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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
14 На основу члана 34.ст.2. и 3.Закона о буџетском систему Републике Српске(«Службени гласник
Републике Српске«,бр.54/08 Пречишћени текст, 126/08 и 92/09)и члана 26.тачка 2) Статута Општине
Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи Жабар",бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,
на Тридесетпрвој редовној сједници одржаној 20.фебруара 2012.године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ

О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА ПЕРИОД ОД
1.ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2012. ГОДИНЕ
I
Овом Одлуком регулише се привремено финансирање Општине Доњи Жабар и утврђује обим
прихода и расхода за привремено финансирање функција Општине Доњи Жабар од 1. јануара до 30.
јуна 2012. године.
II
Средства за привремено финансирање утврђују се сразмјерно средствима коришћеним у истом
периоду из Буџета општине Доњи Жабар за 2011. годину, у износу од 942.174 (словима:
деветстотиначетрдесетдвијехиљаде и стотину и седамдесетчетири конвертибилне марке) КМ, а уз примјену
Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2011. годину („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, бр. 16/10).
Укупни износ средстава која су коришћена у истом периоду у Буџету општине Доњи Жабар
претходне 2011.фискалне године од 978.193 КМ умањен је за примљене помоћи у износу од 36.019
КМ( помоћ од Министарства здравља и социјалне заштите у износу од 5.000 КМ за побољшање рада
службе за социјалну заштиту и редовну помоћ од Министарства управе и локалне самоуправе у
износу од 31.019 КМ, као помоћ неразвијеној општини) тако да је утврђен износ средстава за
привремено финансирање општине Доњи Жабар за период 1.1.-30.6.2012.годинеод 942.174 КМ.
III
Распоред прихода по буџетским корисницима и врстама расхода биће извршен на нивоу потрошње
за период од 1. јануара до 30.јуна 2011.године, а начелник општине као одговорно лице за извршење
Буџета не може почињати капитална улагања и нове активности док не ступи на снагу Одлука о
усвајању Буџета општине Доњи Жабар за 2012. годину.
IV
Уколико Скупштина општине Доњи Жабар, на приједлог начелника општине, не донесе Буџет
општине Доњи Жабар за 2012.годину до 30. јуна текуће фискалне 2012. године,не могу се користити
средства са трансакционих рачуна општине Доњи Жабар до доношења буџета.
V
За провођење ове Одлуке одговоран је начелник општине Доњи Жабар.
VI
Скупштина општине Доњи Жабар утврдила је да постоје нарочито оправдани разлози за ступање
на снагу ове Одлуке раније од осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“ у смислу одредби члана 109.став 1. Устава Републике Српске, а који се односе на
чињеницу да се ради обезбјеђивања редовног извршавања послова органа општине Доњи Жабар и
Општинске административне службе и финансирања општине Доњи Жабар у 2012.години, ова
Одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.
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VII
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Доњи Жабар».
Број: 01-022-10/12
20.фебруар 2012. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине општине
Звјездан Милић, с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА ПЕРИОД ОД
1.ЈАНУАРА ДО 31. ЈУНА 2012. ГОДИНЕ
I ЗАКОНСКИ ОСНОВ
Законски основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 34. Закона о буџетском систему(„Службени
гласник Републике Српске“, бр. 96/03, 14/04, 67/05, 34/06, 128/06, 117/07, 126/08 и 92/09), који гласи:
„Члан 34.
Буџет се доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донесен.
У случају да Скупштина, односно скупштине општина и градова, не донесу буџет прије почетка фискалне године,
Скупштина, односно скупштине општина и градова, доносе одлуку о привременом финансирању најдуже за период
од 1. јануара до 30.јуна текуће фискалне године.
Привремено финансирање, у смислу става 2. овог члана, врши се сразмјено средствима коришћеним у истом
периоду у буџету претходне фискалне године, а највише до половине укупних буџетских прихода умањених за
примљене помоћи распоређених у буџету претходне фискалне године.
Уколико Скупштина, односно скупштине општина и градова не донесу буџет до 30.јуна текуће фискалне године,
не могу се користити средства са трансакционих рачуна Републике,општина и градова до доношења буџета.“
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Законом о буџетском систему Републике Српске прописана је,између осталог, процедура припреме и
доношења буџета општине према буџетском календару, као и обавезе и дужности свих учесника у
буџетском процесу у Републици Српској.
Начелник општине, као предлагач,није у законском року-према буџетском календару упутио Приједлог
буџета општине Доњи Жабар за 2012. годину.
Чланом 34. Закона о буџетском систему Републике Српске дефинисано је да уколико Скупштина,
односно скупштине општина и градова, не донесу буџет прије почетка фискалне године, Скупштина,
односно скупштине општина и градова, доносе одлуку о привременом финансирању најдуже за период
од 1.јануара до 30.јуна текуће фискалне године.
Истим чланом прецизирано је да се привремено финансирање врши сразмјерно средствима
коришћеним у истом периоду у буџету претходне фискалне године, а највише до половине укупних
прихода распоређених у буџету претходне фискалне године.
Благовремено финансирање функција и извршавање задатака буџетских корисника општине Доњи
Жабар, односно очување фискалне стабилности општине Доњи Жабар представља нарочито оправдан
разлог за ступање на снагу ове одлуке наредног дана од дана објављивања у складу са чланом 109.
Устава Републике Српске.
Неусвајање предложене Одлуке може да има за посљедицу неизмиривање обавеза општине Доњи
Жабар прописаних законима и другим правним актима, немогућност исплата личних примања
запослених у локалној администрацији и стварање услова за економску и друштвену нестабилност
општине Доњи Жабар.
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЈЕШЕЊА
Тачком 1. као уводне одредбе,дефинисано је да се вријеме трајања привременог финансирања општине
Доњи Жабар за 2012. годину односи на период 1.1.-30.6. 2012. године.
Тачком 2. дефинисано је да се привремено финансирање врши сразмјерно средствима коришћеним из
Буџета општине Доњи Жабар за 2011. годину у првом полугодишту 2011. године, у износу од
942.174КМ, а уз примјену Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2011. годину („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, бр. 16/10). Исто тако наведено је да су укупна средства која су
коришћена у истом периоду у Буџету општине Доњи Жабар претходне 2011. фискалне године од 978.193
КМ умањена за примљене помоћи у износу од 36.019 КМ(помоћ од Министарства здравља и социјалне
заштите у износу од 5.000 КМ за побољшање рада службе за социјалну заштиту и редовну помоћ од
Министарства управе и локалне самоуправе у износу од 31.019 КМ, као помоћ неразвијеној општини)
тако да је утврђен износ средстава за привремено финансирање општине Доњи Жабар за период 1.1.30.6. 2012. године од 942.174 КМ.
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Тачком 3. дефинисано је да ће распоред прихода по буџетским корисницима и врстама расхода бити
извршен на нивоу потрошње за период од 1. јануара до 30. јуна 2011.године, а да начелник општине као
одговорно лице за извршење Буџета не може почињати капитална улагања и нове активности док не
ступи на снагу Одлука о усвајању Буџета општине Доњи Жабар за 2012. годину.
Тачком 4. дефинисано је, у складу са одредбама члана 34. став 4. Закона о буџетском систему
Републике Српске, да уколико Скупштина општине Доњи Жабар, на приједлог начелника општине, не
донесе Буџет општине Доњи Жабар за 2012.годину до 30. јуна текуће фискалне 2012. године,не могу се
користити средства са трансакционих рачуна општине Доњи Жабар до доношења буџета.
Тачком 5. дефинисано је у складу са законом да је за провођење ове Одлуке одговоран начелник
општине Доњи Жабар.
Тачком 6. дефинисани су нарочито оправдани разлози за ступање на снагу ове Одлуке раније од осмог
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“ у смислу одредби члана 109.
став 1.Устава Републике Српске.
Тачком 7. дата је општа одредба о објави и ступању на снагу ове одлуке у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
IV ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
За реализацију предложене Одлуке обезбијеђена су средства од 942.174 КМ.
ПРЕДЛАГАЧИ:
Одборничка група СДС-ДС-ПДП
Стеван Митровић, с.р.
Самостални одборник
Лазар Стојановић,с.р.

