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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26.Статута oпштине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“, бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), Скупштина општине Доњи Жабар на
Тридесетседмој редовној сједници одржаној 4. јуна 2012. године, доноси

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о посебној новчаној помоћи борцима, војним инвалидима и
породицама погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
Члан 1.
У Одлуци о посебној новчаној помоћи борцима, војним инвалидима и породицама погинулих
бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, Ванредни број 7/12), члан 5. мијења се и гласи:
„Члан 5.
О захтјеву за додјелу посебне новчане помоћи у складу са овом Одлуком рјешава Скупштина
општине Доњи Жабар(у даљем тексту: Скупштина).
Рјешење из става 1.овог члана којим се усваја захтјев за додјелу помоћи издаје се на прописаном
обрасцу који је саставни дио ове Одлуке(Образац 2.).“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снaгу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.
Број: 01-022-96/12
Потпредсједник Скупштине
4. јун 2012. године
Слободан Павловић, с.р.
Доњи Жабар
Образац 2(члан 5. став 2.)-Образац рјешења
Босна и Херцеговина
Република Српска
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Број: _______________/__
Датум:__.__.20__.године
Скупштина општине Доњи Жабар, на основу чл. 190.и 197. став 1.Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр.13/02, 87/07-исправка и 55/10),а у складу са
чланом 5. Одлуке о посебној новчаној помоћи борцима,војним инвалидима и породицама погинулих
бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник општине Доњи
Жабар“,бр.__/12),поводом захтјева ___________ из __________, улица ________ у предмету додјеле
посебне новчане помоћи, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
1. Уважава се захтјев __________________ из ____________________(име и адреса странке)па се
истом одобрава посебна новчана помоћ у износу од ________ КМ из Буџета општине Доњи Жабар,
Економски код 416120-Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине-Текуће
помоћи породицама палих бораца, ратних војних инвалида, цивилних жртава рата и демобилисаним
борцима.
или
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Одбија се захтјев __________(име и адреса странке) којим тражи ________ (кратак извод
захтјева странке)
2. Новчана помоћ биће исплаћена на текући рачун именованог.
3. За извршење овог рјешења одговоран је начелник општине.
4. Ово Рјешење биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.

Образложење
__________________ из __________________ поднио је захтјев за додјелу посебне новчане помоћи
из буџета општине Доњи Жабар. Уз захтјев приложени су:
- мишљење Општинске борачке организације Доњи Жабар(у даљем тексту:ОБО) о потреби и
оправданости додјеле новчане помоћи,
- фотокопија личне карте,
- фотокопија текућег рачуна.
Скупштина општине Доњи Жабар рјешавајући по захтјеву утврдила је да постоји оправдана
потреба за додјелу помоћи,па је у складу са чл.1., 3,. 5. и 6. Одлуке о посебној новчаној помоћи
борцима,војним инвалидима и породицама погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. __/12) и ријешила као у изреци
овог Рјешења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Рјешења не може се изјавити жалба,али се
може покренути управни спор тужбом пред Окружним судом у Добоју.Тужба се подноси у року од
30 дана од дана достављања овог Рјешења.
Тужба се таксира са 100,00 КМ судских такси по Тарифном броју 22.тачка 1.Таксене тарифе
судских такса („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/08 и 49/09).
Предсједник Скупштине

__________________________________________
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26.Статута oпштине Доњи Жабар(„Службени гласник општине
Доњи Жабар“, бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-аут. тум.) Скупштина општине Доњи
Жабар на Тридесетседмој редовној сједници одржаној 4. јуна 2012. године,донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о стимулисању наталитета
Члан 1.
У Одлуци о стимулисању наталитета(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,Ванредни број
7/12), у члану 6. у ставу 1. ријечи „Комисија за популациону политику“ мијењају се ријечима:
„Скупштина општине Доњи Жабар“.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је измијењени Образац из става 6. став 2.Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снaгу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.
Број: 01-022-94/12
4. јун 2012. године
Доњи Жабар

