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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1

На основу члана 61., 78. и 79. Закона о омладинском организовању (« Службени
гласник Републике Српске», број 98/04, 119/08 и 1/12), члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Српске», број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26.
Статута општине Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар», број 6/05 и
Ванредни број 7/12 и 9/12), Скупштина општине Доњи Жабар на Другој редовној сједници
одржаној дана 28.12.2012 године, донијела је

ОДЛУКУ
о образовању Канцеларије за младе
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком образује се Канцеларија за младе општине Доњи Жабар (у даљем тексту:
Канцеларија за младе), као организовани институционални облик пружања подршке
локалне самоуправе младима на подручју општине Доњи Жабар.
Члан 2.
У канцеларији за младе обезбјеђују се услови за изражавање и развијање креативних
способности младих и обављање омладинске активности.
II. СЈЕДИШТЕ

Члан 3.
Сједиште Канцеларије за младе је у Лончарима, „Косановића зграда“.
III. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Члан 4.
Циљеви канцеларије за младе су:
- афирмација младих и њихово укључивање у друштво,
- организовање друштвеног живота младих,
- укључивање младих у културни и спортски живот општине,
- афирмисање културних вриједности,
- разумјевања, толеранције, сагледавање проблема младих и њихово рјешавање,
- помоћ младима у њиховој професионалној оријентацији,
- пружање подршке иницијативама и пројектима младих и проналажење начина за
њихово финансирање,
- обука младих о проблемима и изазовима одрастања,
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- промовисање спорта, здравог, стабилног и одговорног начина живота,
- информисање младих,
- подржавање активне сарадње општине, школе, удружења грађана, спортских и
омладинских организација и клубова,
- промовисање значаја волонтерског рада.
Члан 5.
Задаци Канцеларије за младе су:
1. прикупљање података ради израде и реализације програма у сљедећим областима:
1.1. запошљавање-програм борбе против незапослености младих на економском и
друштвеном нивоу и пружање подршке организовању, активностима и раду омладинских
организација, посебно оних које се баве хендикепираним младим људима,
1.2.социјална и здравствена заштита, припрема, развијање и промовисање програма о
проблемима злоупотребе дроге и алкохола међу младим људима, у сарадњи са
омладинским организацијама, удружењима, групама младих, надлежним органима и
њиховим представницима. Интенвизирати сарадњу омладинских организација и полиције.
1.3. стручни рад и усавршавање-остваривање општег интереса у области школства,
промовисање неформалног образовања, образовања у области људских права и
охрабривање младих да учествују у школском животу и сродним активностима, као што су
ваннаставне активности и размјена ученика
1.4. спорт и култура-програми у области спорта и културе, с циљем што масовнијег
укључивања младих у спортски и културни живот општине.
2. стварање услова и остваривање комуникације свих одговорних субјеката за подстицање
активности младих на локалном нивоу
3. организовање креативних радионица из различитих области,
4. пружање подршке омладинским организацијама на територији општине Доњи Жабар,
5. проналажење нових могућности финансирања програма за младе,
6. подстицање израде програма и пројеката, у зависности од потреба младих у општини,
7. и други задаци у зависности од специфичних потреба младих у општини.
IV. ОРГАНИЗАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ
Члан 6.
Канцеларију за младе чине:
1. Савјет за младе
2. Координатор Канцеларије за младе.
Члан 7.
Чланове Савјета за младе општине Доњи Жабар (у даљем тексту: Савјет) бира и
разрјешава Скупштина општине Доњи Жабар (у даљем тексту: Скупштина) ради давања
мишљења о стручним питањима из области развоја омладинске политике и њене примјене.
Чланове Савјета чине лица од 15 до навршених 30 година старости са пребивалиштем на
територији општине Доњи Жабар.
Чланови Савјета бирају се на мандатни период Скупштине.
Савјет има највише седам чланова.
Члан 8.
Савјет у оквиру свог дјелокруга рада разматра, предлаже и даје мишљење о:
- циљевима, програмима и мјерама предложеним Стратегијом за младе општине Доњи
Жабар
- програмима за младе који се финансирају из буџета општине и других извора
финансирања,
- омладинским активностима које су од приоритетног значаја за општину,
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- критеријумима за расподјелу средстава из буџета општине и других извора намјењених
за реализацију програма утврђених омладинском политиком и стратегијом за младе.
Савјет обавља и друге послове за које га овласти Скупштина.
Члан 9.
Послове на остваривању циљева Канцеларије за младе обавља Координатор Канцеларије
којег именује и разрјешава скупштина посебним рјешењем на приједлог Савјета.
Рјешењем из става 1. овог члана утврђује се висина накнаде за Координатора.
На основу рјешења из става 1. овог члана, начелник општине закључује уговор са
Координатором којим се ближе регулишу права, обавезе и одговорности Координатора, у
складу са овом одлуком уговор се закључује на период од двије године и може се у складу са
рјешењем скупштине продужавати и са истим лицем до његове 30-е године живота.
V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Стручне и административне послове за потребе Канцеларије за младе обављаће
Административна служба општине Доњи Жабар надлежна за питање младих.
Члан 11.
Средства за рад Канцеларије за младе обезбјеђују се у буџету општине Доњи Жабар и
другим изворима у складу са законом.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-163/12
28.12.2012. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, с.р.
_______________________________________
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На основу члана 22. Закона о пољопривреди („Службени гласник Републике Српске“,бр.
70/06, 20/07, 86/07 и 71/09) и члана 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“,бр.6/05, Ванредни број 7/12 и 9/12), Скупштина општине Доњи
Жабар, на Другој редовној сједници одржаној дана 28. децембра 2012.године, донијела је