_________________________________
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05), члана 8. став 3. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник
Републике Српске“,бр. 110/08 и 118/09)и члана 26. Статута општине Доњи Жабар("Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05, 6/05), Скупштина општине Доњи Жабар на Тридесетпрвој
редовној сједници одржаној дана 20. фебруара 2012. године, донијела је

OДЛУКУ
О ВИСИНИ ПОРЕСКЕ СТОПЕ ПОРЕЗА НА НЕПОКРЕТНОСТИ
I
Утврђује се висина пореске стопе пореза на непокретности у висини од 0,05%, за опорезивање
непокретности на подручју општине Доњи Жабар,у складу са Законом о порезу на непокретности
("Службени гласник Републике Српске", број 110/08 и 118/09).
II
У случају обављања дефицитарне дјелатности обвезник може бити ослобођен обавезе плаћања
пореза на непокретности, о чему посебну Одлуку доноси Скупштина општине.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.
Предсједник Скупштине
Број:01-022-11/12
Звјездан Милић, с.р.
20. фебруар 2012. године
Доњи Жабар

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРИЈЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ПОРЕСКЕ СТОПЕ ПОРЕЗА НА НЕПОКРЕТНОСТИ
I ЗАКОНСКИ ОСНОВ
Законски основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 8. Закона о порезу на непокретности
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 110/08 и 118/09), који гласи:
»Члан 8.
(1) Пореска стопа пореза на непокретности не може бити мања од 0,05 % од процијењене вриједности
непокретности,нити већа од 0,50 % од процијењене вриједности непокретности.
(2) У случају обављања дефицитарне производно-занатске привредне дјелатности, обвезник може бити
ослобођен обавезе,о чему посебну одлуку доноси скупштина општине, односно града.
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(3) Скупштине општина и градова утврђују пореску стопу која ће се примјењивати за опорезивање
непокретности на њиховој територији,у складу са ставом 1.овог члана, најдаље до 31.децембра текуће
годину за наредну пореску годину.
(4) Пореска стопа пореза на непокретности не може се мијењати у току једне пореске године.
(5) Општине и градови обавезни су да о доношењу прописа којим се уводи или мијења пореска стопа на
непокретности писано обавијесте Пореску управу у року од десет дана од дана његовог ступања на
снагу.«
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одредбама члана 8. став 3. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“,
број 110/08 и 118/09) прописано је да „Скупштине општина и градова утврђују пореску стопу која ће се
примјењивати за опорезивање непокретности на њиховој територији,у складу са ставом 1.овог члана,
најдаље до 31. децембра текуће годину за наредну пореску годину.“
Начелник општине није поднио приједлог за доношење ове одлуке, која је законом стављена у обавезу
општина, па је предлагач руководећи се начелом савјесног и одговорног обављања функције одборника и
ради очувања кредибилитета општине Доњи Жабар,поднио приједлог ове одлуке и упутио Скупштини на
разматрање и усвајање.
Предлагачи:
Одборничка група СДС-ДС-ПДП
Предсједник
Стеван Митровић,с.р.
Самостални одборник
Лазар Стојановић,с.р.
__________________________________
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На основу члана 30.став 1.алинеја друга Закона о локалној самоуправи("Службени гласник
Републике Српске", бр. 101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.тачка 2) Статута општине
Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05), Скупштина општине Доњи
Жабар,на Тридесетпрвој редовној сједници одржаној дана 20.2. 2012. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРОТОКОЛУ У ПОСТУПКУ ПРИМОПРЕДАЈЕ ДУЖНОСТИ ФУНКЦИОНЕРА
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се поступак примопредаје дужности(у даљем тексту: Протокол), између
функционера који предаје дужност(у даљем тексту:предавалац дужности) и новоизабраног
функционера који прима дужност у органима општине Доњи Жабар(у даљем тексту: прималац
дужности),као и садржина записника о примопредаји.
Функционери у смислу ове Одлуке су: начелник и замјеник начелника општине,предсједник и
потпредсједник Скупштине општине.
Члан 2
Примопредаја дужности подразумијева подношење:
- стања на рачунима уколико је предаваоц дужности имао овлашћење за располагање новчаним
средствима општине за вријеме обављања функције Финансијског извештаја
- Извјештаја о предметима и пројектима у току
- Предају затечених службених аката и других списа
- Других извјештаја од значаја за рад функционера.
У случају пимопредаје функције начелника општине, начелник општине који предаје дужност
(предавалац дужности) дужан је поднијети и биланс стања,дуговања и потраживања општине Доњи
Жабар(законска,уговорна, судска).
Члан 3
Примопредаја дужности врши се у службеним просторијама функционера који предаје дужност.
Примопредаја дужности,обавиће се најкасније у року од осам дана од дана издавања увјерења о
додјели мандата, односно доношења акта Скупштине општине Доњи Жабар о избору на функцију.
Члан 4
Примопредаја дужности врши се у присуству чланова Одбора за етику Скупштине општине Доњи
Жабар који има својство Комисије за примопредају дужности у складу са овом Одлуком(у даљем
тексту: Одбор).
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Члан 5.
Записник о примопредаји дужности и службених аката треба да садржи:
1. мјесто и датум и правни основ примопредаје,
2. име,презиме и функцију предаваоца, односно примаоца дужности,
3. имена и презимена лица која присуствују примопредаји дужности,
4. акт(број и датум)којим је формиран Одбор за етику,
5. попис и опште податке о службеним актима који су предмет примопредаје,по годинама, врсти,
количини и стању тих аката,
6. имена и презимена чланова Одбора и записничара који потписују записник,
7. напомене у вези предмета примопредаје,
8. потписе чланова Одбора, записничара и предаваоца и примаоца дужности.
Потписи чланова Одбора морају бити овјерени печатом Скупштине који на потписе ставља
одговорни службеник овлашћен за чување печата.
Члан 6.
Записник води и саставља службеник задужен за вођење записника сједница Скупштине општине.
Уколико то није могуће, Одбор за етику овластиће друго лице за вођење и састављање записника, а
то овлашћење за састављање записника чини саставни дио записника.
Записник о примопредаји саставља се у три истовјетна примјерка,од којих се по један уручује
лицима која су извршила примопредају, а један примјерак остаје у архиви општине Доњи Жабар.
Члан 7.
Уколико функционер спречава, избјегава или на други начин онемогућава предају своје дужности
у складу са овом Одлуком, Одбор за етику предузеће све потребне мјере ради увођења у посјед
дужности и омогућавање законитог и легитимног обављања дужности новоизабраног функционера,
што укључује, али се не ограничава: увођење у посјед службених канцеларија и средстава рада,
инвентара и опреме, заштита канцеларија-прибављање и обезбјеђивање кључева за закључавање
канцеларија, и сачињавање записника о извршеним радњама.
Члан 8.
Контролу примјене овог протокола врши Скупштина општине Доњи Жабар.
Одбор за етику је дужан Скупштини општине подносити извјештаје о примјени ове Одлуке за
сваки појединачни случај примопредаје дужности у складу са овом Одлуком.
Члан 9.
Непоштовање примјене ове одлуке,повлачи изрицање мјера прописаних Кодексом етике изабраних
представника општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 5/06), односно
разрјешење чланова Одбора за етику.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-12/12
20. фебруар 2012. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Звјездан Милић,с.р.
_________________________________
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На основу члана 30.алинеја друга Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр.101/04,42/05 и 118/05), а у складу са чл. 26. алинеја друга Статута општине Доњи Жабар
(“Службени гласник Општине Доњи Жабар”,бр. 6/05), Скупштина општине Доњи Жабар на
Тридесетпрвој редовној сједници одржаној дана 20.2. 2012.године, донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ ПРОПИСА
Члан 1.
У Одлуци о објављивању Општинских прописа ("Службени гласник Општине Доњи Жабар", бр.9/07Пречишћени текст и Ванредни број 1/2012), члан 5. мијења се и гласи:
„Члан 5.
Пословима организовања и руковођења издавања Службеног гласника стара се Главни уредник.
О објављивању општинских и других прописа стара се Одговорни уредник "Службеног гласника
општине Доњи Жабар".
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Одговорни уредник уређује Службени гласник, врши коначно техничко уређивање и одређује изглед
Службеног гласника, садржај предње,средње и задње стране са импресумом, одређује датум излажења
Службеног гласника,коректуру и лектуру текстова прописа, врши технички прелом Службеног гласника,
одобрава и доставља на штампање, даје налоге члановима Редакцијског колегија у вези припреме и
умножавања Службеног гласника и врши друге послове у складу са овом одлуком и другим прописима.
Стручне и административно-техничке послове у припреми и објављивању Службеног гласника врши
Редакцијски колегиј "Службеног гласника општине Доњи Жабар". Чланови Колегија обављају техничке
и друге послове који се односе на умножавање,провјеру изгледа и садржаја пробног броја,по налогу
Одговорног уредника.
Редакцијски колегиј има три члана.
Члан 2.
Члан 6. мијења се и гласи:
„Члан 6.
Главног уредника,Одговорног уредника и Редакцијски колегиј Службеног гласника именује и
разрјешава Скупштина општине Доњи Жабар и одређује висину накнаде за њихов рад.“
Члан 3.
Иза члана 7. додају се нови чланови 7а., 7б., 7в.,7г., 7д., 7ђ. и 7е. који гласе:
Члан 7а.
О објављивању прописа Скупштине општине Доњи Жабар и њених радних тијела, одлука Уставног
суда и сагласности Републичких и државних органа или организација и тијела, стара се секретар
Скупштине општине.
О објављивању прописа начелника општине стара се начелник општине или лице које он овласти.
О објављивању прописа других доносиоца старају се доносиоци тих прописа.
Члан 7б.
Прописи се објављују у тексту који је утврдио доносилац прописа.
Изворни текст прописа у штампаној и електронској форми доставља се Одговорном уреднику
најкасније у року од једног дана од дана доношења прописа.
Одговорни уредник може наложити члану Редакцијског колегија одговорном за техничке послове да
изврши контролу истовјетности текста у штампаној и електронској форми.
За аутентичност текста прописа достављених на објављивање одговорна су лица из члана 7а. ове
одлуке.
За истовјетност текста објављених прописа са изворником донијетих прописа,одговоран је Одговорни
уредник.
Члан 7в.
Уколико пропис, достављен на објављивање, садржи грешке у именима и бројевима, очигледне грешке
у писању, као и очигледне правно-техничке грешке о подацима, чињеницама или актима, које
представљају опште познате чињенице, Одговорни уредник може уочене грешке исправити и објавити
исправљен текст прописа у Службеном гласнику.
Члан 7г.
Исправке објављених текстова у Службеном гласнику врше се на основу налога лица која се старају о
објављивању прописа и других аката,у смислу члана 7а. ове одлуке,уз који се обавезно доставља и текст
исправке.
Члан 7д.
Када је у објављивању изворног текста прописа направљена техничка или језичка грешка, исправку ће
извршити Одговорни уредник Службеног гласника.
Члан 7ђ.
Преглед предње стране Службеног гласника има има изглед и садржај, како слиједи:

СЛУЖБЕНИ

Гласник
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Доњи Жабар, ____(дан),_____(мјесец и година)
Година ___ - Број __

www.donjizabar.org
Бесплатан примјерак
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Члан 7е.
На задњој страни Службеног гласника налази се импресум, са следећим садржајем:
„Оснивач и издавач: Скупштина општине Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник:
____________________,.Уређује Редакцијски колегиј: ______________, ______________ и
________________. Тел/факс:054/875-100."Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по
потреби.Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: __________________ код ___________
Банке. Излази по потреби“
Прије импресума обавезно се објављује садржај прописа објављених у том броју,са називом доносиоца.