Потпредсједник Скупштине
Слободан Павловић, с.р.
Образац 1(члан 6. став 2.)-Образац рјешења

Босна и Херцеговина
Република Српска
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Број: _______________/__
Датум:__.__._____.године
Скупштина општине Доњи Жабар, на основу чл. 190. и 197.став 1. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07-исправка и 55/10),а у складу са
чланом 6. Одлуке о стимулисању наталитета(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.
_______),поводом захтјева ________________ из _____________, у предмету додјеле новчане
помоћи за стимулисање наталитета, донијела је
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РЈЕШЕЊЕ
1. Уважава се захтјев _________________________ из ___________________ па се истом одобрава
новчана помоћ у износу од ________ КМ из Буџета општине Доњи Жабар, Економски код 416120Текуће помоћи породици, дјеци и омладини-Подстицај наталитету.
2. Новчана помоћ биће исплаћена на текући рачун именованог.
3. За извршење овог рјешења одговоран је начелник општине.
4. Ово Рјешење биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.

Образложење
___________________ из ___________________ поднио је захтјев за додјелу новчане помоћи из
буџета општине Доњи Жабар за стимулисање наталитета. Уз захтјев приложени су:
- изјава о заједничком домаћинству,
- фотокопија личне карте,
- увјерење о пребивалишту од Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену
података БиХ(IDDEEA)-образац ПБА-4А
- извод из матичне књиге рођених за дијете/дјецу,
- фотокопија текућег рачуна.
Скупштина општине Доњи Жабар рјешавајући по захтјеву утврдила је да је исти основан, па је у
складу са чланом 6. Одлуке о стимулисању наталитета („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
бр. __/12) и Одлуком о висини новчане помоћи за стимулисање наталитета у ______ години број 01022-___/__ и ријешено као у изреци овог Рјешења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, али се
може покренути управни спор тужбом пред Окружним судом у Добоју.Тужба се подноси у року од
30 дана од дана достављања овог Рјешења. Тужба се таксира са 100,00 КМ судских такси по
Тарифном броју 22.тачка 1.Таксене тарифе судских такса („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 73/08 и 49/09).
Предсједник Скупштине
__________________________________________
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Ha основу члана 30. алинеја 2.и 8.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр.101/04 и 42/05) и члана 26 Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине
Доњи Жабар”, бр.6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-аут.тум.),Скупштина општине Доњи
Жабар,на Тридесетседмој редовној сједници одржаној 4. јуна 2012. године,донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне
социјалне потребе
Члан 1.
У Одлуци о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне социјалне потребе
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,Ванредни бр.7/12), члан 6.мијења се и гласи:
„Члан 6.
Рјешење о додјели једнокраtне новчане помоћи доноси Скупштина општине Доњи Жабар(у даљем
тексту: Скупштина).
Рјешење из става 1.овог члана којим се усваја захтјев за додјелу помоћи издаје се на прописаном
обрасцу који је саставни дио ове Одлуке (Образац 1.).“
Члан 2.
У члану 8. у ставу 1. скраћеница „ОКОСП-у“ мијења се ријечју: „Скупштини“.
Члан 3.
Члан 9. мијења се и гласи:
„Члан 9.
У поступку рјешавања по захтјеву за додјелу новчане помоћи у складу са одредбама ове Одлуке,
предсједник Скупштине може затражити од службеника локалне управе општине Доњи Жабар
надлежног за послове социјалне заштите додатне информације или податке, односно доказе о
чињеницама или околностима од значаја за коначно рјешавање о основаности захтјева.
Службеник из става 1. овог члана, на захтјев предсједника Скупштине, осигурава непохподну
стручну, административну и техничку подршку у провођењу ове Одлуке.“
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Члан 4.
Члан 10. мијења се и гласи:
„Члан 10.
У поступку рјешавања по захтјеву за додјелу једнократне новчане помоћи, Скупштина ће водити
рачуна о утврђеном чињеничном стању,о висини средстава потребних за отклањање тренутне
социјалне ситуације подносиоца захтјева и о висини средстава у буџету општине предвиђеним за
ове намјене.“
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-97/12
4. јун 2012. године
Доњи Жабар