ОДЛУКУ
о додатним мјерама структурне политике и обезбјеђењу средстава за
подстицање развоја пољопривреде и села
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком Скупштина општине Доњи Жабар (удаљем тексту: Скупштина) утврђује
додатне мјере структурне политике којима се подстиче ефикасност пољопривредне
производње ради обезбјеђења стабилног дохотка и задовољавајућег стандарда
пољопривредника и пољопривредних газдинстава на сеоском подручју Општине Доњи
Жабар (у даљемтексту: Општина), те равномјеран развој сеоских подручја; као и извори и
начин коришћења средстава усмјерених за подстицање развоја пољопривреде и села.
Члан 2.
Додатне мјере структурне политике су:
1) интервенције као подршка инвестицијама у пољопривредна газдинства,
2) подршка развоју пољопривреде која не загађује животну средину.
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Члан 3.
Интервенције као п одршка инвестицијама у пољопривредна газдинства имају за циљ
смањење производних трошкова, повећање обима производње и побољшање квалитета
пољопривредно –прехрамбених производа и намијењене су за:
- изградњу система за наводњавање,
- подизање вишегодишњих засада у воћарству и виноградарству,
- изградњу и опремање у сточарској производњи,
- реконструкцију постојећих и изградњу нових рибњака,
- набавку механизације и опреме за пољопривреду,
- улагања у пољопривредно–прехрамбену производњу(опрема,грађевински објекти и
друго),
- унапређење органске и интегралне производње
- учешће у суфинансирању и осталих мјера којима се подстиче развој пољопривреде .
Члан 4.
Подршка развоју пољопривреде која не загађује животну средину намијењена је:
1. подстицајима интегралне и органске пољопривредне производње која брине о
заштити природних ресурса као што су пољопривредно земљиште и вода, као и о животној
средини уопште,
2. рекултивацији и спречавању настанка неплодних, необрађених и неодржаваних
пољопвредних површина на пољопривредним газдинствима.
II–ИЗВОРИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА
Члан 5.
Средства за провођење додатн их мјера структурне политике утврђених овом Одлуком
ради подстицање развоја пољопривреде и села обезбјеђују се из слиједећих извора:
1) средства буџета Општине Доњи Жабар,
2) донације и други извори у складу са законом.
Члан 6.
Скупштина на приједлог Начелника, доноси Одлуку о локалним постицајима у
пољпоривреди за сваку годину а најкасније до 30. априла текуће године.
Одлуком из става 1. овог члана утврђују се ближе намјене средстава за постицање развоја
пољпоривреде и села у текућој години, услови и критеријуми за одобравање средстава и
друга питања од значаја за постицаје у пољопривреди и развој села.
У случају да Начелник општине не поднесе приједлог одлуке, приједлог одлуке може
поднијети и стално радно тијело Скупштине надлежно за област пољопривреде.
III – НАДЗОР И КОНТРОЛА
Члан 7.
Надзор над спровођењем и извршавањем одредаба ове Одлуке вршиће Општинска
Административна служба надлежна за пољопривреду.
Контролу намјенског усмјеравања и коришћења средстава у складу са одредбама ове
одлуке врши пољопривредна инспекција.
Пољопривредни инспектор је овлашћен да провјерава правилност додјеле и коришћења
средстава из става 1.овог члана.
Корисници ових средстава дужни су да омогуће пољопривредном инспектору обављање
инспекцијске контроле, да му пруже потребне податке и обавјештења и да му објезбиједе
услове за несметан рад.
Корисници средстава дужни су да на захтјев пољопривредног инспектора доставе у
одређеном року или ставе на увид, податке и материјале који су инспектору потребни за
обављање инспкецијске контроле у смислу ове одлуке.
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Инспектор има овлашћење да рјешењем обустави поступак додјеле средстава за
подстицање развоја пољопривреде и села.
Против рјешења може се изјавити жалба Скупштини општине. Жалба не задржава
извршење рјешења.
IV - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Новчаном казном од 500,00 до 1. 000,00 КМ казниће се за прекршај физичко лице ако
ненамјенски користи средства из чл.2.,3.и 4.ове Одлуке.
IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Општине Доњи Жабар", а примјењиваће се од 1.јануара 2013.године .
Број:01-022-161/12
Предсједник Скупштине
28. децембар 2012. године
Никола Ђокановић, с.р.
Доњи Жабар
_______________________________________
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05 и 118/05 и члана 26. тачка 2. Статута општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05,Ванредни бројеви 7/12 и 9/12) Скупштина
општине Доњи Жабар на Другој редовној сједници одржаној дана 28. децембра 2012.године,
донијела је

