачка 23) и члана 51.став 2. и 3. Статута

општине Доњи Жабар
Ванредни број 9 Аутентично тумачење члана 30.став 2., 3., 4. и 5.Пословника Скупштине

општине Доњи Жабар

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
Ванредни број 2 Рјешење о опозиву са функције предсједника Скупштине општине Доњи

Жабар-Стево Мијатовић
Ванредни број 2 Рјешење о опозиву са функције потпредсједника Скупштине општине Доњи

Жабар-Никола Ђокановић
Ванредни број 2 Рјешење о радном односу предсједника Скупштине општине Доњи Жабар-

Звјездан Милић
Ванредни број 9 Рјешење о поништењу Рјешења о опозиву Јове Пантелића са функције

замјеника начелника општине Доњи Жабар број 01/1-022-2-2/12 од 8. 3. 2012.
године

Ванредни број 11 Рјешење о поништењу Рјешења број 01/14-022-18/12  од 6.2.2012. године
Ванредни број 2 Закључак
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ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У  «СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР» У 2012.ГОДИНИ
Број

   службеног гласника Опис акта

АКТИ ОДБОРА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ
Ванредни број 3 Одлука о објављивању општинских прописа- Други пречишћени текст
Ванредни број 4         Рјешење о опозиву Јове Пантелића са функције замјеника начелника

                            општине Доњи Жабар

АКТИ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ванредни број 2 Рјешење о радном односу потпредсједника Скупштине општине Доњи
Жабар-Слободан Павловић

Ванредни број 4 Рјешење о употреби и чувању печата Скупштине општине Доњи Жабар

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
ОДЛУКЕ

Број 1                      Одлука о привременом финансирању за 2012. годину
Ванредни број 3 Одлука о поништавању Одлуке о привременом финансирању за 2012. годину
Ванредни број 7 Одлука о пријему приправника
Ванредни број 9 Одлука о избору приправника
Ванредни број 10 Одлука о доношењу Годишњег плана јавних набавки у 2012.години
Ванредни број 10 Одлука о приступању поступку јавне набавке радова-насипање шљунка по

пољским путевима на подручју општине Доњи Жабар
Ванредни број 10 Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга-медијско праћење

догађаја на подручју општине Доњи Жабар путем електронског медија-
телевизије у 2012.,2013., 2014. и 2015. години

Ванредни број 11 Одлука о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде у
поступку јавне набавке услуга-медијско праћење догађаја на подручју
општине Доњи Жабар путем електронског медија-телевизије у 2012.,2013.,
2014. и 2015. години

Ванредни број 11 Одлука о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде у
поступку јавне набавке радова-насипање шљунка по пољским путевима на
подручју општине Доњи Жабар

Ванредни број 13 Одлука о допуни Годишњег Плана јавних набавки у 2012.години
Ванредни број 13 Одлука о приступању поступку јавне набавке радова-реконструкција и

проширење изградње јавне расвјете у Мјесној заједници Човић Поље
Ванредни број 14 Одлука о приступању поступку јавне набавке радова-наставак

електроинсталатерских радова у дијелу објекта Дома културе у Човић Пољу
Ванредни број 14    Одлука о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде у

поступку јавне набавке радова-реконструкција и проширење изградње јавне
расвјете у Мјесној заједници Човић Поље

Ванредни број 17 Одлука о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде у
поступку јавне набавке радова-асфалтирање пута према мјесном гробљу у
Доњем Жабару

Ванредни број 19 Одлука о приступању поступку јавне набавке радова-наставак изградње
Дома културе у Човић Пољу(грађевинско/занатски радови)

Ванредни број 19 Одлука о поништавању поступка јавне набавке радова-наставак изградње
Дома културе у Човић Пољу(грађевинско/занатски радови)

Ванредни број 20 Одлука о образовању Комисије за примопредају дужности начелника
општине Доњи Жабар



РЕГИСТАР
ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У  «СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР» У 2012.ГОДИНИ
Број

   службеног гласника Опис акта

Ванредни број 20 Одлука о разрјешењу дужности савјетника за развој локалне самоуправе
Ванредни број 20 Одлука о образовању Комисије за примопредају дужности начелника

општине Доњи Жабар
Ванредни број 20 Одлука о додатним мјерама структурне политике за подстицање развоја

