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       АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

   80 
      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 Тридесетпетој редовној сједници 
одржаној дана 7. маја 2012.године, донијела је 

ОДЛУКУ 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
      Овом Одлуком регулишу се услови и начин коришћења, техничког одржавања и употребе 
службених возила у општини Доњи Жабар (у даљем тексту: Општина). 
 

Члан 2. 
     Службеним возилима Општине, у смислу ове Одлуке,сматрају се возила у својини Општине или 
возила која су уступљена на коришћење Општини у складу са међусобним уговором, или одлуком 
Републичког или другог органа или организације. 

Члан 3. 
   Под службеним путовањем сматра се путовање изван подручја општине, на удаљености преко 50 
km, ради обављања службених послова који спадају у прописани дјелокруг рада органа Општине 
или ради обављања послова стручног образовања, семинара,учешћа на разним прославама и другим 
јавним манифестацијама, посјети другој јединици локалне самоуправе, државном органу и сличних 
послова. 
 
II -  НАЧИН КОРИШЋЕЊА 

Члан 4. 
   Употребу службеног возила одобрава: 
     - предсједник,потпредсједник или секретар Скупштине општине,ради извршавања одређених 
послова и задатака из надлежности Скупштине или њеног радног тијела,као и ради обављања 
послова стручног образовања, семинара,учешћа на разним прославама и другим јавним 
манифестацијама, посјети другој јединици локалне самоуправе, државном органу и сличних послова; 
     - начелник општине, замјеник начелник општине или друго лице по овлашћењу начелника 
општине,  ради извршавања одређених послова и задатака из надлежности начелника општине и 
запослених у локалној управи,као и ради обављања послова стручног образовања, семинара,учешћа на 

разним прославама и другим јавним манифестацијама, посјети другој јединици локалне самоуправе, 

државном органу и сличних послова. 
Члан 5. 

   Службено возило може се,у оправданим случајевима користити и за: 
     - превоз новца и других хартија од вриједности и докумената за потребе Општине; 
     - обављање службених послова предсједника Савјета мјесних заједница; 
     - обављање службених послова представника Борачке организације општине Доњи Жабар; 
     - обављање службених послова представника Општинске организације Црвеног крста; 
     -  обезбјеђење пружања неопходне здравствене услуге(хуманитарна сврха). 

 Гласник 
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Члан 6. 
   Употребу властитог возила у службене сврхе одобравају лица из члана 4. ове Одлуке. 
   Накнада трошкова за коришћење властитог возила у службене сврхе износи 20% цијене једног 
литра горива за сваки пређени километар. 

Члан 7. 
   Службена возила се, након употребе, обавезно паркирају на паркинг простору испред зграде 
Општине.Ако је службени пут завршен по истеку радног времена, возач може службено возило 
паркирати на паркингу или гаражи свог мјеста становања и предузети мјере његовог обезбјеђења.  
 
III – ПУТНИ НАЛОГ 

Члан 8. 
   Коришћење службеног возила допуштено је само на основу путног налога за возило, у складу са 
Правилником о обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога (»Службени гласник 
Републике Српске« бр.52/09 и 101/09) и његовим накнадним измјенама. 
   Издавање путног налога врши се након претходно извршеног раздужења прописно попуњеног и 
обрађеног путног налога. 
   За сваку употребу возила мора се издати одговарајући путни налог који важи до завршетка 
превоза, односно повратка возила у сједиште Општине. 

Члан 9. 
   Путни налог попуњава технички секретар начелника или други службеник по овлашћењу 
начелника општине, у два примјерка, читким штампаним словима која се не могу брисати и овјерава 
и издаје тек када образац путног налога потпише возач. 
   Потпис овлашћеног лица налогодавца и возача мора бити читљив и потпун, у којем се јасно 
препознаје исписано име и презиме. 
   Оригинал путног налога издаје се возачу уз потврду пријема налога у књизи евиденције о издатим 
путним налозима, а копнју издатог путног налога задржава налогодавац. 

Члан 10. 
   За употребу службеног возила на удаљености до 50 km од сједишта Општине може издати један 
путни налог који важи најдуже 30 дана од дана издавања путног налога. 
   Раздужење путног налога врши се најкасније до 10. у мјесецу за претходни мјесец, након 
сравњења пређене километраже и утрошеног погонског горива. 

    IV – ЕВИДЕНЦИЈА 
Члан 11. 

   У општини се води књига евиденције о издатим  путним налозима, чије стране морају бити 
нумерисане и садржати сљедеће податке: редни број,број путног налога,датум издавања путног 
налога,име и презиме возача,регистарски број путничког возила и датум враћања путног налога. 
   Евиденција из става 1. овог члана мора се водити ажурно, потпуно, тако да у свако доба пружа 
увид у стварно стање. 
   Ако се евиденција путних налога води путем рачунара, запослени који ради на уносу података 
у рачунар на крају свог радног времена мора одштампати и овјерити унесене податке у 
евиденцију о издатим путннм налозима. 
   Уписивање података о издатим путним налозима обавља се нумеричким и хронолошким 
редом. 
   Евиденција се чува најмање двије године од дана посљедњег уписа. 

Члан 12. 
   Књигу евиденције о издатим путним налозима води технички секретар начелника или други 
службеник по овлашћењу начелника општине.  
 
V – ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ 

Члан 13. 
   Под техничким одржавањем службених возила подразумијева се редовно и ванредно техничко 
одржавање. 
   Редовно техничко одржавање подразумијева од стране произвођача возила прописане сервисне 
захтјеве. 
    Ванредно техничко одржавање подразумијева оправке дијелова и склопова возила,које изискују 
посебне трошкове Општине. 
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Члан 14. 
   Техничка исправност сваког службеног возила провјерава се редовно у тренутку регистрације, а за 
потребе службеног пута и уписа техничке исправности у путни налог провјера се врши у складу са 
важећим прописима у тренутку издавања путног налога, а најмање једанпут у 90 дана за свако 
возило, коју врши овлашћени сервис на основу закљученог уговора са Општином. Уговор закључује 
начелник општине. 
   Издати документ овлашћеног  сервиса из става 1.овог члана посебан је документ и чува се у 
архиви, а служи да лице које издаје путни налог наведе његов број и евидентира стање техничке 
исправности возила својим потписом. 

Члан 15. 
   Налог за оправку службеног возила одобрава начелник општине или друго лице по његовом 

овлашћењу, у прописаној процедури дијагностиковања квара, планирања утрошка средстава за 
техничко одржавање службених возила и одобравања планиране оправке.  
  Свако лице задужено за возило дужно је,без одлагања,писмено обавијестити техничког секретара 
начелника општине или другог службеника по овлашћењу начелника општине, о свим уоченим 
кваровима на возилу. 
   Дијагностиковање квара врши овлашћено правно лице–сервис са којим  Општина има закључен 
уговор о одржавању возила. 
   Правно лице из става 3.овог члана утврђује обим и врсту радова које је потребно извршити на 
возилу, дијелове које је неопходно замијенити са оријентационо исказаним цијенама за сваку врсту 
рада, односно дијела. 