Члан 4.
У члану 8. додаје се нови став 3. који гласи:
„Дан изласка је датум означен на Службеном гласнику.“
Члан 5.
У члану 9. иза става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе:
„Службени гласник умножава се у сједишту општине Доњи Жабар,а о умножавању стара се Редакцијски
колегиј по упутствима Одговорног уредника.
Штампање Службеног гласника може се повјерити другом правном лицу или предузетнику који
обавља услуге штампањам, у складу са законом.“
Члан 6.
У члану 11. у ставовима 3. и 4. ријечи „Водитељ пријемне канцеларије“ мијењају се ријечима:
“овлашћени службеник за послове писарнице и архиве“.
Члан 7.
Овлашћује се Одбор за статутарна питања и прописе да утврди Пречишћени текст Одлуке о
објављивању Општинских прописа.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-13/12
20.фебруар 2012. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Звјездан Милић, с.р.
____________________________________
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На основу члана 6. Одлуке о објављивању општинских прописа("Службени гласник Општине
Доњи Жабар",бр.9/07-Пречишћени текст и Ванредни број 1/2012),Скупштина општине Доњи Жабар,
на Тридесетпрвој редовној сједници одржаној 20. фебруара 2012. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Одговорног уредника и Редакцијског колегија "Службеног
гласника општине Доњи Жабар"
I
За Одговорног уредника "Службеног гласника општине Доњи Жабар" именује се Лазар Миркић
дипл.инж.агр., народни посланик у Народној Скупштини Републике Српске.
II
За чланове Редакцијског колегија "Службеног гласника општине Доњи Жабар" именују се:
- Митар Митровић, дипл.правник из Шамца
- Ружица Јовичић, и
- Миле Максимовић.
III
Ступањем на снагу овог Рјешења престају да се примјењују:
- Рјешење о именовању Одговорног уредника "Службеног гласника општине Доњи Жабар" број
02-022-25/11 од 23. 5. 2011. године („Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 8/11) и
- Рјешење о именовању Редакцијског колегија "Службеног гласника општине Доњи Жабар" број
02-022-26/11 од 23. 5. 2011. године(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,број:8/11).
Страна 7