ОДЛУКУ
о објављивању општинских прописа
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин објављивања општнских прописа и општих аката
општине Доњи Жабар, оснивање и издавање општинског гласила као и друга питања у вези
објављивања општинских прописа.
Члан 2.
Скупштина општине Доњи Жабар ради објављивања општинских прописа и општих
аката оснива Службено гласило општине Доњи Жабар под називом „Службени гласник
општине Доњи Жабар“ (у даљем тексту: Службени гласник).
Издавач Службеног гласника је Стручна служба Скупштине општине Доњи Жабар.
Члан 3.
У Службеном гласнику објављују се прописи и други акти која у оквиру своје надлежности
доносе:
- Скупштина општине и њени органи,
- Начелник општине,
- Општинска изборна комисија,
- Други органи и организације ако је законом или другим прописима прописано њихово
објављивање.
Члан 4.
У Службеном гласнику могу се објавити и други акти јавних предузећа, установа, фондова
и других организација, ако је тим актима одређено да се објаве у Службеном гласнику.
У Службеном гласнику могу се уз накнаду објавити општи и други акти правних лица,
чије објављивање по закону и овој одлуци није обавезно.
У Службеном гласнику могу се објавити: огласи о неважећим исправама, печатима, јавни
позиви и конкурси.
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Члан 5.
Службени гласник има: Редакцијски колегиј.
Редакцијски колегиј има: Главног уредника, Одговорног уредника и техничког уредника.
Главног уредника и техничког уредника именује и разрјешава Скупштине општине на
приједлог комисије за избор и именовања.
Одговорни уредник је секретар Скупштине општине по положају.
Главни уредник и технички уредник имају за свој рад новчану накнаду коју утврђује
Скупштина општине на приједлог Административног одбора.
Члан 6.
Прописи и други акти из члана 3. и 4. ове одлуке објављују се у Службеном гласнику у
тексту који утврди њихов доносилац.
Прописи и општи акти достављају се Службеном гласнику, односно његовом Главном
уреднику у штампаној и електронској форми.
О објављивању прописа и аката Скупштине општине и њених радних тијела стара се
секретар Скупштине општине.
О објављивању прописа Начелника општине стара се Начелник или лице које он овласти.
О објављивању других прописа старају се доносиоци тих прописа.
Члан 7.
Прописи и други акти из члана 3. и 4. ове одлуке објављују се по правилу у првом
наредном броју Службеног гласника.
Службени гласник излази по потреби, а изузетно због нарочите хитности може се издати
и Ванредни број Службеног гласника.
Члан.8.
Службени гласник излази на српском језику а штампа се ћирилицом.
Насловна страна Службеног гласника садржи: Амблем општине, назив „Службени
гласник општине Доњи Жабар“, година издавања, редни број, дан, мјесец, година и мјесто
издавања.
На задњој страни Службеног гласника налази се импресум са следећим садржајем:
Издавач: Стручна служба Скупштине општине Доњи Жабар, Главни уредник (име и
презиме), број телефона-факса, Одговорни уредник (име и презиме), Службени гласник
општине Доњи Жабар излази по потреби. Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар
(број рачуна) који се води код НЛБ Развојне банке АД Бања Лука-Филијала Брчко.
Члан 9.
Службени гласник је од општег интереса за општину. Општи интерес се остварује
обезбјеђивањем да се са општим актима и другим прописима из члана 3. и 4. ове одлуке
упознају физичка и правна лица односно сви грађани општине Доњи Жабар.
Члан 10.
Службени гласник се умножава у Административној служби општине а о његовом
умножавању стара се Редакцијски колегиј.
Штампање Службеног гласника може се повјерити правном лицу или предузетнику који
има регистровану ову дјелатност.
Члан 11.