Члан 16. 
   Дијагностиковање и оправку мањег квара на возилу може извршити и возач запослен у локалној 
управи,а по претходно одобреном налогу за оправку возила од стране начелника општине.  

Члан 17. 
   Висина утрошка средстава за погонско гориво, уље, мазиво и техничко одржавање службених 
возила утврђује се буџетом Општине. 
   Задужење и правдање утрошка погонског горива обавља се по уредно попуњеним путним 
налозима и/или рачуну – отпремници добављача за утрошено гориво. 

Члан 18. 
     Обрачун трошкова из става 1. овог члана обавља Стручни сарадник за послове обрачуна и 
благајне или други службеник по овлашћењу начелника општине, до половине текућег мјесеца за 
претходни мјесец, а за свако тромјесечје(квартал) доставља начелнику општине преглед исказаних 
трошкова за свако службено возило. 

Члан 19. 
   Корисник службеног возила је дужан надокнадити штету која је настала као посљедица 
неовлашћеног и несавјесног коришћења возила, односно из крајње непажње лица задуженог за 
коришћење возила, као и у случају непримјењивања овом Одлуком утврђених услова и начина 
коришћења и норматива утрошка средстава за коришћење службених возила. 

Члан 20. 
   Потрошња горива,мазива,гума и других потрошних дијелова(филтери за гориво,ваздух,течност за 
климу и слично) мора бити у складу са техничким карактеристикама возила и укупно пређеним 
километрима, за шта су одговорна лица која користе возило. 
   Контролa извршавања обавеза и стандарда из става 1.овог члана врши се на основу утврђеног 
норматива о просјечној потрошњи горива који доноси начелник општине, на бази проведене 
процедуре комисијског утврђивања просјечне потрошње за свако службено возило.  
   Збирне податке из става 1. овог члана води Стручни сарадник за послове обрачуна и благајне или 
други службеник по овлашћењу начелника општине.  
 
VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21. 
   Надзор над спровођењем одредби ове Одлуке врше овлашћена лица из члана 4. ове Одлуке. 

 
Члан 22. 

   Оцјену оправданости трошења средстава за коришћење службених возила врши Одбор за буџет и 
финансије Скупштине општине Доњи Жабар,најмање једном годишње, на бази годишњег извјештаја 
о коришћењу службених возила. 
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Члан 23. 
   Начелник општине, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове Одлуке утврдиће и 
објавити у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“ Спецификацију инвентарског стања возног 
парка Општине (Прилог број 1)и Норматив просјечне потрошње погонског горива за поједине типове 
возила(Прилог број 2). 
    Спецификација из става 1. овог члана редовно се ажурира и објављује најмање сваке треће године. 
 

Члан 24. 
   Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да се примјењује Одлука о условима и начину коришћења 
путничких аутомобила бр. 02-022-2/03 од 20.2.2003.године и Одлука о измјени Одлуке о условима и 
начину коришћења путничких аутомобила бр. 02-022-19/05 од 14. 9. 2005. године. 

 
Члан 25. 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-70/12                                                                                   Предсједник Скупштине 
7. мај 2012. године                                                                                         Звјездан Милић,с.р. 
Доњи Жабар 
 

 
ПРИЛОЗИ 

УЗ ОДЛУКУ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 
 

Спецификација инвентарског стања возног парка општине Доњи Жабар-Прилог број 1 
 

ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР 
 

Редни  
број Марка Тип Година 

производње Погонско гориво Регистарска 
ознака 

1.      

2.      

3.      

4.      

 
 
 

Норматив потрошње горива-Прилог број 2. 
 

ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР 
 

Марка 
возила Тип возила Запремина 

мотора 
Врста горива 

(D-2, МБ) 
Утврђени 
норматив 

     

     

     

     
 

 
__________________________________________ 
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   На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,број 
101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 26. Статута општине Доњи Жабар(„Службени гласник 
општине Доњи Жабар“, број 6/05), чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.1/05 и 4/05) и чл. 14.став 1. и 22.став 3. Правилника о 
избору и раду школског одбора(„Службени гласник Републике Српске“,бр.7/09 и 37/09), Скупштина 
општине Доњи Жабар,на приједлог Комисије за избор и именовање,на Тридесетпетој редовној 
сједници одржаној дана 7. маја 2012. године, донијела је 

ОДЛУКУ 
о опозиву члана Школског одбора Основне школе „Доњи Жабар“ 

Доњи Жабар у име јединице локалне самоуправе 
 
I 

   Никола Ђокановић из Доњег Жабара, опозива се дужности члана Школског одбора Основне 
школе »Доњи Жабар« Доњи Жабар у име јединице локалне самоуправе. 

 
II 

Образложење 
   Скупштина општине Доњи Жабар својим Закључком број 01-022-38/09 од 25. марта 2009. године 
предложила је, а Министарство просвјете и културе именовало Николу Ђокановића за члана 
Школског одбора Основне школе »Доњи Жабар« Доњи Жабар у име јединице локалне самоуправе. 
За вријеме трајања мандата члана Школског одбора именовани Никола Ђокановић није заступао 
интересе јединице локалне самоуправе нити је извршавао своје обавезе у складу са датим 
повјерењем, а Скупштини о свом раду у Школском одбору није ни једном поднио усмену нити 
писану информацију. Имајући у виду наведено као и чињеницу да Школски одбор није 
благовремено и савјесно, у складу са својим овлашћењима, реаговао по пртужби Миломира 
Тешановића-родитеља дјетета Рајка Тешановића ученика 82 разреда Основне школе „Доњи Жабар“.  
Према притужби именованог Миломира Тешановића, директор Основне школе „Доњи Жабар“ 
Доњи Жабар Милорад Благојевић извршио је дана 19.3. 2012.године физичко и психичко 
злостављање његовог сина Рајка ученика 82 разреда, и да је наведено насиље пријавио надлежној 
Полицијској станици у Пелагићеву. Скупштина општине Доњи Жабар на својој Тридесеттрећој 
редовној сједници одржаној дана 28. марта 2012. године, донијела је Закључак број 01-022-49/12 
којим је, између осталог, захтијевала од Школског одбора Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи 
Жабар, да се у најкраћем року утврди стварно стање ствари и релевантне чињенице које се односе на 
случај притужбе Миломира Тешановића-родитеља дјетета Рајка Тешановића ученика 82 разреда 
Основне школе „Доњи Жабар“. Никола Ђокановић у својству члана Школског одбора у име 
јединице локалне самоуправе није извршио своју обавезу у складу са наведеним, нити је обавијестио 
Скупштину о својим активностима и мјерама које је евентуално предузео, или није предузео 
Школски одбора. На основу наведеног Скупштина општине Доњи Жабар закључује да даљни 
останак Николе Ђокановића на дужности члана Школског одбора Основне школе »Доњи Жабар« 
Доњи Жабар у име јединице локалне самоуправе није више одржив, те је и донијела ову Одлуку.  