пољопривреде и села
Ванредни број 20 Одлука о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне

социјалне потребе
Ванредни број 20 Одлука о посебној новчаној помоћи борачким категоријама
Ванредни број 20 Одлука о стимулисању наталитета
Ванредни број 20 Одлука о локалном јавном информисању
Ванредни број 20 Одлука о општинском гласилу
Ванредни број 20 Одлука о издавању ИНФО-летка општине Доњи Жабар
Ванредни број 20 Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Административне службе
Ванредни број 20 Одлука о измјени Одлуке о разрјешењу дужности савјетника за развој

локалне самоуправе
Ванредни број 22 Одлука о образовању Комисије за примопредају дужности, пословног

простора, опреме,документације  и инвентара у Канцеларији за младе
општине Доњи Жабар

Ванредни број 23 Одлука о измјени и допуни Одлуке о стимулисању наталитета
Ванредни број 23 Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Административне службе
Ванредни број 24 Одлука о допуни Годишњег плана јавних набавки у 2012. години
Ванредни број 24 Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга,- зимско одржавање

путева на територији општине Доњи Жабар

ПРАВИЛНИЦИ
Ванредни број 6 Правилник о условима коришћења и расподјеле средстава за развој

пољопривреде и села у 2012. години
Ванредни број 12 Правилник о измјени Правилника о спровођењу поступка легализације и

раду Комисије за легализацију
Ванредни број 17 Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији и

систематизацији радних мјеста Општинске административне службе
Ванредни број 17 Правилник о измјени Правилника о поступку директног споразума
Ванредни број 19 Правилник о заштити на раду Административне службе општине Доњи Жабар
Ванредни број 20 Правилник о измјени и допуни Правилника о раду
Ванредни број 20 Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији

радних мјеста Општинске административне службе
Ванредни број 21 Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији

радних мјеста Општинске административне службе
Ванредни број 23 Правилник о допуни Правилника о раду
Ванредни број 23 Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији

радних мјеста Општинске административне службе
Ванредни број 23 Правилник о измјени Правилника о јединственим правилима и процедури

запошљавања и попуњавања упражњених радних мјеста у
Административној служби општине Доњи Жабар

РЈЕШЕЊА
Ванредни број 9 Рјешење о ангажовању средстава буџетске резерве
Ванредни број 13 Рјешење о именовању Комисије за премију за производњу и узгој пчела
Ванредни број 13 Рјешење о именовању Комисије за премију за биљну производњу под

стакленицима(пластеницима)
Ванредни број 22 Рјешење о именовању Координатора Канцеларије за младе општине Доњи

Жабар



РЕГИСТАР
ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У  «СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР» У 2012.ГОДИНИ
Број

   службеног гласника Опис акта

Ванредни број 22 Рјешење о именовању Шефа кабинета начелника општине
Ванредни број 22 Рјешење о именовању Главног уредника и Администратора «Службеног

гласника општине Доњи Жабар»
Ванредни број 22 Рјешење о именовању Савјета за пољопривреду и село
Ванредни број 24 Рјешење о именовању Комисије за одржавање и заштиту локалних и

некатегорисаних путева и улица на подручју општине Доњи Жабар
Ванредни број 24 Рјешење о одобравању средстава

ЗАКЉУЧЦИ
Ванредни број 20 Закључак о издавању «Службеног гласника општине Доњи Жабар»
Ванредни број 21 Закључак о висини новчане помоћи за стимулисање наталитета у 2012.

години
Ванредни број 22 Закључак о утврђивању Плана одржавања јавне расправе о Нацрту буџета

општине Доњи Жабар за 2013.годину
Ванредни број 24 Закључак о функционисању јавне расвјете
Ванредни број 24 Закључак о одобравању једнократне новчане помоћи-Мирјана Медар из

Лончара

АКТИ ОСТАЛИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
АКТИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Ванредни број 11 План излагања привремених бирачких спискова

АКТИ САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Савјет Мјесне заједнице Лончари
Ванредни број 16 Одлука о поништавању аката Савјета Мјесне зједнице Лончари којима се

додјељују непокретности на управљање или коришћење „Фондацији за
развој насељеног мјеста Лончари“

АКТИ ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ

Ванредни број 12 Рјешење о давању сагласности на именовање Ружице Јовичић за члана
Општинске изборне комисије Доњи Жабар