Потпредсједник Скупштине
Слободан Павловић, с.р.
Образац 1(члан 6. став 2.)-Образац рјешења

Босна и Херцеговина
Република Српска
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Број: _____________/__
Датум:__.__.20__.године
Скупштина општине Доњи Жабар, на основу чл.190. и 197.став 1. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр.13/02, 87/07-исправка и 55/10),а у складу са
чланом 6. Одлуке о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне социјалне потребе
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. __/12), поводом захтјева __________________ из
________________, у предмету додјеле једнократне новчане помоћи, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
1. Уважава се захтјев _____________________ из _________________________, па се истом
одобрава једнократна новчана помоћ из разлога ванредне социјалне потребе, у износу од ____ КМ
из Буџета општине Доњи Жабар, Економски код 416120- Текуће дознаке грађанима које се
исплаћују из буџета општине-Остале текуће дознаке грађанима.
2. Новчана помоћ биће исплаћена на текући рачун именованог.
3. За извршење овог рјешења одговоран је начелник општине.
4. Ово Рјешење биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.

Образложење
___________________ из ___________________ поднио је захтјев за додјелу једнократне новчане
помоћи из буџета општине Доњи Жабар из разлога ванредне социјалне потребе. Уз захтјев
приложени су:
- ___________________________________,
- ___________________________________,
- копија личне карте,
- фотокопија текућег рачуна.
Скупштина општине Доњи Жабар рјешавајући по захтјеву утврдила је да је исти основан, па је у
складу са чл. 5., 9. и 10. Одлуке о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне социјалне
потребе(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. __/12)и ријешила као у изреци овог Рјешења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, али се
може покренути управни спор тужбом пред Окружним судом у Добоју.Тужба се подноси у року од
30 дана од дана достављања овог Рјешења.
Тужба се таксира са 100,00 КМ судских такси по Тарифном броју 22.тачка 1.Таксене тарифе судских
такса(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/08 и 49/09).
ДОСТАВИТИ:
Предсједник Скупштине
1. начелник општине
2. Рачуноводство
3. Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности
4. Огласна табла
5. Архива
__________________________________________
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На основу члана 25. и 30.Закона о лoкалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
бр.101/04, 42/05 и 118/05)и члана 26.Статута општине Доњи Жабар(''Службени гласник општине
Доњи Жабар'', бр. 6/05 и Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-аут.тум.),Скупштина општине
Доњи Жабар,на Тридесетседмој редовној сједници одржаној 4. јуна 2012. године донијела је