 
III 

    Скупштина општине Доњи Жабар предлаже да Министарство просвјете и културе у складу са 
овом Одлуком проведе поступак разрјешења Николе Ђокановића чланства у Школском одбору 
Основне школе »Доњи Жабар« Доњи Жабар у име јединице локалне самоуправе и покрене поступак 
именовања новог члана. 

IV 
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-71/12                                                                                           Предсједник Скупштине 
7. мај 2012. године                                                                                                Звјездан Милић,с.р. 
Доњи Жабар 

__________________________________________ 
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   На основу члана 30.став 1.алинеја 2.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике 
Српске“,бр. 101/04,42/05 и 118/05)и члана 26.тачка 21) Статута општине Доњи Жабар („Службени 
гласник општине Доњи Жабар“,број 6/05),Скупштина општине Доњи Жабар на Тридесетпетој 
редовној сједници одржаној 7. маја 2012. године, донијела је 

ОДЛУКУ 
о допуни Одлуке о образовању Форума безбједности за општину 

Доњи Жабар 
 

I 
   У Одлуци о образовању Форума безбједности за општину Доњи Жабар(„Службени гласник 
општине Доњи Жабар“,број 15/10 и Ванредни број 4/12), у тачки V. додаје се нови став 2. који гласи: 

   »Административно-техничке послове за потребе рада Форума безбједности обавља Виши стручни 
сарадник за друштвене дјелатности у својству секретара Форума (израда и слање позива, вођење и 
сравнивање записника, вођење евиденције о раду Форума и други административно-технички 
послови).Секретар Форума има право на накнаду за свој рад по одржаној сједници ако се сједница 
одржава изван прописаног радног времена у локалној управи.« 
 

II 
    Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у »Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар«. 
 
Број:01-022-72/12                                                                                          Предсједник Скупштине     
7. мај 2012.године                                                                                              Звјездан Милић,с.р. 
Доњи Жабар 

__________________________________________ 
     83 
    На основу члана 2.12. став (5) 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-ВПБиХ,52/05,77/05, 11/06-
ВП БиХ, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10), члана 7. тачка г) Упутства о утврђивању квалификација, 
броја и именовању чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 
(“Службени гласник БиХ”, бр. 9/10, 37/10 и 74/11) и члана 26. Статута општине Доњи Жабар 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05), Скупштина општине Доњи Жабар, на својој 
Тридесетпетој редовној сједници одржаној дана 7. маја 2012. године, донијела је 
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ДОЊИ ЖАБАР 
 

    1. За члана Општинске изборне комисије  Доњи Жабар, именује се: 
 
       - РУЖИЦА ЈОВИЧИЋ из Доњег Жабара   
    
   2. Мандат члана Општинске изборне комисије траје седам година и тече од дана давања 
сагласности Централне изборне комисије Босне и Херцеговине на Рјешење о именовању члана 
Општинске изборне комисије  Доњи Жабар.  
 
   3. Ово Рјешење објавиће се у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 
 
Број:01-022-73/12                                                                                     Предсједник Скупштине 
7.мај 2012. године                                                                                        Звјездан Милић,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 чланом 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник  
општине Доњи Жабар“,број 6/05) и чланом 6. Одлуке о издавању ИНФО-летка општине Доњи Жабар 

(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/09 и Ванредни број 4/12), Скупштина општине 
Доњи Жабар на приједлог Комисије за избор и именовање,на Тридесетпетој редовној сједници 
одржаној дана 7.маја 2012. године,донијела је 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Главног и одговорног уредника и чланова Редакције 

ИНФО-принта општине Доњи Жабар 
 
   1. За Главног и одговорног уредника ИНФО-принта општине Доњи Жабар именује се Цвијета 
Ристанић, дипл. правник. 
   2. За чланове Редакције ИНФО-принта општине Доњи Жабар именују се: 
    - Предраг Лујић из Доњег Жабара,  
    - Петар Бабић из Човић Поља. 
   3. Главни и одговорни уредник има право на накнаду за свој рад у мјесечном износу од 100,00 КМ, 
а чланови Редакције у мјесечном износу од 50,00 КМ. 
   4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-74/12                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 
7. мај 2012.године                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Доњи Жабар                                                                                                      Звјездан Милић,с.р. 

__________________________________________ 
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   На основу чл. 26.Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 
6/05), а у складу са чл.108. став 3. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени 
гласник општине Доњи Жабар“, бр. 1/05 и 4/05-исправка), Скупштина општине Доњи Жабар је на 
Тридесетпетој редовној сједници одржаној 7.маја 2012.године,  донијела 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

    Скупштина општине Доњи Жабар захтијева од начелника општине Доњи Жабар Стеве Стевића да 
хитно покрене поступак и упути приједлог за разрјешење замјеника начелника општине Доњи 
Жабар-Јова Пантелића, из следећих разлога: 
    1. Начелник општине је дана 22.10.2010. године донио Одлуку о пријему једног службеника за 
упражњено радно мјесто Самостални стручни сарадник за буџет на неодређено вријеме бр.02-120-6/10 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, 14/10). Наведеном Одлуком наложено је спровођење 
јавног конкурса у складу са члановима 119.и 120. Закона о локалној самоуправи,Правилником о 
јединственим правилима и процедури запошљавања и попуњавања упражњених радних мјеста у 
Административној служби општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи 
Жабар",бр.5/10 и 9/10) и Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста општинске 
административне службе („Службени гласник Републике Српске“,бр. 13/10). Јавни конкурс је 
објављен у дневном листу „Фокус“ број:1.648 од 23. 10. 2010. године и у „Службеном гласнику 
Републике Српске“, број:109/10 од 2. 11.2010.године.  Након тога Замјеник начелника општине 
Доњи Жабар Јово Пантелић дипломирани економиста,дана 19.11. 2010. године донио је Одлуку број 
02-120-30/10 којом је ставио ван снаге Одлуку о пријему службеника за радно мјесто самостални 
стручни сарадник за буџет („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 15/10). Истога дана 
19.11.2010.  године  Замјеник  начелника општине Доњи Жабар Јово Пантелић донио  је  Одлуку 
број 02-120-31/10  којом је поништио јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста самостални 
стручни  сарадник  за  буџет у  административној  служби  општине  Доњи Жабар,број 02-120-7/10 
од  22.10. 2010.године,објављен у дневном листу „Фокус“ број 1.648 од 23.10.2010.године и у 
„Службеном гласнику Републике Српске“,број 109/10 од 2.11. 2010. године, због недостатака 
средстава у буџету општине за ново радно мјесто.  
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   Тврдња замјеника начелника општине Јове Пантелића да постоји недостатак средстава у буџету за 
ново радно мјесто је неоснована и представља злоупотребу овлашћења обзиром да се не ради 
уопште о новом радном мјесту јер је Начелник општине Доњи Жабар дана 15. 10. 2010.године донио 
Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне службе 