Средства за издавање Службеног гласника обезбјеђују се у буџету општине и других
средстава у складу са законом.
Члан 12.
Исправке објављених текстова у Службеном гласнику врше се на основу налога лица која
се старају о објављивању прописа и других аката из члана 6. ове одлуке уз који се обавезно
доставља и текст исправке.
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Члан 13.
Када је у објављивању изворног текста прописа или општег акта направљена техничка
или језичка грешка исправку ће извршити Главни уредник.
Члан 14.
Издавање Службеног гласника у складу са овом одлуком вршиће се од 1. јануара
2013.године.
Члан 15.
Службени гласник доставља се бесплатно:
- Изабраним и именованим лицима у општини,
- Одборницима Скупштине општине,
- Архиви општине (10 примјерака),
- и другим лицима и органима које утврди Главни уредник.
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Доњи Жабар ,а примјењиваће се од 1.јануара 2013.године.
Број: 01-022-160/12
Предсједник Скупштине
28. децембар 2012. године
Никола Ђокановић, с.р.
Доњи Жабар
_______________________________________
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На основу члана 26.тачка 21) Статута општине Доњи Жабар(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”, бр.6/05 и Ванредни број 7/12 и 9/12),а у складу са чланом
44.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи
Жабар”, бр. 1/05, 4/05 и Ванредни број 9/12), Скупштина општине Доњи Жабар,на Другој
редовној сједници одржаној дана 28. децембра 2012. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о избору чланова сталних радних тијела
Скупштине општине Доњи Жабар
I
У Одлуци о избору чланова сталних радних тијела Скупштине општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни број 22/12) у тачки 7. ОДБОР ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ИНФОРМИСАЊЕ И ВЈЕРСКА ПИТАЊА, разрјешава се
дужности Никола Ђокановић, а бира се Цвијетин Радовановић.
II
У тачки VIII ОДБОР ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ, разрјешава се
Душан Јовичић, а бира се Владислав Катић.
III
У тачки IX ОДБОР ЗА ЗДРАВЉЕ, ПОРОДИЦУ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА, разрјешавају се
Милица Вуковић и Горан Софреновић, а на њихова мјеста се бирају Марко Вуковић и
Цвијетин Радовановић.
IV
У тачки X ОДБОР ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ разрјешава се Владислав Катић, а бира се
Цвијетин Радовановић.
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V
У тачки XI ОДБОР ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИЈЕДЛОГЕ разрјешава се Душан Јовичић, а
бира се Алекса Михајловић.
VI
У тачки XV КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ ОПШТИНСКОГ РАЗВОЈА, разрјешава се
Мирко Стевановић, а бира се Мирослав Божић.
VII
У тачки XVI КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА, разрјешава се Душан Јовичић, а
бира се Мирослав Божић.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена се у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број: 01-022-172/12
Предсједник Скупштине
Доњи Жабар,28. 12. 2012. године
Никола Ђокановић, с.р.
_______________________________________
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На основу члана 30. и члана 72. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“,бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. тачка 9) Статута општине Доњи
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.6/05 и Ванредни бројеви 7/12 и 9/12)
и члана 5. Одлуке о објављивању општинских прописа («Службени гласник општине Доњи
Жабар», број __/12),Скупштина општине Доњи Жабар,на Другој редовној сједници
одржаној дана 28. децембра 2012.године, донијела је