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о локалном јавном информисању
Члан 1.
У Одлуци о локалном јавном информисању (''Службени гласник општине Доњи Жабар'',број 7/07,
Ванредни број 5/12 и Ванредни број 7/12), у члану 3. у ставу 2. ријечи „три године“ мијењају се
ријечима: „једне фискалне године“, а у ставу 3. иза ријечи „изабраће“ додаје се ријеч: „се“.
У члану 3.иза става 3.додаје се нови став 4.који гласи:
„У тендерској документацији за одабрани поступак додјеле уговора из става 1. овог члана, у циљу
омогућавања дијаспори приступ информацијама са подручја општине Доњи Жабар путем
телевизијског сигнала, као обавезан минимални услов за квалификацију понуђача поставља се:
- емитовање сопственог сателитског ТВ сигнала.“
Члан 2.
Члан 4. Одлуке мијења се и гласи:
„Члан 4.
Уговором из члана 3. ове Одлуке обавезно се обезбјеђује редовно извјештавање у једнаком
временском интервалу(минутажа):
1) о раду Скупштине општине или догађају који се односи на њен рад;
2) о раду начелника општине или догађају који се односи на његов рад;
3) са конференције за штампу коју одржавају предсједник,потпредсједник и секретар Скупштине
или представник одборничке групе или самостални одборник, односно начелник општине, у оквиру
њихових надлежности.
У складу са указаним потребама и средствима која су предвиђена у буџету за услуге локалног јавног
информисања, Скупштина општине може, донијети одлуку о додатним услугама извјештавања
путем телевизије о догађајима од интереса за грађане општине Доњи Жабар, а при томе је вриједност
додатних услуга процијењена на износ једнак или мањи од 6.000,00 КМ.Минимални услов за
квалификацију понуђача за пружање додатних услуга је емитовање сопственог сателитског ТВ
сигнала.
За извршење одлуке из става 2.овог члана одговоран је начелник општине.“
Члан 3.
Иза члан 5в.додају се нови чланови 5г. и 5д.који гласе:
„Члан 5г.
Надзор над провођењем ове Одлуке врши стално радно тијело Скупштине општине Доњи Жабар
надлежно за област информисања.
Члан 5д.
За провођење ове Одлуке одговоран је начелник општине.“
Члан 4.
Овлашћује се Одбор за статутарна питања и прописе да утврди и објави Пречишћени текст Одлуке
о локалном јавном информисању.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у '''Службеном гласнику општине
Доњи Жабар''.
Број: 01-022-95/12
4. јун 2012. године
Доњи Жабар

Потпредсједник Скупштине
Слободан Павловић, с.р.

__________________________________________
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На основу члана 14. став1. алинеја десета и члана 30.Закона о локалној самоуправи(„Службени
гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118705) и члана 26.Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-аут.
тум.), а у складу са чланом 7. став 2.Одлуке о одржавању,заштити,развоју и управљању локалним и
некатегорисаним путевима и улицама у насељу („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
бр.5/11-Други пречишћени текст и 9/11),Скупштина општине Доњи Жабар, на 37. редовној сједници
одржаној 4. јуна 2012.године. донијела је

ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о усвајању Плана изградње локалних путева у насељима за
2012. годину
Члан 1.
У Одлуци о усвајању се Плана изградње локалних путева у насељима на подручју општине Доњи
Жабар за 2012. годину(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,Ванредни број 9/12),у Плану
изградње локалних путева у насељима на подручју општине Доњи Жабар за 2012. годину који је
саставни дио наведене Одлуке, у другој реченици, односно пасусу, иза тачке 3. додаје се нова тачка
4. која гласи:
„4. Дријенски пут Л-8 (од Регионалног пута Р462а, односно улице Ковачевића до спајања
са асфалтираним дијелом),у дужини од 400 m x 3 m“.
У Плану, иза последње реченице додаје се нова реченица која гласи:
"Приликом реконструкције-асфалтирања локалних путева начелник општине је дужан да се
придржава рангираних приоритета у складу са овим Планом."
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:01-022-98/12
4. јун 2012.године
Доњи Жабар

Потпредсједник Скупштине
Слободан Павловић,с.р.

__________________________________________
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Босна и Херцеговина
Република Српска
ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Број: 01-022-93/12
Датум: 4. јун 2012. године
Скупштина општине Доњи Жабар, на основу члана 190. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Српске“,бр.13/02,87/07-исправка и 55/10),а у складу са чланом
30.алинеја 19. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,бр.101/04,
42/05 и 118/05), чланом 26. тачка 21) Статута општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине
Доњи Жабар“,бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-аутентично тумачење) и чланом 18.
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 1/05,
4/05-исправка и Ванредни број 9/12-аутентично тумачење),поводом захтјева групе од осам
одборника Скупштине општине Доњи Жабар, у предмету разрјешења дужности предсједника
Скупштине општине Доњи Жабар,на Тридесетседмој редовној сједници одржаној дана 4. јуна 2012.
године,донијела је