бр.02-12-5/10(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, 13/10) којим је систематизовано радно 

мјесто Самостални стручни сарадник за буџет. Али то радно мјесто је било систематизовано и у 
дотадашњем Правилнику о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста 
Административне службе(„Службени гласник Општине Доњи Жабар“, бр.8/06,1/07, 8/07, 11/07, 
13/07,14/08,10/09, 12/09 и 10/10). Дакле ради се о сложеним пословима неопходним за обављање 
функције начелника општине и локалне управе, који се морају обезбиједити попуном тог радног 

мјеста.Неосновано поништавање наведеног конкурса произвело је правну несигурност са 
елементима преваре за све кандидате који су се пријавили на конкурс за попуну тог радног мјеста. А 
доказ за ово је судски спор у којем је општина Доњи Жабар тужена од стране једног кандидата који 
се пријавио на поништени јавни конкурс. Наведеним радњама Јово Пантелић у својству замјеника 
начелника општине Доњи Жабар угрозио је репутацију наше општине као одговорне локалне 
заједнице. 
 
    2. Замјеник начелника општине Јово Пантелић донио је дана 15.02.2011.године Правилник о 
измјени Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне 

службе бр.02-12-1/11 („Службени гласник Општине Доњи Жабар“,бр. 1/11) којим је у члану 21.став 
1.тачка 4.код радног мјеста „Стручни сарадник-матичар“ у ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА избрисао 
ријечи „положен стручни испит за матичара“ чиме је, незаконито, створио услове да се на расписани 
јавни конкурс на упражњено радно мјесто Стручни сарадник-матичар у Административној служби 
општине Доњи Жабар може пријавити и кандидат који нема положен посебан стручни испит за 
матичара иако је одредбама члана 8. Закона о матичним књигама („Службени гласник Републике 

Српске“, бр.111/09)изричито прописано да: »Матичар може бити лице које има средњу стручну 
спрему – IV степен друштвеног смјера,положен стручни испит за рад у органима управе и положен 
посебан стручни испит за матичара, као услов за добијање овлашћења за обављање послова 
матичара.« На тај начин Јово Пантелић злоупотребљавајући свој положај и функцију замјеника 
начелника општине Доњи Жабар, омогућио је да се по основу јавног конкурса,на наведено радно 
мјесто прими кандидат који не испуњава законом прописани посебан услов за обављање послова тог 

радног мјеста,а то је положен посебан стручни испит за матичара. Имајући у виду Одлуку о избору 
кандидата по наведеном јавном конкурсу на радно мјесто Стручни сарадник-матичар бр.02-120-4/11 

од 28. 4. 2011.године(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.8/11)основано се може закључити 
да се ради о класичној злоупотреби службеног положаја замјеника начелника општине Доњи Жабар 
кроз промовисање и провођење непотизма. А непотизам у изворном значењу  (lat.nepos:нећак),је 
настојање неких папа у појединим раздобљима католичке историје,да части и привилегује чланове 
своје фамилије, односно родбине,дакле злоупотреба службеног положаја у корист својих рођака и 
пријатеља. На тај начин Јово Пантелић је искористио и злоупотријебио свој положај замјеника 
начелника општине Доњи Жабар и промовисао непотизам у општини Доњи Жабар. Овим радњама 
Јово Пантелић је произвео судске поступке против општине Доњи Жабар којима је незадовољни 
кандидат за наведено радномјесто тражио заштиту својих права па је у том смислу Основни суд у 
Модричи донио пресуду број 86 Ра 019364 11 Ра од 16.1. 2012. године којом је поништена Одлука 
начелника општине Доњи Жабар број 02-120-4/11 од 28.4.2011.године(„Службени гласник општине 
Доњи Жабар“, бр.8/11). Начелник општине је Правилником о измјени и допуни Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне службе број 02-12-9/11 
од 24.11.2011.године („Службени гласник Општине Доњи Жабар“,бр. 14/11) у члану 21. став 1. 
тачка 4.код радног мјеста „Стручни сарадник–матичар“  у ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА поново додао 
ријечи:„положен посебан стручни испит за матичара“ чиме се на јасан и чињенично доказан начин 
показује да се радило о злоупотреби службеног положаја  од стране Јова Пантелића замјеника 
начелника општине Доњи Жабар. 

II 
   Имајући у виду озбиљност и значај доказаних чињеница из тачке I. овог Закључка Скупштина 
општине Доњи Жабар закључује да су се стекли услови и да постоје доказани разлози који 
оправдавају потребу,али и обавезу начелника општине да хитно,а најкасније у року од седам дана од 
дана доношења овог Закључка,поднесе приједлог Скупштини општине Доњи Жабар за разрјешење 
Јова Пантелића функције замјеника начелника општине Доњи Жабар у складу са одредбама члана 
51.Статута општине Доњи Жабар из разлога што повјерену дужност не обавља у складу са законом. 
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Ово све и из разлога што је Замјеник начелника општине Јово Пантелић донио дакле дана 
15.02.2011.године спорни Правилник о измјени Правилника о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске административне службе бр. 02-12-1/11 („Службени гласник Општине 
Доњи Жабар“, бр. 1/11) којим је незаконито укинуо као посебан услов за обављање послова радног 
мјеста Стручни сарадник-матичар: „положен стручни испит за матичара“, а да при томе није 
проведен ни годишњи поступак анализе примјене Правилника о организацији и систематизацији 
радних мјеста у Административној служби општине Доњи Жабар у остваривању законских 
надлежности Општине како је то регулисано Упутством о провођењу поступка анализе организације 
и систематизације радних мјеста у Административној служби општине Доњи Жабар(„Службени 
гласник општине Доњи Жабар“, бр. 8/07). 

III 
  Скупштина закључује да ће,уколико се начелник општине Стево Стевић оглуши о наводе из овог 
Закључка, имајући у виду озбиљност наведених чињеница, провести поступак разрјешења замјеника 
начелника општине Доњи Жабар Јова Пантелића у циљу санкционисања доказане појаве 
злоупотребе положаја и незаконитог дјеловања извршног органа општине Доњи Жабар, као и у циљу 
превентивног дјеловања и спречавања злоупотребе положаја на наведени начин убудуће. 