Ванредни број 2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 21. фебруар 2012.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:01-022-15/12
20.2.2012.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Звјездан Милић,с.р.
______________________________________
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр.
101/04, 42/05 и 118/05),а у складу са чланом 9. а у вези са чланом 1. став 2. Уредбе о канцеларијском
пословању републичких органа управе("Службени гласник Републике Српске",бр. 1/04 и 13/07) и
чланом 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.6/05),
Скупштина општине Доњи Жабар, на Тридесетпрвој редовној сједници одржаној дана 20. фебруара
2012. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о одређивању бројчаних ознака и начину вођења канцеларијског пословања
Скупштине општине Доњи Жабар и њених радних тијела
1. Утврђују се бројчане ознаке за Скупштину општине Доњи Жабар и њена радна тијела,како
слиједи:
- Скупштина општине ...................................................................................................... 01-022-___/12
- Одбор за статутарна питања и прописе ....................................................................... 01/1-022-___/12
- Одбор за заштиту локалне самоуправе ........................................................................ 01/2-022-___/12
- Одбор за буџет и финансије ............................................................................................ 01/3-022-___/12
- Одбор за уређење простора,комуналне дјелатности и заштиту животне средине ... 01/4-022-___/12
- Одбор за привреду .......................................................................................................... 01/5-022-___/12
- Одбор за пољопривреду ................................................................................................ 01/6-022-___/12
- Одбор за образовање,културу,информисање и вјерска питања ................................ 01/7-022-___/12
- Одбор за регионалну и међународну сарадњу ............................................................ 01/8-022-___/12
- Одбор за здравље,породицу и социјална питања ........................................................ 01/9-022-___/12
- Одбор за омладину и спорт .......................................................................................... 01/10-022-___/12
- Одбор за представке и приједлоге ............................................................................... 01/11-022-___/12
- Административни одбор .............................................................................................. 01/12-022-___/12
- Одбор за етику .............................................................................................................. 01/13-022-___/12
- Комисија за избор и именовање ................................................................................. 01/14-022-___/12
- Комисија за планирање општинског развоја(КПОР) ............................................... 01/15-022-___/12
- Комисија за награде и признања ................................................................................ 01/16-022-___/12
- Општински координациони одбор за социјалну политику ..................................... 01/17-022-___/12
- Одбор за здравље ........................................................................................................ 01/18-022-___/12
- Комисија за популациону политику .......................................................................... 01/19-022-___/12
- Форум безбједности .................................................................................................... 01/20-022-___/12
- Савјет за безбједност саобраћаја на подручју општине Доњи Жабар .................. 01/21-022-___/12
- Општинска изборна комисија ......................................................................................... 06-022-___/12
2. Завођење аката Скупштине општине Доњи Жабар и њених радних тијела вршиће се по систему
скраћеног дјеловодника, и то тако што ће први наредни редни дјеловодни број бити 10(нпр. сљедећи
акт Скупштине заводиће се под бројем 01-022-10/12 и тако редом).
3. Сваки акт Скупштине или њеног радног тијела којим се заснива нови предмет,одмах након
завођења уложиће се у омот списа,а један примјерак, за архиву, у јединствени регистратор.
Завршени акти и предмети Скупштине општине Доњи Жабар и њених радних тијела одложиће се у
приручну архиву у којој се чувају до предаје, овлашћеном службенику за послове писарнице и
архиве у Административној служби општине Доњи Жабар,ради повезивања и коначног архивирања.
4. Ово Рјешење доноси се у циљу спречавања штете која би могла настати незаконитим
дјеловањем начелника општине Доњи Жабар који је, између осталих незаконитих поступања, својим
актом од 2. 2. 2012. године (који није заведен и нема дјеловодни број), забранио Стручном
сараднику за послове писарнице и архиве-Слободанки Јовичић и Самосталном стручном
сараднику за послове Скупштине - Ружици Јовичић, да запримају било какве акте или
отварају предмете које им доставља „руководство које је изабрано мимо законске процедуре“.
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Оваквим својим дјеловањем начелник општине Доњи Жабар Стево Стевић покушава да онемогући
рад Скупштине општине Доњи Жабар не обазирући се на посљедице и штету које из таквог
дјеловања могу настати, посебно по интересе грађана општине Доњи Жабар.
5. За провођење овог рјешења, заштиту и чување докумената и архиве настале у раду Скупштине
општине Доњи Жабар, одговоран је предсједник Скупштине општине Доњи Жабар.
6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а почеће се примјењивати од 01.01.2011.године и
биће објављено у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар".
Број: 01-022-16/12
20.2.2012.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Звјездан Милић,с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРИЈЕДЛОГА РЈЕШЕЊА
О ОДРЕЂИВАЊУ БРОЈЧАНИХ ОЗНАКА И НАЧИНУ ВОЂЕЊА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ
ПОСЛОВАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР И ЊЕНИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА
Законски основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 30. алинеја друга Закона о локалној
самоуправи која прописује да „скупштина општине доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово
аутентично тумачење“.
Одредбама члана 1. став 2. Уредбе о канцеларијском пословању Републичких органа управе
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/04 и 13/07) прописано је да се Уредба примјењује,
између осталих, и на канцеларијско пословање органа општина. А скупштина општине је један од
органа јединице локалне самоуправе. У члану 9. став 3. наведене Уредбе прописано је да старјешина
органа својим рјешењем утврђује бројчане ознаке организационих јединица.