ОДЛУКУ
о именовању Главног уредника и Техничког уредника Службеног гласника
општине Доњи Жабар
Члан 1.
За главног уредника општине Доњи Жабар, именује се господин Мирослав Божић,
дипломирани економиста из Лончара.
Члан 2.
За Техничког уредника општине Доњи Жабар именује се Ружица Јовичић, дипломирани
економиста из Доњег Жабара.
Члан 3.
За обављање повјерених послова Главном уреднику и Техничком уреднику одређује се
накнада у мјесечном износу, и то:
Господину Мирославу Божићу, износ од ..... 200 КМ и
Госпођи Ружици Јовичић, износ од ............ 100 КМ.
Члан 4.
Накнада из члана 3. ове Одлуке исплатиће се на терет позиције средстава за Скупштину
општине.
Члан 5.
О извршењу ове Одлуке стараће се начелник општине и секретар Скупштине општине.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“, а примјењиваће се од 1. јануара 2012. године.
Број: 01-022- 164/12
Предсједник Скупштине
28. децембар 2012. године
Никола Ђокановић, с.р.
Доњи Жабар
_______________________________________
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
6
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“,бр. 101/04 и 42/05) и члана 44. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр.6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), начелник
Општине Доњи Жабар, доноси

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о стимулисању наталитета
Члан 1.
У Одлуци о стимулисању наталитета („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
Ванредни број 20/12 и Ванредни број 23/12), у члану 6. став 3. мијења се и гласи:
»Против рјешења о одбијању захтјева може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана
пријема рјешења.»
Иза измијењеног става 3. додају се нови ставови 4., 5., 6., 7. и 8. који гласе:
»Жалба се подноси Другостепеној комисији за рјешавање жалби на рјешења о одбијању
захтјева за одобравање новчане помоћи по основу стимулисања наталитета(у даљем тексту:
Другостепена комисија). Жалба се подноси начелнику општине као првостепеном органу,
писаним путем, а може се изјавити и на записник.
Другостепена комисија дјелује независно и непристрасно, у складу са овом Одлуком,
примјењујући у свом раду правила општег управног поступка.
Рјешење Другостепене комисије је коначно.
Другостепена комисија има предсједника који се именује из реда дипломираних
правника и два члана које именује и разрјешава начелник општине и одређује накнаду за
њихов рад.
Административно-техничке послове за Другостепену комисију обавља Стручни
сарадник-Технички секретар или други службеник по налогу начелника општине. «
Члан 2.
Начелник општине у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, утврдиће
пречишћени текст Одлуке о стимулисању наталитета и објавити у «Службеном гласнику
општине Доњи Жабар».
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Доњи Жабар».
Број: 02-022-76/12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
31. децембар 2012. године
Жељко Марјановић, с.р.
Доњи Жабар
_______________________________________
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“,бр. 101/04 и 42/05) и члана 44. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр.6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), начелник
Општине Доњи Жабар, доноси

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о једнократној новчаној помоћи лицима у стању
ванредне социјалне потребе
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Члан 1.
У Одлуци о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне социјалне потребе
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни број 20/12), у члану 6. иза става 2.
додају се нови ставови 3., 4., 5., 6., 7., 8. и 9. који гласе:
»Захтјев се одбија рјешењем.
Против рјешења о одбијању захтјева може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана
пријема рјешења.
Жалба се подноси Другостепеној комисији за ванредне социјалне потребе (у даљем
тексту: Другостепена комисија). Жалба се подноси начелнику општине као првостепеном
органу, писаним путем, а може се изјавити и на записник.
Другостепена комисија дјелује независно и непристрасно, у складу са овом Одлуком,
примјењујући у свом раду правила општег управног поступка.
Рјешење Другостепене комисије је коначно.
Другостепена комисија има предсједника који се именује из реда дипломираних
правника и два члана које именује и разрјешава начелник општине и одређује накнаду за
њихов рад.
Административно-техничке послове за Другостепену комисију обавља Стручни сарадникТехнички секретар или други службеник по налогу начелника општине. «
Члан 2.
У члану 8. у ставу 2. ријеч „одлука“ мијења се ријечју: „закључак“.
Члан 3.
У члану 11. у ставу 2. ријеч „рјешења“ мијења се ријечју: „акта“.
Члан 4.
Начелник општине у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, утврдиће
пречишћени текст Одлуке о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне
социјалне потребе и објавити у «Службеном гласнику општине Доњи Жабар».
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Доњи Жабар».
Број: 02-022-79/12
31. децембар 2012. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.