 
IV 

   За провођење овог Закључка задужује се начелник општине Доњи Жабар. 
 

V 
    Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 
 
Број:01-022-75/12                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 
7. мај 2012. године                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Доњи Жабар                                                                                               Звјездан Милић,с.р. 

__________________________________________ 
         86 
   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 Ванредни број 7/12)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 Тридесетпетој редовној сједници одржаној дана 7.маја 2012. 
године,донијела је сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

 Усвајају се Извјештаји о раду за 2011.годину са плановима рада у 2012. години: 
- урбанистичко-грађевинска инспекција, 
- пољопривредна инспекција, 
- здравствено-санитарна инспекција и  
- комунална полиција. 

II 
 Извјештаји са Плановима рада из става I., у прилогу, чине саставни дио овог Закључка. 

 
III 

 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар”. 
 
Број: 01-022-76/12                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 
7. мај 2012. године                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                         
Доњи Жабар                                                                                            Звјездан Милић,с.р. 
 

__________________________________________ 
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       87 
   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 Ванредни број 7/12)и чланом 108.Пословника Скупштине општине 
Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.),Скупштина општине 
Доњи Жабар разматрајући реализацију 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, на Тридесетпетој редовној сједници одржаној дана 7. маја 
2012. године,донијела је сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

    Скупштина општине Доњи Жабар закључује да начелник општине није предузео потребне мјере 
и активности у циљу реализације закључака Скупштине општине Доњи Жабар број 01-022-69/10 од 
2. јула 2010. године, а посебно у односу на домаћинства која су у највећем обиму претрпила штете 
од поплава које су задесиле подручје општине Доњи Жабар у периоду од 20. до 23. јуна 2010. 
године. 

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

Број:01-022-77/12                                                                                               Предсједник Скупштине  
7. мај 2012.године                                                                                                   Звјездан Милић,с.р.  
Доњи Жабар 

__________________________________________ 
              88 
   Скупштина општине Доњи Жабар, рјешавајући по жалби Стеве Мијатовића из Доњег Жабара на 
Рјешење Комисије за избор и именовање Скупштине општине Доњи Жабар број 01/14-022-18/12 од 
6. 2. 2012. године, на основу члана 30.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 101/04, 42705 и 118/05). а у складу са члановима 26. и 61. став 4. Статута општине 
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.6/05 и Ванредни број 7/12), на 
Тридесетпетој редовној сједници одржаној дана 7.маја 2012.године,донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
   Жалба се одбија као неоснована. 

О б р а з л о ж е њ е 

  Стево Мијатовић из Доњег Жабара дана 12.марта 2012. године поднио је Скупштини општине 
Доњи Жабар жалбу на Рјешење Комисије за избор и именовање Скупштине општине Доњи Жабар 
број  01/14-022-18/12 од 6. 2. 2012. године којим је опозван са функције предсједника Скупштине 
општине Доњи Жабар. Подносилац жалбе оспорено рјешење побија из сљедећих разлога: 
   1. У жалби именовани наводи да га је Скупштина општине Доњи Жабар на Другој Ванредној 
сједници од 21.12.2011. године разријешила дужности предсједника Скупштине општине Доњи 
Жабар, а да при томе није одржана сједница Одбора за статутарна питања чиме није испоштован 
члан 52.став 1.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар и да му на тај начин није омогућено да 
се изјасни о наводима за разрјешење са функције пред члановима тог Одбора,посебно што му се 
ставља на терет да је кршио Пословник Скупштине општине Доњи Жабар. 
   2. Даље, подносилац жалбе наводи да сама Одлука о његовом разрјешењу са функције 
предсједника Скупштине општине Доњи Жабар не садржи све елементе предвиђене Законом о 
општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07-исправка и 
55/10) и то нема образложење са утврђеним чињеницама и доказима који су били одлучујући 
приликом доношења одлуке о разрјешењу, те прописе и разлоге који с обзиром на утврђене 
чињенице и доказе упућују на саму одлуку која је дата у диспозитиву исте. 
   3. На крају, подносилац жалбе тврди да с обзиром да одлука о његовом разрјешењу не садржи 
образложење које је саставни дио управног акта чиме је онемогућена оцјена законитости одлуке о 
разрјешењу и да је самим тим одлука о разрјешењу незаконита због тог недостатка и представља 
довољан разлог за њихову незаконитост,а нема нити поуку о правном средству које би требало да 
садржи. 
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   Разматрајући предметну жалбу утврђено је сљедеће: 
   - Скупштина општине Доњи Жабар на својој Другој Ванредној сједници од 21. децембра 
2011.године донијела је Одлуку о разрјешењу Стеве Мијатовића дужности предсједника Скупштине 
општине Доњи Жабар, број 01-022-98/11, а која је објављена у „Службеном гласнику општине Доњи 
Жабар“, Ванредни број 1/12; 
   - Комисија за избор и именовање Скупштине општине Доњи Жабар дана 6.2.2012. године донијела 
је Рјешење о опозиву Стеве Мијатовића са функције предсједника Скупштине општине Доњи Жабар 
са 21. 12.2012.године број 01/14-022-18/12,а која је објављена у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“, Ванредни број 2/12. 
   Рјешењем о опозиву Комисија за избор и именовање констатовала је да је поступак разрјешења 
предсједника Скупштине општине Доњи Жабар Стеве Мијатовића спроведен у складу са Статутом 
општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.6/05) и Пословником 
Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.1/05 и 4/05-
испр.), па је и  ријешила као у изреци наведеног Рјешења. Такође оспореним Рјешењем Комисија за 
избор и именовање признала је и одредила Стеви Мијатовићу одређена права из радног односа-
право на плату у трајању од шест мјесеци и то у периоду од 22. децембра 2011. године до 22. јуна 
2012. године,у висини коју је имао у вријеме престанка функције, а у складу са одредбама члана 28. 
став 1. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе и одредбама чл. 2. и 3. Одлуке о 
платама и другим накнадама функционера општине („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
бр.6/11-Пречишћени текст). 
 