РЈЕШЕЊЕ
1. СТЕВО МИЈАТОВИЋ из Доњег Жабара, разрјешава се функције предсједника Скупштине
општине Доњи Жабар са 4. 6.2012.године.
2. Именовани има право на плату у трајању од шест мјесеци рачунајући од дана разрјешења, у
висини коју је имао у вријеме престанка функције.
3. Ово Рјешење биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
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Образложење
Дана 29. маја 2012. године група од осам одборника поднијела образложени приједлог за
разрјешење Стеве Мијатовића дужности предсједника Скупштине општине Доњи Жабар. Приједлог
садржи сљедеће образложење:
1. Стево Мијатовић није сазвао сједницу Скупштине општине Доњи Жабар иако је захтјев за
сазивање поднијела група од осам одборника путем писарнице општине Доњи Жабар дана 25. 11.
2011.године. Тиме је прекршио одредбе члана 72. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар.
2. Такође сматрамо да је именовани Стево Мијатовић прекршио одредбе члана 52. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар на тај начин што, и поред тога што је на то био дужан, није сазвао
Одбор за статутарна питања и прописе ради разматрања захтјева за његово разрјешење које је
поднијела група одборника дана 25.11.2011. године иако је обављао дужност предсједника тог
Одбора све до 18. јануара 2012.године.Наведеним пропуштањем онемогућио је провођење
процедуре разматрања приједлога за његово разрјешење у складу са чланом 52. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар.
3. Даље, приједлог за разрјешење дужности Стева Мијатовића заснива се на чињеници да у току
обављања функције предсједника Скупштине није обављао своје дужности у складу са Статутом и
Пословником Скупштине општине Доњи Жабар, а посебно у односу на питања остваривања права и
дужности одборника.Наиме, Скупштина општине Доњи Жабар дана 29. септембра 2009. године,
донијела је Одлуку о организовању одборничког часа број 07-022-69/09. Одлука је објављена у
„Службеном гласнику општине Доњи Жабар“,број 9/09 од 7.10.2009. године. Наведеном Одлуком,у
циљу унапређења јавности рада Скупштине општине Доњи Жабар и остваривања функције
одборника, регулисана су питања одржавања „одборничког часа“,као специфичног облика учешћа
грађана у локалној самоуправи у процесу консултовања и информисања. Одлуком је регулисано да
сваки одборник једном мјесечно,у трајању од најмање два часа, путем одборничког часа прима на
разговор грађане, представнике пословног сектора и удружења грађана у просторијама мјесне
заједнице у мјесту пребивалишта.
Циљеви одржавања одборничког часа су:
- стварање услова за ефикаснију комуникацију између одборника с једне стране и грађана,
пословног сектора,савјета мјесних заједница,удружења грађана и уопште јавног мњења,с друге
стране,
- непосредно информисање грађана о раду Скупштине и одборника као изабраног представника у
Скупштини општине,
- обезбјеђује услове заинтересованим лицима да кроз непосредан разговор са одборником искажу
своје мишљење о актуелним питањима из дјелокруга рада Скупштине,постављају конкретна питања,
подносе иницијативе за постављање одборничких питања на Скупштини и упућују
сугестије,примједбе и приједлоге у циљу покретања иницијативе за доношење одлуке из одређене
областии рјешавање одређеног питања из дјелокруга рада скупштине јединице локалне самоуправе,
- ефикасније вршење функције одборника.
План одржавања одборничких часова, након консултација са клубовима одборника,утврђује
Административни одбор Скупштине.План се израђује, посебно,за сваки мјесец и објављује у
„Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. Именовани Стево Мијатовић обављао је дужност
предсједника Административног одбора од 26. новембра 2008. године па све до 18. јануара 2012.
године. За сво то вријеме није се старао да Административни одбор врши своју функцију како је то
регулисано одредбама чл. 4. и 7. Одлуке о организовању одборничког часа(„Службени гласник
општине Доњи Жабар“, бр. 9/09). Штавише у наведеном периоду Административни одбор није
уопште разматрао питање остваривања улоге одборника како је то регулисано наведеном Одлуком
о организовању одборничког часа.
Предлагачи сматрају да је неизвршавањем својих дужности предсједника Административног
одбора Стево Мијатовић онемогућио остваривање права и дужности одборника Скупштине