______________________________________
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На основу чл.43. и 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) чл. 34. 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) и чл. 35. Правилника о јавним
набавкама роба, радова и услуга (“Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:2/11),
Начелник општине Доњи Жабар, доноси следећу

ОДЛУКУ
о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде у поступку
јавне набавке услуга-зимско одржавање путева на територији општине Доњи
Жабар
I
У поступку јавне набавке услуга-зимско одржавање путева на територији општине
Доњи Жабар, путем конкурентског захтјева за достављање понуда без објављивања
обавјештења о јавној набавци, понуде су доставили следећи понуђачи:
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1. Д.Д. “Галакс-нискоградња” Брчко по цени од 28.000,00 КМ са ПДВ-ом,
2. Д.О.О. “Нис Промет” Брчко по цијени од 32.116,00 КМ са ПДВ-ом,
3. Д.О.О. “ Дејокоп” Бок по цијени од 37.440,00 КМ са ПДВ-ом.
II
Комисија за јавне набавке је на основу критеријума укупне најниже цијене технички
задовољавајуће понуде извршила вредновање понуда и утврдила да је најповољнији
понуђач:
Д.Д. “Галакс-нискоградња” Брчко по укупној цијени од 28.000,00 КМ са ПДВ-ом, у
свему према понуди број: 242/12 од 24.12.2012.године
III
Са најповољнијим понуђачем, Д.Д. “Галакс-нискоградња” Брчко, закључиће се
уговор у складу са Законом о јавним набавкама БиХ и Законом о облигационим односима.
IV
Против ове одлуке може се поднијети писмени приговор, у року од 5(пет) дана од
дана достављања исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, писмено, а може се изјавити и на
записник код овог органа.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена и у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број:02-404- 34/12
26.12.2012.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж.пољопривреде, с.р.
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Начелник општине Доњи Жабар на основу чл. 16. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 71/10), чл. 14. Правилника о интерним
контролама и интерним контролним поступцима („Службени гласник Општине Доњи
Жабар“, број:11/06) и чл. 44.Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник Општине
Доњи Жабар“, број: 6/05 и ванредни број:7/12), доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за попис имовине и обавеза
I
Именује се комисија за редован попис имовине и обавеза Општине Доњи Жабар (у
даљем тексту: комисија ) у саставу:
- Маријана Митровић,предсједник комисије,
- Миле Максимовић, заменик предсједника комисије,
- Радмила Стевић,члан комисије,
- Милорад Гајић,члан комисије,
- Бранко Цвјетковић,члан комисије.
II
Именује се Милка Стојановић, дипл. економиста, за спољног сарадника који ће
пружати стручну помоћ у раду Комисије.
Милки Стојановић одређује се једнократна новчана накнада у износу од 50,00 КМ за
послове одређене овим рјешењем.
Страна 11
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III
Комисија има обавезу да изврши редован потпуни попис имовине и обавеза општине
Доњи Жабар на дан 31.12.2012.године у складу са Правилником о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза
(„Службени гласник Републике Српске“, број 71/10), најкасније до 20.фебруара 2012.године.
IV
Усвојени Извјештај о извршеном попису,заједно са пописним листама,доставиће се
на књижење Административној служби општине Доњи Жабар надлежној за финансијскокњиговодствене послове ради усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.
V
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено и у "Службеном
гласнику Општине Доњи Жабар".
Број: 02-052-32/12
31.12.2012.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж.пољопривреде, с.р.
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На основу чл. 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републие
Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чл. 44. и 61. став 5. Статута општине Доњи
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни
број 9/12-а.т.) и чланом 8. Одлуке о Општинском гласилу („Службени гласник општине
Доњи Жабар“,бр. Ванредни број 20/12), доносим

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању Главног уредника и Администратора
«Службеног гласника општине Доњи Жабар»
1. У Рјешењу о именовању Главног уредника и Администратора „Службеног гласника
општине Доњи Жабар“ 02-022-61/12 од 7. децембра 2012. године («Службени гласник
општине Доњи Жабар», Ванредни број 22/12) тачка 3. мијења се и измијењена гласи:

»3. За обављање повјерених послова Администратору се одређује накнада у
мјесечном износу од 40,00 КМ».