    Жалба је неоснована из сљедећих разлога: 

   1. Одредбама члана 52. став 1. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник 
општине Доњи Жабар“, број 1/05) регулисано је између осталог да Одбор за статутарна питања и 
прописе разматра иницијативу и приједлог за разрјешење предсједника Скупштине. Друга Ванредна 
сједница Скупштине општине Доњи Жабар одржана је 21.12.2012. године на захтјев осам одборника 
Скупштине општине Доњи Жабар. Захтјев је поднесен путем писарнице општине Доњи Жабар дана 
25. 11. 2011.године и достављен тадашњем предсједнику Скупштине општине-Стеви Мијатовићу. У 
захтјеву је предложен дневни ред у којем је,између осталог, предложена тачка дневног реда-
разрјешење функције предсједника Скупштине општине Доњи Жабар, тј. Стеве Мијатовића.Такође 
у наведеном захтјеву за разрјешење предсједника Скупштине општине дато је образложење у којем 
се тврди да је „актуелно скупштинско руководство,изгубило подршку скупштинске већине и да 
својим поступцима онемогућава нормално функционисање Скупштине“. Дакле,Другу Ванредну 
сједницу Скупштине сазвали су заједнички осам одборника у складу са Пословником скупштине 
општине Доњи Жабар(чл.72. став 4. а у вези са чланом 154.), имајући у виду да тадашњи 
предсједник Скупштине Стево Мијатовић није сазвао сједницу Скупштине,нити је то урадио 
потпредсједник Скупштине Никола Ђокановић. Другом Ванредном сједницом предсједавао је 
најстарији одборник-Стеван Митровић у складу са Пословником Скупштине општине Доњи Жабар 
(чл.72.).   Именовани Стево Мијатовић присуствовао је на почетку Друге Ванредне сједнице од 21. 
12. 2011. године, када је након предлагања дневног реда од стране предсједавајућег Стевана 
Митровића, између осталог изјавио присутним одборницима да ће сазвати сједницу Одбора за 
статутарна питања и прописе. Предсједник Одбора за статутарна питања и прописе био је управо 
подносилац жалбе, дакле Стево Мијатовић и то у периоду од 26.11.2008.године до 18. јануара 2012. 
године. Комисија је правилно утврдила да Стево Мијатовић и поред најаве није сазвао сједницу 
Одбора за статутарна питања и прописе иако је био предсједник тог Одбора, како би се Одбор 
изјаснио о иницијативи за његово разрјешење.      
   Дакле подносилац жалбе, без оправданог разлога није затражио нити прибавио мишљење тог 
Одбора, напротив именовани је дана 21.12.2011. године нетом по завршетку Друге Ванредне 
сједнице на којој је разријешен, без основаног разлога предвиђених Законом о печатима преузео од 
овлашћеног службеника за послове писарнице у државину(посјед) печат Скупштине општине доњи 
Жабар чиме је онемогућио овјеравање аката Скупштине општине Доњи Жабар и њених радних 
тијела. Печат је предат новоизабраном предсједнику Скупштине Звјездану Милићу дана 27. 
фебруара 2012.године и то по налогу Основног суда у Модричи. Дакле подносилац жалбе је својим 
радњама, односно нечињењем онемогућио да се Одбор за статутарна питања и прописе изјасни о 
иницијативи за његово разрјешење. Такво поступање није спријечило нити може спријечити рад 
Скупштине општине Доњи Жабар која је,и поред наведеног, функционисала и одржавала своје 
сједнице.    У том циљу  Скупштина је  изабрала и новог предсједника и потпредсједника 
Скупштине који су обезбиједили континуитет рада Скупштине општине Доњи Жабар.                       
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У циљу обезбјеђивања свог правилног функционисања и омогућавања рада својих радних тијела, 
дакле и Одбора за статутарна питања и прописе, Скупштина општине Доњи Жабар је својом 
Одлуком број 01-022-6/2012 од 18. јануара 2012.године изабрала нови састав радних тијела, па самим 
тим и Одбора за статутарна питања и прописе који је на својој сједници од 1.марта 2012. године 
утврдио мишљење о законитости и статутарности разрјешења предсједника и потпредсједника 
Скупштине општине Доњи Жабар. Одбор је заузео став да је поступак разрјешења, односно опозива 
предсједника Скупштине општине Доњи Жабар Стеве Мијатовића и потпредсједника Скупштине 
Николе Ђокановића на Другој Ванредној сједници Скупштине општине Доњи Жабар одржаној 
21.децембра 2011.године,спроведен у складу са законом, Статутом општине Доњи Жабар и 
Пословником Скупштине општине Доњи Жабар и да није било недостатака који би довели у сумњу 
регуларност и основаност разрјешења. Дакле неспорно је да је поступак разрјешења Стеве 
Мијатовића са дужности предсједника Скупштине општине Доњи Жабар у потпуности спроведен у 
складу са одредбама члана 18. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар и да је Комисија за 
избор и именовање својим рјешењем број 01/14-022-18/12 о опозиву Стеве Мијатовића са функције 
предсједника Скупштине општине Доњи Жабар са 21. 12.2012.године, поступила у складу са 
одредбама члана 7.став 3.Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе («Службени 
гласник Републике Српске» број 96/05). 
   2. Неосновани су наводи подносиоца жалбе да Одлука о разрјешењу Стеве Мијатовића дужности 
предсједника Скупштине општине Доњи Жабар, број 01-022-98/11 садржи недостатке у погледу 
садржине, то јест да нема све елементе управног акта, обзиром да се поступак избора и разрјешења 
предсједника скупштине општине регулише статутом општине и пословником скупштине општине, 
а тим прописима није регулисано да се предсједник Скупштине општине Доњи Жабар бира или 
разрјешава управним актом, нити да се у тим случајевима проводи управни поступак. Неспорно је 
да предсједника Скупштине општине Доњи Жабар бира и разрјешава Скупштина већином гласова 
од укупног броја одборника и да се избор предсједник Скупштине не врши на основу јавног 
конкурса, већ вољом већине одборника. Дакле подносилац жалбе разријешен је у поступку који је 
проведен и приликом његовог избора(приједлог са образложењем, тајно гласање).  
 
   3. У погледу навода подносиоца жалбе да с обзиром да одлука о његовом разрјешењу не садржи 
образложење које је саставни дио управног акта чиме је онемогућена оцјена законитости одлуке о 
разрјешењу и да је самим тим одлука о разрјешењу незаконита због тог недостатка и представља 
довољан разлог за њихову незаконитост, а нема нити поуку о правном средству које би требало да 
садржи, Скупштина се није посебно изјашњавала имајући у виду да је жалба поднесена против 
Рјешења Комисије за избор и именовање број   01/14-022-18/12 од 6. 2. 2012.године којим је опозван 
са функције предсједника Скупштине општине Доњи Жабар, а не против Одлуке о разрјешењу 
Стеве Мијатовића дужности предсједника Скупштине општине Доњи Жабар, број 01-022-98/11 
обзиром да се против одлука скупштине општине којима се одлучује о појединачним правима, 
обавезама и одговорностима и не може подносити жалба. Правна заштита у тим случајевима 
обезбијеђена је у управном или радно-правном спору. 
 