општине Доњи Жабар у складу са наведеном Одлуком, посебно имајући у виду да је та Одлука
саставни дио развијања демократског процеса у локалној заједници, нарочито као правни основ за
стварање услова за ефикаснију комуникацију између одборника с једне стране и грађана, пословног
сектора,савјета мјесних заједница, удружења грађана и уопште јавног мњења,с друге стране.
Неизвршавањем својих обавеза на описани начин предлагачи сматрају да Стево Мијатовић није на
правилан начин обављао дужност предсједника Скупштине регулисан одредбама члана 36. Статута
општине Доњи Жабар и одредбама члана 10. алинеја 2, 4, 5, 7. и 9. Пословника Скупштине општине
Доњи Жабар.
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На основу наведеног предложено је да се проведе поступак разрјешења Стеве Мијатовића у
складу са одредбама члана 30. алинеја 19. и члана 37. Закона о локалној самоуправи, као и одредбама
члана 18. и члана 52. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар, те да Скупштина донесе рјешење
о његовом разрјешењу.
Такође предлагачи сматрају да Стево Мијатовић из наведених разлога нема повјерење и подршку
већине одборника за обављање дужности,односно функције предсједника Скупштине општине
Доњи Жабар.
Приједлог за разрјешење Стеве Мијатовића дужности предсједника Скупштине општине Доњи
Жабар дана 31. маја 2012.године, у складу са чланом 52. Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар размотрио је Одбор за статутарна питања и прописе и доставио Скупштини Извјештај са
мишљењем које се односи на приједлог за разрјешење Стеве Мијатовића број 01/3-022-1-8/12.
Одбор је својим мишљењем утврдио да су разлози за покретање процедуре разрјешења предсједника
Скупштине општине Стеве Мијатовића основани и засновани на утврђеним чињеницама. Одбор је
поднио Скупштини приједлог да су испуњени сви процедурални услови да се на сједници
Скупштине општине Доњи Жабар обави расправа и гласање по приједлогу за разрјешење дужности
Стеве Мијатовића предсједника Скупштине општине Доњи Жабар.
На Тридесетседмој редовној сједници Скупштине општине Доњи Жабар од 4. јуна 2012.године
обављен је претрес по тачки дневног реда која гласи: »Разматрање Приједлога за разрјешење Стеве
Мијатовића дужности предсједника Скупштине општине Доњи Жабар«.
Након закључења претреса приступило се изјашњавању одборника о приједлогу за разрјешење
Стеве Мијатовића дужности предсједника Скупштине општине Доњи Жабар.О приједлогу за
разрјешење одборници су гласали тајно,у складу са одредбама чланова 95. и 96. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи Жабар",бр.1/05,4/05-исправка и
Ванредни број 9/12-аут. тумачење).
Тајним гласањем руководио је предсједавајући сједницом-потпредсједник Скупштине општине
Доњи Жабар уз помоћ секретара Скупштине и два одборника које је одредила Скупштина.
По завршеном гласању предсједавајући сједницом Скупштине општине Доњи Жабар Слободан
Павловић утврдио је резултате гласања и констатовао да је за разрјешење Стеве Мијатовића
дужности предсједника Скупштине општине Доњи Жабар гласало осам одборника,а седам
одборника није гласало, те објавио да је Стево Мијатовић већином гласова од укупног броја
одборника разријешен дужности предсједника Скупштине општине Доњи Жабар.
Резултат гласања унесен је у записник са Тридесетседме редовне сједнице Скупштине општине Доњи
Жабар.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, али се
може покренути управни спор тужбом пред Окружним судом у Добоју. Тужба се подноси у року од
30 дана од дана достављања овог Рјешења.
Тужба се таксира са 100,00 КМ судских такси по Тарифном броју 22. тачка 1. Таксене тарифе
судских такса („Службени гласник Републике Српске“, број 73/08 и 49/09).
Потпредсједник Скупштине
Слободан Павловић,с.р.
__________________________________________
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На основу чл.43., а у вези са члановима 40.ст.2. и 72.ст.3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04,42/05 и 118/05), чл.1. Закона о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број:49/04,19/05,52/05,8/06,24/06,70/06,12/09 и 60/10), чл.
3. Правилника о јавним набавкама о јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број:2/11), и члана 44. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број:6/05 и 7/12), Начелник општине Доњи Жабар, доноси следећу:

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2012.ГОДИНИ
I
Доноси се Годишњи план јавних набавки у 2012.годину.
Страна 8

Процјена max БРУТО
вриједности ЈН у КМ

радови
43.000,00

Наставак изградње Дома културе у
Човић Пољу (грађевинско/занатски
радови)

радови

35.000,00

конкурентски захтев без објављивања
обавештења о набавци
01.06.2012.

01.06.2012.

Најкаснији термин отпочињања
активности на ЈН

Врста поступка- процедуре ЈН

Број:02-022-4/12
30.05.2012.године
Доњи Жабар

Носилац израде ПОСЕБНОГ
ДИЈЕЛА ТД

не

конкурентски захтев без
објављивања обавештења о набавци

не
самостални стручни срадник за
просторно уређење и грађење

30.9.
2012.
не

самостални стручни сарадник за
просторно уређење и грађење

30.6.
2012.
Да ли се предвиђа
субвенционирање

не

Извор финансијских средстава:
ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА/
ЕКОНОМСКИ КОД

30.9.
2012.
Буџет 2012.,2013. 0072130 511120

30.6.
2012.

Буџет 2012.,2013. 0072130 511120

Да ли се предвиђа ОКВИРНИ
СПОРАЗУМ

Врста ЈН (робе/ услуге/ радови)

Наставак електроинсталатерских радова
у делу објекта Дома културе у Човић
Пољу

2.
Рок за реализацију УГОВОРА ОКВИРНОГ СПОРАЗИМА

Назив јавне набавке

1.
Рок за додјелу- закључење
уговора

Редни број јавне набавке
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II
Табеларни приказ годишњег плана јавних набавки у 2012.години сматра се саставним делом
ове одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у „Службеном Гласнику
општине Доњи Жабар“.
НАЧЕЛНИК О ПШТИНЕ
Стево Стевић, с.р.

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2012. ГОДИНИ

Страна 9

радови
119.900,00

51.000,00

60.000,00

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

5.
услуге

Асфалтирање пута према месном
гробљу у Доњем Жабару (насип) Л-16

4.

радови

3.

Изградња парохијског дома у Доњем
Жабару

јун
2015.
не

31.7.
2012.

30.9.
2012.

не

конкурентски захтев без објављивања обавештења о набавци

30.05.2012.

отворени поступак

01.06.2012.

не

01.06.2012.

отворени поступак

самостални стручни сарадник за
просторно уређење и грађење

не
саветник Начелника општине

30.6.
2012.

не

црквена општина ЧовићпољскоДоњожабарска

не
Буџет 2012., 0072130 511130

30.9.
2012.

Буџет 2012.,2013., 2014. и 2015., 0072130 412730

31.7.
2012.

Буџет 2012. 0072130 511190
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31.05.2012.

не

01.06.2012.

не

конкурентски захтев без
објављивања обавештења о
набавци

15.7.
2014.

конкурентски захтев без
објављивања обавештења о
набавци

15.000,00

робе/услуге/радови
робе/услуге/радови

15.7.
2012.