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
општине Доњи Жабар».
Број: 02-022-77/12
31. децембар 2012. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.

______________________________________

11

На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републие Српске“,
бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. став 4. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 41/03), а у
складу са чл. 44. и 61. став 5. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), чланом 5. став 1.
Правилника о раду („Службени гласник Доњи Жабар“, бр. 1/08, 14/08, 14/10, 14/11, Ванредни
број 20/12 и Ванредни број 23/12) и чланом 9.Правилника о организацији и систематизации
радних мјеста Општинске административне службе („Службени гласник општине Доњи
Жабар“,бр. 13/10, 14/10, 17/10,1/11,11/11,14/11, Ванредни број 17/12, Ванредни број 20/12,
Ванредни број 21/12 и Ванредни број 23/12), начелник општине Доњи Жабар, доноси
Страна 12

Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Четвртак,3.јануар 2013.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјетника за безбједност и сарадњу
1. ПЕРО СТЕВАНОВИЋ из Човић Поља, именује се за Савјетника за безбједност и
сарадњу, са статусом савјетника, на вријеме трајања мандата начелника општине Доњи
Жабар.
2. Савјетник за безбједност и сарадњу повјерене послове обављаће у Кабинету начелника
општине Доњи Жабар, почев од 3.1.2013. године.
3. О међусобним правима, обавезама и одговорностима на раду именовани закључује
посебан уговор са начелником општине, у складу са законом, Правилником о раду и
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској
административној служби.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-022-80/12
3. јануар 2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
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На основу чл. 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр.101/04,42/05 и 118/05) и чл.44. и 61.став 5.Статута oпштине Доњи
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни
број 9/12-а.т.),а у складу са чланом 3. Одлуке о стумулисању наталитета („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, Ванредни број 20/12 и 23/12),начелник општине Доњи Жабар,
доноси

ЗАКЉУЧАК
о висини новчане помоћи за стимулисање наталитета у 2013. години
Члан 1.
Новчана помоћ за стимулисање наталитета из Буџета општине Доњи Жабар за 2013.
годину, одређује се у сљедећим износима:
- за друго рођено дијете .............................................. 400,00 КМ
- за треће и свако наредно рођено дијете ..............
600.00 КМ
- за рођене близанце или тројке .............................
800,00 КМ.
Члан 2.
Ступањем на снагу овог Закључка престаје да важи Закључак о висини новчане помоћи за
стимулисање наталитета у 2012. години („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
Ванредни број 21/12).
Члан 3.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-022-78/12
31. децембар 2012. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.

______________________________________
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Dobri dome SRE]AN BO@I],
u vijekove zdravi bili,
s` badwakom se veselili,
nek` vas sre}a zdravqu vodi,
MIR BO@IJI HRISTOS SE RODI!

САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1. Одлука о образовању Канцеларије за младе
2. Одлука о додатним мјерама структурне политике и обезбјеђењу средстава за
подстицање развоја пољопривреде и села
3. Одлука о објављивању општинских прописа
4. Одлука о измјени и допуни Одлуке о избору чланова сталних радних тијела
Скупштине општине Доњи Жабар
5. Одлука о именовању Главног уредника и Техничког уредника Службеног гласника
општине Доњи Жабар

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
6. Одлука о измјени и допуни Одлуке о стимулисању наталитета
7. Одлука о измјени и допуни Одлуке о једнократној новчаној помоћи лицима у
стању ванредне социјалне потребе
8. Одлука о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде у
поступку јавне набавке услуга-зимско одржавање путева на територији
општине Доњи Жабар
9. Рјешење о именовању Комисије за попис имовине и обавеза
10. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Главног уредника и Администратора
«Службеног гласника општине Доњи Жабар»
11. Рјешење о именовању Савјетника за безбједност и сарадњу
12. Закључак о висини новчане помоћи за стимулисање наталитета у 2013. години
Четвртак,3. јануар 2013.године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 1/13

Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Главни уредник:Митар Митровић
дипл. правник Шеф Кабинета начелника општине Доњи Жабар. Одговорни
уредник: Мирко Стевановић, дипл.правник ВД секретар Скупштине општине Доњи
Жабар.Администратор: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 код НЛБ Банке Бања Лука-Филијала Брчко.
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