     На основу наведеног Скупштина је утврдила да је Рјешење Комисије за избор и именовање 
Скупштине општине Доњи Жабар број  01/14-022-18/12 од 6.2. 2012.године засновано на одредбама 
чл. 7.став 3.Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе («Службени гласник 
Републике Српске» број 96/05) и да је Комисија правилно и у складу са одредбама члана 28. став 1. 
наведеног Закона и одредби чл. 2. и 3. Одлуке о платама и другим накнадама функционера општине 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/11-Пречишћени текст) признала и одредила 
именованом права из радног односа(право на плату у трајању од шест мјесеци). 
 
    Поука о правном средству: Против овог Рјешења подносилац жалбе може поднијети тужбу 
Основном суду у Модричи ради заштите права из радног односа.Тужба се подноси у року од једне 
године од дана достављања овог Рјешења. 
 
  Ово Рјешење биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-38/12                                                                         Предсједник Скупштине 
7.мај 2012.године                                                                              Звјездан Милић,с.р.   
Доњи Жабар                                                         

__________________________________________ 
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   Скупштина општине Доњи Жабар, рјешавајући по жалби Николе Ђокановића из Доњег Жабара на 
Рјешење Комисије за избор и именовање Скупштине општине Доњи Жабар број 01/14-022-19/12 од 
6.2.2012.године,на основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 101/04, 42705 и 118/05). а у складу са члановима 26.и 61.став 4.Статута општине Доњи 
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.6/05 и Ванредни број 7/12), на Тридесетпетој 
редовној сједници одржаној дана 7.маја 2012.године,донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
   Жалба се одбија као неоснована. 

О б р а з л о ж е њ е 
  Никола Ђокановић из Доњег Жабара дана 9.марта 2012. године поднио је Скупштини општине 
Доњи Жабар жалбу на Рјешење Комисије за избор и именовање Скупштине општине Доњи Жабар 
број  01/14-022-19/12 од 6. 2. 2012. године којим је опозван са функције потпредсједника Скупштине 
општине Доњи Жабар. Подносилац жалбе оспорено рјешење побија из сљедећих разлога: 
   1. У жалби именовани наводи да га је Скупштина општине Доњи Жабар на Другој Ванредној 
сједници од 21.12.2011. године разријешила дужности потпредсједника Скупштине општине Доњи 
Жабар, а да при томе није одржана сједница Одбора за статутарна питања чиме није испоштован 
члан 52.став 1.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар и да му на тај начин није омогућено да 
се изјасни о наводима за разрјешење са функције пред члановима тог Одбора,посебно што му се 
ставља на терет да је кршио Пословник Скупштине општине Доњи Жабар.Напомиње при томе да од 
дана избора на дужност потпредсједника Скупштине па до дана опозива није предсједавао ни на 
једној сједници Скупштине. 
 
   2. Даље, подносилац жалбе наводи да сама Одлука о његовом разрјешењу са функције 
предсједника Скупштине општине Доњи Жабар не садржи све елементе предвиђене Законом о 
општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07-исправка и 
55/10) и то нема образложење са утврђеним чињеницама и доказима који су били одлучујући 
приликом доношења одлуке о разрјешењу, те прописе и разлоге који с обзиром на утврђене 
чињенице и доказе упућују на саму одлуку која је дата у диспозитиву исте. 
   3. На крају, подносилац жалбе тврди да с обзиром да одлука о његовом разрјешењу не садржи 
образложење које је саставни дио управног акта чиме је онемогућена оцјена законитости одлуке о 
разрјешењу и да је самим тим одлука о разрјешењу незаконита због тог недостатка и представља 
довољан разлог за њихову незаконитост,а нема нити поуку о правном средству које би требало да 
садржи. 
 
   Разматрајући предметну жалбу утврђено је сљедеће: 
   - Скупштина општине Доњи Жабар на својој Другој Ванредној сједници од 21. децембра 
2011.године донијела је Одлуку о разрјешењу Николе Ђокановића дужности потпредсједника 
Скупштине општине Доњи Жабар, број 01-022-100/11, а која је објављена у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“, Ванредни број 1/12; 
   - Комисија за избор и именовање Скупштине општине Доњи Жабар дана 6.2.2012. године донијела 
је Рјешење о опозиву Николе Ђокановића са функције предсједника Скупштине општине Доњи 
Жабар са 21. 12.2012.године број 01/14-022-19/12,а која је објављена у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“, Ванредни број 2/12. 
 