Имајући у виду чињеницу да начелник општине Доњи Жабар Стево Стевић својим умишљајним
поступањем покушава да онемогући редован рад Скупштине општине Доњи Жабар, предлаже се
Скупштини да донесе ово Рјешење у циљу регулисања завођења аката Скупштине општине Доњи
Жабар.
ПРЕДЛАГАЧИ:
Предсједник
Одборничке групе СДС-ДС-ПДП
Стеван Митровић
Самостални одборник
Лазар Стојановић
_______________________________________
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На основу члана 7. став 3. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе
(«Службени гласник Републике Српске» број 96/05), а у складу са чланом 190. Закона о општем
управном поступку(„Службени гласник Републике Српске“,бр.13/02,87/07-исправка и 55/10),
Комисија за избор и именовање Скупштине општине Доњи Жабар, на Првој сједници
одржаној 6. фебруара 2012. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ
1. Стево Мијатовић из Доњег Жабара, опозива се са функције предсједника Скупштине општине
Доњи Жабар са 21. 12.2012.године.
2. Именовани има 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 која се одређује
на сљедећи начин:
- основна плата одређује се множењем просјечне плате запослених у Административној служби
општине Доњи Жабар у претходној години са коефицијентом 2,0.
- саставни дио основне плате је увећање по основу укупног пензијског стажа који износи 0,5%
за сваку годину пензијског стажа.
3. Ово Рјешење биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
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Образложење
Скупштина општине Доњи Жабар на Другој Ванредној сједници одржаној дана 21.12.2011. године
донијела је Одлуку о разрјешењу предсједника Скупштине општине Доњи Жабар тј. именованог
Стеве Мијатовића, број 01-022-98/11. Одлука је објављена у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“, Ванредни број 1/2012.
У поступку доношења овог Рјешења Комисија за избор и именовање утврдила је сљедеће чињенице:
- Стево Мијатовић изабран је на функцију предсједника Скупштине општине Доњи Жабар
Одлуком број 01-022-81/08 од 26.11.2008. године, а на Другој Ванредној сједници Скупштине
општине Доњи Жабар разријешен је дужности Одлуком број 01-022-98/11 од 21.12.2011. године.
- 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 господина 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“.
- Даље, утврђено је да нема доказа да је тадашњи предсједник Скупштине општине Стево
Мијатовић у року од два дана од пријема захтјева за ванредно засједање скупштине, обавијестио
начелника општине о захтјеву за сазивање ванредне сједнице Скупштине општине, нити да је
захтјев упутио свим одборницима, на шта је био обавезан према одредбама чл. 151. став 3.
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар,
- У поступку је утврђено да Стево Мијатовић није, у складу са наведеним чланом 151. став 3.
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар, сазвао ванредну сједницу најкасније у року од 20
дана од дана подношења захтјева.
- 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.
- Другом Ванредном сједницом предсједавао је најстарији одборник-Стеван Митровић у складу са
Пословником Скупштине општине Доњи Жабар(чл. 72.).
- Комисија је утврдила да је у раду Друге Ванредне сједнице Скупштине општине Доњи Жабар, у
њеном цијелом току, учествовао секретар Скупштине општине Доњи Жабар-Маријана Митровић и
вршила своје дужности у складу са законом, Статутом општине Доњи Жабар и Пословником
Скупштине општине Доњи Жабар.
- Утврђено је, даље, да је Стево Мијатовић на почетку Друге Ванредне сједнице, након предлагања
дневног реда од стране предсједавајућег Стевана Митровића, изјавио присутним одборницима да је
добио мишљење Министарства управе и локалне самоуправе које је заузело став да се примијене
одредбе Пословника и да се сазове Одбор за статутарна питања и прописе ради припреме приједлога
аутентичног тумачења у вези наставка прекинуте 29-е редовне сједнице Скупштине општине Доњи
Жабар.Такође је изјавио да ће сазвати сједницу Одбора за статутарна питања и прописе као би се
наставила прекинута 20-а редовна сједница Скупштине општине Доњи Жабар, а да Друга ванредна
сједница није статутарна и законита.
- Комисија је утврдила да Стево Мијатовић и поред најаве није сазвао сједницу Одбора за
статутарна питања и прописе иако је био предсједник тог Одбора.
- Увидом у записник са Друге Ванредне сједнице Скупштине утврђено је да је процедура гласања
о разрјешењу предсједника Скупштине општине Доњи Жабар, у присуству секретара Скупштине
општине, обављена тајним изјашњавањем одборника у складу са одредбама чл. 95. и 96. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар и да се већина од укупног броја одборника изјаснила за
разрјешење предсједника Скупштине општине Стеве Мијатовића.Тајним гласањем руководио је
предсједавајући Стево Митровић којем су помагали у раду два најмлађа присутна одборникаЗвјездан Милић и Цвијетин Ђорђић и секретар Скупштине.
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Имајући у виду да је одредбама чл. 30. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи, члана 26. тачка
21) Статута општине Доњи Жабар прописано да скупштина општине разрјешава предсједника
Скупштине, као и да је одредбама члана 18. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
регулисана процедура разрјешења предсједника Скупштине општине Доњи Жабар, а након увида у
расположиву документацију(записник са Друге Ванредне сједнице Скупштине општине Доњи
Жабар, Одлука о разрјешењу предсједника Скупштине општине Доњи Жабар број 01-022-98/11 од
21.12.2011.године, захтјев за сазивање ванредног засједања Скупштине општине Доњи Жабар са
образложењем приједлога за разрјешење функционера-предсједника и потпредсједника Скупштине
и замјеника начелника општине и образложење за разрјешење предсједника Скупштине, као и
„Службени гласник општине Доњи Жабар“,Ванредни број 1/2012), Комисија за избор и именовање
Скупштине општине Доњи Жабар у складу са одредбама члана 7. став 3. Закона о статусу
функционера јединица локалне самоуправе («Службени гласник Републике Српске» број
96/05),констатује да је поступак разрјешења,односно опозива 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
овог Рјешења.
Приликом одређивања основа за обрачун плате именованог у трајању од шест мјесеци-за период
од 22. децембра 2011. године до 22. јуна 2012. године, у складу са одредбама члана 28. став 1. Закона
о статусу функционера јединица локалне самоуправе, Комисија је примијенила одредбе чл. 2. и 3.
Одлуке о платама и другим накнадама функционера општине („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, бр. 6/11-Пречишћени текст).
Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења именовани може поднијети жалбу Скупштини
општине Доњи Жабар. Жалба се подноси у року од 15 дана од пријема овог Рјешења.
Број: 01/14-022-18/12
Доњи Жабар, 6.2.2012.године