не

самостални стручни сарадник за
привреду

28.000,00

радови

непланиране јавне набавке

9.

не

лице овлашћено за израду
документације у складу са
законом

радови

Одржавање светлосне
саобраћајне сигнализацијесемфора на раскрсници у
Лончарима у 2012., 2013. и
2014.год.

8.

31.8.
2012.

Буџет 2012., 0072130 414120

Насипање шљунка по пољским
путевима на подручју општине
Доњи Жабар

7.

30.6.
2012.

Буџет 2012.,2013. и 2014.,
0072130 412520

6.

Јавне набавке путем
директних споразума у
складу са Правилником, у
законски допуштеним
границама до 10%
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НЕПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ СЕ ПОКРЕЋУ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

НЕПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ СЕ ПОКРЕЋУ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

__________________________________________
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Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05), чл. 46. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ„бр.49/04, 19/05, 52/05,92/05,8/06,24/06,70/06, 12/09 и 60/10), чл.8. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:2/11) и чл. 44.
Статута Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05 и 7/12), доноси
следећу
Страна 11
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ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА-НАСИПАЊЕ ШЉУНКА ПО
ПОЉСКИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
I
Приступа се поступку јавне набавке радова- насипање шљунка по пољским путевима на
подручју општине Доњи Жабар.
II
Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је
28.000,00КМ.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2012.годину,
економски код 414120, потрошачка јединица 0072130.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтев за доставу понуда без
објављивања обавештења о јавној набавци.
V
Предвиђени почетак реализације уговора је одмах, по потписивању уговора, а крајњи рок
завршетка је 31.08.2012.године.
VI
Критеријум који ће се примењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цена
технички задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда формираће се накнадно, посебним решењем.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:02-404-16 /12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 04.06.2012.године
Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар
__________________________________________
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Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05), чл. 46. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, бр.49/04, 19/05, 52/05,92/05,8/06,24/06,70/06, 12/09 и 60/10), чл.8.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број:2/11), а у складу са Одлуком о локалном јавном информисању (“Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број:7/07 и ванредни бројеви: 5/12 и 7/12), доноси следећу:

ОДЛУКУ
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
I
Приступа се поступку јавне набавке услуга- медијско праћење догађаја на подручју општине Доњи
Жабар путем електронског медија-телевизије у 2012., 2013.,2014. и 2015.години.
II
Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је до 51.000,00 КМ.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2012., 2013.,
2014. и 2015. годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „ расходи за услуге медија“,
економски код 412730, потрошачка јединица 0072130.
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IV
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтев за доставу понуда без објављивања
обавештења о јавној набавци.
V
Предвиђени почетак реализације уговора је одмах, по потписивању уговора, а крајњи рок
завршетка је јун 2015.године.
VI
Критеријум који ће се примењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда формираће се накнадно, посебним решењем.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:02-404-15 /12
30.05.2012.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Стевић, с.р.

__________________________________________
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
108. Одлука о измјени Одлуке о посебној новчаној помоћи борцима, војним
инвалидима и породицама погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске
109. Одлука о измјени Одлуке о стимулисању наталитета
110. Одлука о измјени Одлуке о једнократној новчаној помоћи лицима у стању
ванредне социјалне потребе
111. Одлука о измјени и допуни Одлуке о локалном јавном информисању
112. Одлука о допуни Одлуке о усвајању Плана изградње локалних путева у
насељима за 2012. годину
113. Рјешење о разрјешењу Стеве Мијатовића функције предсједника Скупштине
општине Доњи Жабар

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
114. Одлука о доношењу Годишњег плана јавних набавки у 2012.години
115. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова-насипање шљунка по
пољским путевима на подручју општине Доњи Жабар
116. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга-медијско праћење
догађаја на подручју општине Доњи Жабар путем електронског медијателевизије у 2012.,2013., 2014. и 2015. години

„Службени гласник општине Доњи Жабар“
излази по потреби
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