   Рјешењем о опозиву Комисија за избор и именовање констатовала је да је поступак разрјешења 
потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар Николе Ђокановића спроведен у складу са 
Статутом општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.6/05) и 
Пословником Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
бр.1/05 и 4/05-испр.), па је и  ријешила као у изреци наведеног Рјешења. Такође оспореним 
Рјешењем Комисија за избор и именовање признала је и одредила Николи Ђокановићу одређена 
права из радног односа-право на плату у трајању од шест мјесеци и то у периоду од 22.децембра 
2011. године до 22. јуна 2012. године,у висини коју је имао у вријеме престанка функције, а у складу 
са одредбама члана 28. став 1. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе и 
одредбама чл. 2. и 3. Одлуке о платама и другим накнадама функционера општине („Службени 
гласник општине Доњи Жабар“,бр.6/11-Пречишћени текст). 
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    Жалба је неоснована из сљедећих разлога: 
   1. Одредбама члана 52. став 1. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник 
општине Доњи Жабар“, број 1/05) регулисано је да Одбор за статутарна питања и прописе  
«разматра иницијативу и приједлог за доношење и промјену Статута општине и Пословника 
Скупштине општине, приједлог за покретање поступка за опозив начелника општине, разрјешење 
предсједника и секретара Скупштине и замјеника начелника,као и начелна питања примјене 
Статута.»  Дакле, нетачно је и неосновано  позивање жалиоца на одредбе члана 52. став 1. 
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар обзиром да тим одредбама, на које се жалилац 
позива, није регулисано да Одбор разматра иницијативу за разрјешење потпредсједника Скупштине 
општине. 
  Друга Ванредна сједница Скупштине општине Доњи Жабар одржана је 21.12.2012. године на 
захтјев осам одборника Скупштине општине Доњи Жабар. Захтјев је поднесен путем писарнице 
општине Доњи Жабар дана 25. 11. 2011.године и достављен тадашњем предсједнику Скупштине 
општине-Стеви Мијатовићу. У захтјеву је предложен дневни ред у којем је,између осталог, 
предложена тачка дневног реда-разрјешење функције потпредсједника Скупштине општине Доњи 
Жабар, тј. Николе Ђокановића. Такође у наведеном захтјеву за разрјешење предсједника Скупштине 
општине дато је образложење у којем се тврди да је „актуелно скупштинско руководство,изгубило 
подршку скупштинске већине и да својим поступцима онемогућава нормално функционисање 
Скупштине“. Дакле,Другу Ванредну сједницу Скупштине сазвали су заједнички осам одборника у 
складу са Пословником Скупштине општине Доњи Жабар(чл.72. став 4. а у вези са чланом 154.), 
имајући у виду да тадашњи предсједник Скупштине Стево Мијатовић није сазвао сједницу 
Скупштине,нити је то урадио потпредсједник Скупштине Никола Ђокановић иако је могао, а 
имајући у виду садржину приједлога за сазивање Ванредне сједнице и био дужан сазвати сједницу 
Скупштине.Другом Ванредном сједницом предсједавао је најстарији одборник-Стеван Митровић у 
складу са Пословником Скупштине општине Доњи Жабар (чл.72.).    
   Жалилац, уколико то није хтио Стево Мијатовић као предсједник Одбора нити се могло очекивати 
да ће сазвати сједницу Одбора, могао је затражити да се одржи сједница Одбора ради изјашњавања о 
иницијативи за разрјешење потпредсједника Скупштине општине. Ипак то није недостатак који је 
утицао или би могао утицати на правилност поступка разрјешења потпредсједника Скупштине, т.ј. 
жалиоца Николе Ђокановића. 
   Дакле није оправдана тврдња жалиоца да у току трајања свог мандата није предсједавао 
сједницама Скупштине јер је могао у складу са чланом 72. став 4. Пословника Скупштине општине 
Доњи Жабар, па и био дужан сазвати Другу Ванредну сједницу након што је постало извјесно да је 
неће сазвати тадашњи предсједник Скупштине Стево Мијатовић. 
  Дакле подносилац жалбе је својим радњама, односно нечињењем и несазивањем Друге Ванредне 
сједнице Скупштине општине Доњи Жабар на захтјев осам одборника, директно онемогућавао рад 
Скупштине и изван сваке сумње стварао утисак у јавности да Скупштина не функционише и не 
извршава своје надлежности. Такво поступање није спријечило нити може спријечити рад 
Скупштине општине Доњи Жабар која је,и поред наведеног, функционисала и одржавала своје 
сједнице.У том циљу Скупштина је изабрала и новог предсједника и потпредсједника Скупштине 
који су обезбиједили континуитет рада Скупштине општине Доњи Жабар. У циљу обезбјеђивања 
свог правилног функционисања и омогућавања рада својих радних тијела, дакле и Одбора за 
статутарна питања и прописе, Скупштина општине Доњи Жабар је својом Одлуком број 01-022-
6/2012 од 18. јануара 2012.године изабрала нови састав радних тијела, па самим тим и Одбора за 
статутарна питања и прописе који је на својој сједници од 1.марта 2012. године утврдио мишљење о 
законитости и статутарности разрјешења предсједника и потпредсједника Скупштине општине 
Доњи Жабар. Одбор је заузео став да је поступак разрјешења, односно опозива потпредсједника 
Скупштине општине Доњи Жабар Николе Ђокановића на Другој Ванредној сједници Скупштине 
општине Доњи Жабар одржаној 21.децембра 2011.године,спроведен у складу са законом, Статутом 
општине Доњи Жабар и Пословником Скупштине општине Доњи Жабар и да није било недостатака 
који би довели у сумњу регуларност и основаност разрјешења. Дакле неспорно је да је поступак 
разрјешења Николе Ђокановића са дужности потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар у 
потпуности спроведен у складу са одредбама члана 20. Пословника Скупштине општине Доњи 
Жабар и да је Комисија за избор и именовање својим рјешењем број 01/14-022-19/12 о опозиву 
Николе Ђокановића са функције потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар са 21. 
12.2012.године, поступила у складу са одредбама члана 7.став 3.Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе(«Службени гласник Републике Српске» број 96/05). 
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   2. Неосновани су наводи подносиоца жалбе да Одлука о његовом разрјешењу дужности 
потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар, број 01-022-98/11 садржи недостатке у погледу 
садржине, то јест да нема све елементе управног акта, обзиром да се поступак избора и разрјешења 
потпредсједника скупштине општине регулише статутом општине и пословником скупштине 
општине, а тим прописима није регулисано да се потпредсједник Скупштине општине Доњи Жабар 
бира или разрјешава управним актом, нити да се у тим случајевима проводи управни поступак. 
Неспорно је да потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар бира и разрјешава Скупштина 
већином гласова од укупног броја одборника и да се избор потпредсједника Скупштине не врши на 
основу јавног конкурса, већ вољом већине одборника. Дакле подносилац жалбе разријешен је у 
поступку који је проведен и приликом његовог избора(приједлог са образложењем, тајно гласање).  
   3. У погледу навода подносиоца жалбе да с обзиром да одлука о његовом разрјешењу не садржи 
образложење које је саставни дио управног акта чиме је онемогућена оцјена законитости одлуке о 
разрјешењу и да је самим тим одлука о разрјешењу незаконита због тог недостатка и представља 
довољан разлог за њихову незаконитост, а нема нити поуку о правном средству које би требало да 
садржи, Скупштина се није посебно изјашњавала имајући у виду да је жалба поднесена против 
Рјешења Комисије за избор и именовање број   01/14-022-19/12 од 6. 2. 2012. године којим је 
жалилац опозван са функције потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар, а не против 
Одлуке о разрјешењу Николе Ђокановића дужности потпредсједника Скупштине општине Доњи 
Жабар, број 01-022-100/11 обзиром да се против одлука скупштине општине којима се одлучује о 
појединачним правима,обавезама и одговорностима и не може подносити жалба. Правна заштита у 
тим случајевима обезбијеђена је у управном или радно-правном спору. 
 
      На основу наведеног Скупштина је утврдила да је Рјешење Комисије за избор и именовање 
Скупштине општине Доњи Жабар број  01/14-022-19/12 од 6.2. 2012.године засновано на одредбама 
чл. 7.став 3.Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе («Службени гласник 
Републике Српске» број 96/05) и да је Комисија правилно и у складу са одредбама члана 28. став 1. 
наведеног Закона и одредби чл. 2. и 3. Одлуке о платама и другим накнадама функционера општине 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/11-Пречишћени текст) признала и одредила 
именованом права из радног односа(право на плату у трајању од шест мјесеци). 
 
    Поука о правном средству: Против овог Рјешења подносилац жалбе може поднијети тужбу 
Основном суду у Модричи ради заштите права из радног односа.Тужба се подноси у року од једне 
године од дана достављања овог Рјешења. 
 
  Ово Рјешење биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-37/12                                                                               Предсједник Скупштине 
7.мај 2012.године                                                                                     Звјездан Милић,с.р. 
Доњи Жабар                                                            

__________________________________________ 
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