Предсједник
Комисије за избор и именовање
Цвијетин Ђорђић, с.р.
_______________________________________
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На основу члана 7. став 3. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе
(«Службени гласник Републике Српске» број 96/05), а у складу са чланом 190. Закона о општем
управном поступку(„Службени гласник Републике Српске“,бр.13/02,87/07-исправка и 55/10),
Комисија за избор и именовање Скупштине општине Доњи Жабар, на Првој сједници
одржаној 6. фебруара 2012. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ
1. Никола Ђокановић из Доњег Жабара, опозива се са функције потпредсједника Скупштине
општине Доњи Жабар са 21. 12.2012.године.
2. Именовани има 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 која се одређује
на сљедећи начин:
- основна плата одређује се множењем просјечне плате запослених у Административној служби
општине Доњи Жабар у претходној години са коефицијентом 1,9.
- саставни дио основне плате је увећање по основу укупног пензијског стажа који износи 0,5%
за сваку годину пензијског стажа.
3. Ово Рјешење биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.

Образложење
Скупштина општине Доњи Жабар на Другој Ванредној сједници одржаној дана 21. 12. 2011.
године донијела је Одлуку о разрјешењу предсједника Скупштине општине Доњи Жабар тј.
именованог Николе Ђокановића, број 01-022-100/11. Одлука је објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“, Ванредни број 1/2012.
У поступку доношења овог Рјешења Комисија за избор и именовање утврдила је сљедеће чињенице:
- Никола Ђокановић изабран је на функцију потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар
Одлуком број 01-022-82/08 од 26.11.2008. године, а на Другој Ванредној сједници Скупштине
општине Доњи Жабар разријешен је дужности Одлуком број 01-022-100/11 од 21.12.2011. године.
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- 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 господина 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“.
- Даље, утврђено је да нема доказа да је тадашњи предсједник Скупштине општине Стево
Мијатовић у року од два дана од пријема захтјева за ванредно засједање скупштине, обавијестио
начелника општине о захтјеву за сазивање ванредне сједнице Скупштине општине, нити да је
захтјев упутио свим одборницима, на шта је био обавезан према одредбама чл. 151. став 3.
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар,
- У поступку је утврђено да Стево Мијатовић није, у складу са наведеним чланом 151. став 3.
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар, сазвао ванредну сједницу најкасније у року од 20
дана од дана подношења захтјева, нити је то урадио потпредсједник Скупштине тј. именовани
Никола Ђокановић.
- 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.).
- Комисија је утврдила да је у раду Друге Ванредне сједнице Скупштине општине Доњи Жабар, у
њеном цијелом току, учествовао секретар Скупштине општине Доњи Жабар-Маријана Митровић и
вршила своје дужности у складу са законом, Статутом општине Доњи Жабар и Пословником
Скупштине општине Доњи Жабар.
- Утврђено је, даље, да је Стево Мијатовић на почетку Друге Ванредне сједнице, након предлагања
дневног реда од стране предсједавајућег Стевана Митровића, изјавио присутним одборницима да је
добио мишљење Министарства управе и локалне самоуправе које је заузело став да се примијене
одредбе Пословника и да се сазове Одбор за статутарна питања и прописе ради припреме приједлога
аутентичног тумачења у вези наставка прекинуте 29-е редовне сједнице Скупштине општине Доњи
Жабар.Такође је изјавио да ће сазвати сједницу Одбора за статутарна питања и прописе као би се
наставила прекинута 20-а редовна сједница Скупштине општине Доњи Жабар, а да Друга ванредна
сједница није статутарна и законита.
- Комисија је утврдила да Стево Мијатовић и поред најаве није сазвао сједницу Одбора за
статутарна питања и прописе иако је био предсједник тог Одбора.
- Увидом у записник са Друге Ванредне сједнице Скупштине утврђено је да је процедура гласања
о разрјешењу потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар, у присуству секретара Скупштине
општине, обављена тајним изјашњавањем одборника у складу са одредбама чл. 95. и 96. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар и да се већина од укупног броја одборника изјаснила за
разрјешење потпредсједника Скупштине општине Николе Ђокановића.Тајним гласањем руководио
је предсједавајући Стево Митровић којем су помагали у раду два најмлађа присутна одборникаЗвјездан Милић и Цвијетин Ђорђић и секретар Скупштине.
Имајући у виду да је одредбама чл.30.алинеја 19.Закона о локалној самоуправи, члана 26. тачка 21)
Статута општине Доњи Жабар прописано да скупштина општине разрјешава потпредсједника
Скупштине, као и да је одредбама члана 20. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
регулисано да се за престанак функције потпредсједника Скупштине сходно примјењују одредбе о
престанку функције,као и остваривању права из радног односа предсједника Скупштине, тј. одредбе
члана 18. Пословника, а након увида у расположиву документацију(записник са Друге Ванредне
сједнице Скупштине општине Доњи Жабар, Одлука о разрјешењу потпредсједника Скупштине
општине Доњи Жабар број 01-022-100/11 од 21.12.2011.године, захтјев за сазивање ванредног
засједања Скупштине општине Доњи Жабар са образложењем приједлога за разрјешење
функционера-предсједника и потпредсједника Скупштине и замјеника начелника општине и
образложење за разрјешење потпредсједника Скупштине, као и „Службени гласник општине Доњи
Жабар“,Ванредни број 1/2012), Комисија за избор и именовање Скупштине општине Доњи Жабар у
складу са одредбама члана 7. став 3. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе
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(«Службени гласник Републике Српске» број 96/05) констатује да је поступак разрјешења,односно
опозива 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 овог Рјешења.
Приликом одређивања основа за обрачун плате именованог у трајању од шест мјесеци-за период
од 22. децембра 2011. године до 22. јуна 2012. године, у складу са одредбама члана 28. став 1. Закона
о статусу функционера јединица локалне самоуправе, Комисија је примијенила одредбе чл. 2. и 3.
Одлуке о платама и другим накнадама функционера општине („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, бр. 6/11-Пречишћени текст).
Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења именовани може поднијети жалбу Скупштини
општине Доњи Жабар. Жалба се подноси у року од 15 дана од пријема овог Рјешења.
Број: 01/14-022-19/12
Доњи Жабар, 6.2.2012.године

Предсједник
Комисије за избор и именовање
Цвијетин Ђорђић, с.р.
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На основу члана 5.став 1.Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе(«Службени
гласник Републике Српске» број 96/05), а у складу са чланом 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр.13/02,87/07-исправка и 55/10) и тачком
II. Одлуке о оснивању Комисије за избор и именовање Скупштине општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 13/08), Комисија за избор и именовање
Скупштине општине Доњи Жабар,на Првој сједници одржаној 6.фебруара 2012.године, доноси

РЈЕШЕЊЕ
1. Звјездан Милић из Лончара, прима се у радни однос у општини Доњи Жабар у својству
функционера општине, на радно мјесто предсједник Скупштине општине Доњи Жабар,почев од 21.
12.2011. године
2. Радни однос именованом функционеру траје за вријеме мандата Скупштине општине Доњи
Жабар, односно до престанка функције предсједника Скупштине општине Доњи Жабар у складу са
законом, Статутом општине Доњи Жабар и Пословником Скупштине општине Доњи Жабар.
3. Именовани има право на плату која се обрачунава на следећи начин:
- основна плата предсједника Скупштине општине Доњи Жабар одређује се множењем
просјечне плате запослених у Административној служби општине Доњи Жабар у претходној години
са коефицијентом 2,0.
- саставни дио основне плате је увећање по основу укупног пензијског стажа који износи 0,5%
за сваку годину пензијског стажа.
4. Именовани има право на накнаду плате за вријеме одсуства с посла(годишњи одмор, државни
празник и др.),у складу са законом,подзаконским прописима и колективним уговором.
5. Ово Рјешење биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.

Образложење
Скупштина општине Доњи Жабар на Другој Ванредној сједници одржаној дана 21. 12. 2011.
године донијела је Одлуку о избору предсједника Скупштине општине Доњи Жабар тј. именованог
Звјездана Милића, број 01-022-99/11. Одлука је објављена у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“, Ванредни број 1/2012.
У поступку доношења овог Рјешења Комисија за избор и именовање утврдила је сљедеће
чињенице:
- Звјездана Милић изабран је на функцију предсједника Скупштине општине Доњи Жабар
Одлуком број 01-022-99/11 од 21.12.2011. године.
- Друга Ванредна сједница Скупштине општине Доњи Жабар одржана је 21.12.2012. године на
захтјев осам одборника Скупштине општине Доњи Жабар, у складу са Пословником Скупштине
општине Доњи Жабар.
- 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.
Страна 13

Ванредни број 2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 21. фебруар 2012.
- Другом Ванредном сједницом предсједавао је најстарији одборник-Стеван Митровић у складу са
Пословником Скупштине општине Доњи Жабар(чл. 72.).
- Комисија је утврдила да је у раду Друге Ванредне сједнице Скупштине општине Доњи Жабар, у
њеном цијелом току, учествовао секретар Скупштине општине Доњи Жабар-Маријана Митровић и
вршила своје дужности у складу са законом, Статутом општине Доњи Жабар и Пословником
Скупштине општине Доњи Жабар.
- Утврђено је, даље, да је процедура предлагања, гласања(тајно изјашњавање одборника путем
гласачких листића) и утврђивања резултата гласања за избор предсједника Скупштине општине
Доњи Жабар спроведена у складу са одредбама чл. 95. и 96. Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар и да се већина од укупног броја одборника изјаснила за избор Звјездана Милића на функцију
предсједника Скупштине општине Доњи Жабар.Тајним гласањем руководио је предсједавајући
Стево Митровић којем су помагали у раду два најмлађа присутна одборника-Звјездан Милић и
Цвијетин Ђорђић и секретар Скупштине-Маријана Митровић.
Имајући у виду да је одредбама чл. 30. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи, члана 26. тачка
21) Статута општине Доњи Жабар прописано да скупштина општине бира предсједника
Скупштине,као и да је одредбама чл. 11., 12., 13., 95. и 96. Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар регулисана процедура кандидовања и изјашњавања одборника о избору предсједника
Скупштине општине Доњи Жабар,а након увида у расположиву документацију (записник са Друге
Ванредне сједнице Скупштине општине Доњи Жабар, Одлука о избору предсједника Скупштине
општине Доњи Жабар број 01-022-99/11 од 21.12.2011.године, као и „Службени гласник општине
Доњи Жабар“,Ванредни број 1/2012), Комисија за избор и именовање Скупштине општине Доњи
Жабар у складу са одредбама члана 5. став 1. Закона о статусу функционера јединица локалне
самоуправе («Службени гласник Републике Српске» бр.96/05), констатује да је поступак избора
предсједника Скупштине општине Доњи Жабар Звјездана Милића 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 4/05испр.),да је именовани ступио на дужност дана 21. 12.2011. године, па је и ријешила као у изреци
овог Рјешења.
Приликом одређивања основа за обрачун плате именованог, Комисија је примијенила одредбе чл.
2. и 3. Одлуке о платама и другим накнадама функционера општине(„Службени гласник општине
Доњи Жабар“, бр. 6/11-Пречишћени текст).
Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења именовани може поднијети жалбу Скупштини
општине Доњи Жабар. Жалба се подноси у року од 15 дана од пријема овог Рјешења.
Број: 01/14-022-20/12
6.2.2012.године
Доњи Жабар

Предсједник
Комисије за избор и именовање
Цвијетин Ђорђић,с.р.
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Комисија за избор и именовање Скупштине општине Доњи Жабар, разматрајући приједлог
Рјешења о опозиву замјеника начелника општине Доњи Жабар-Јова Пантелића, на основу члана 41.
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар»,
бр.1/05),а у складу са тачком II.Одлуке о оснивању Комисије за избор и именовање Скупштине
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 13/08), на Првој сједници
одржаној 6. фебруара 2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Након увида у расположиву документацију(записник са Друге Ванредне сједнице Скупштине
општине Доњи Жабар, Одлука о разрјешењу замјеника начелника општине Доњи Жабар Јове
Пантелића број 01-022-102/11 од 21.12.2011.године, захтјев за сазивање ванредног засједања
Скупштине општине Доњи Жабар са образложењем приједлога за разрјешење функционерапредсједника и потпредсједника Скупштине и замјеника начелника општине, као и „Службени
гласник општине Доњи Жабар“,Ванредни број 1/2012), Комисија за избор и именовање тражи од
Одбора за статутарна питања и прописе Скупштине општине Доњи Жабар да размотри питање
законитости и статутарности Одлуке о разрјешењу замјеника начелника општине Доњи Жабар број
01-022-102/11 од 21. 12. 2011. године, те да о томе обавијести Комисију за избор и именовање.
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Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01/14-022-21/12
6.2.2012.год.
Доњи Жабар

Предсједник
Комисије за избор и именовање
Цвијетин Ђорђић, с.р.
_______________________________________
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На основу члана 5.став 2. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе («Службени
гласник Републике Српске» број 96/05), члана 36.Статута општине Доњи Жабар («Службени
гласник Доњи Жабар» број 6/05) и члана 10. алинеја 10. Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар(«Службени гласник Доњи Жабар» број 1/05), предсједник Скупштине општине Доњи Жабар,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
1. Слободан Павловић из Доњег Жабара, прима се у радни однос у општини Доњи Жабар, у
својству функционера општине, на радном мјесту потпредсједник Скупштине општине Доњи
Жабар, почев од 21.12.2011.године.
2. Радни однос именованом функционеру траје за вријеме мандата Скупштине општине Доњи
Жабар,односно до престанка функције потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар у складу
са законом, Статутом општине Доњи Жабар и Пословником Скупштине општине Доњи Жабар..
3. Именовани има право на плату која се обрачунава на следећи начин:
- основна плата потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар одређује се множењем
просјечне плате запослених у Административној служби општине Доњи Жабар у претходној години
са коефицијентом 1,9.
- саставни дио основне плате је увећање по основу укупног пензијског стажа који износи 0,5%
за сваку годину пензијског стажа.
4. Именовани има право на накнаду плате за вријеме одсуства с посла(годишњи одмор, државни
празник и др.),у складу са законом,подзаконским прописима и колективним уговором.
5. Ово рјешење биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.

Образложење
Скупштина општине Доњи Жабар дана 21. 12. 2011. године донијела је Одлуку број 01-022101/11 којом је изабрала Слободана Павловића на функцију потпредсједника Скупштине општине
Доњи Жабар.
Одредбама члана 5. став 2. Закона статусу функционера јединица локалне самоуправе
(«Службени гласник Републике Српске» број 96/05), регулисано је да „Потпредсједнику скупштине
јединице локалне самоуправе(у даљем тексту: потпредсједнику скупштине) након избора од стране
скупштине,рјешење о радном односу доноси предсједник скупштине.“
Одредбама чланова 2. и 3. Одлуке о платама и другим накнадама функционера
општине(«Службени гласник Доњи Жабар» број 6/11-Други Пречишћени текст) утврђена су мјерила
и начини одређивања основне плате функционера општине Доњи Жабар као и увећање по основу
укупног пензијског стажа, па је сходно томе и одређен начин обрачуна плате именованом у изреци
овог Рјешења.
Како је именовани Слободан Павловић, наведеном Одлуком, изабран за потпредсједника
Скупштине општине Доњи Жабар и ступио на рад,ваљало је одлучити како је наведено у изреци
овог Рјешења.
Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења именовани може поднијети жалбу Скупштини
општине Доњи Жабар. Жалба се подноси у року од 15 дана од пријема овог Рјешења.
Број: 01-022-22/12
Предсједник Скупштине општине
Доњи Жабар, 6.2.2012. године
Звјездан Милић, с.р.
_______________________________________
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
14. Одлука о привременом финансирању општине Доњи Жабар за период од 1. јануара
до 30. јуна 2012. године
15. Одлука о висини пореске стопе пореза на непокретности
16. Одлука о протоколу у поступку примопредаје дужности функционера
17. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о објављивању општинских прописа
18. Рјешење о именовању Одговорног уредника и Редакцијског колегија "Службеног
гласника општине Доњи Жабар"
19. Рјешење о одређивању бројчаних ознака и начину вођења канцеларијског пословања
Скупштине општине Доњи Жабар и њених радних тијела

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
20. Рјешење о опозиву са функције предсједника Скупштине општине Доњи ЖабарСтево Мијатовић
21. Рјешење о опозиву са функције потпредсједника Скупштине општине Доњи ЖабарНикола Ђокановић
22. Рјешење о радном односу предсједника Скупштине општине Доњи Жабар-Звјездан
Милић
23. Закључак

АКТИ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
24. Рјешењеорадномодносупотпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар-Слободан
Павловић

„Службени гласник општине Доњи Жабар“
излази по потреби
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Оснивач и издавач: Скупштина општине Доњи Жабар, Доњи Жабар.
Одговорни уредник: Лазар Миркић дипл.инж.агрономије.Уређује Редакцијски
колегиј: Митар Митровић,Ружица Јовичић и Миле Максимовић.
Тел/факс:054/875-100."Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по
потреби.Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86
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