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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске», бр. 101/04, 42/05
и 118/05, а у складу са чланом 26. Закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и
Херцеговини 2013. године («Службени гласник БиХ», бр. 10/12 и 18/13), чланом 7. став 1. Закона о организацији и
спровођењу пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској («Службени
гласник Републике Српске», број 70/12 и 39/13), чланом 26. Статута општине Доњи Жабар («Службени гласник
општине Доњи Жабар», број 6/05, Ванредни број 7/12 и 9/12) и Процедурама за избор пописних органа и особља
које ће бити ангажовано у попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ у 2013. години, Скупштина
општине Доњи Жабар, на 8. редовној сједници, одржаној 7. јуна 2013. године, доноси
ОДЛУКУ
о објављивању јавног огласа за избор чланова пописне комисије општине Доњи Жабар за попис
становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године
Члан 1.
Објављује се јавни оглас за избор четири члана (предсједник и три члана) Пописне комисије општине Доњи
Жабар за попис становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године (у даљем тексту: Пописна комисија).
Члан 2.
Пописна комисија обавља послове утврђене одредбама члана 26. став 1. Закона о попису становништва,
домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године («Службени гласник БиХ», бр. 10/12 и 18/13) и
члана 7. став 2. Закона о организацији и спровођењу пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године
у Републици Српској («Службени гласник Републике Српске», број 70/12 и 39/13).
Члан 3.
Састав Пописне комисије чине предсједник и три члана који се бирају у складу са прописаном процедуром, с
тим да је радник Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове по закону обавезни члан Пописне
комисије.
Члан 4.
У складу са одредбама члана 8. став 1. Закона о организацији и спровођењу пописа становништва,
домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској («Службени гласник Републике Српске», број 70/12 и
39/13) национална структура Пописне комисије одражава националну структуру становништва на подручју
општине према попису из 1991. године, уколико је то могуће.
Процедурама за избор пописних органа и особља које ће бити ангажовано у попису становништва,
домаћинстава и станова у БиХ у 2013. години утврђена је национална структура пописне комисије општине Доњи
Жабар за попис становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године, и то:
- Срби .......... 1 члан
- Хрвати ....... 1 члан
- Бошњаци ... 1 члан
- Остали ....... 1 члан
Члан 5.
Услови које кандидат за члана Пописне комисије треба да испуњава су:
- да је држављанин БиХ;
- да има најмање 18 година на дан подношења Пријаве за члана Пописне комисије (пунољетно лице);
- да се против кандидата не води кривични поступак;
- да има стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању;
- да има, ако је могуће, пребивалиште на подручју општине Доњи Жабар;
- да буде на располагању преко дана, увече и викендом за обављање послова из надлежности Пописне комисије.
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Члан 6.
Кандидати подносе пријаву на обрасцу Пријаве кандидата за члана пописне комисије локалне самоуправе који
се може преузети у Пријемној канцеларији општине Доњи Жабар, а доступан је и на сајту Агенције за статистику
БиХ: www.bhas.ba
Уз пријаву из става 1. овог члана кандидати прилажу:
- овјерену копију личне карте и
- својеручно потписано изјашњење о етничкој/националној припадности.
Члан 7.
00
Рок за подношење пријава на јавни оглас из члана 1. ове Одлуке је 12. јун 2013. године до 15, часова.
Пријава, читко попуњена од стране кандидата са прилозима из члана 6. став 2 ове Одлуке, доставља се
непосредно у Пријемну канцеларију општине Доњи Жабар, или поштанском пошиљком на адресу: Општина
Доњи Жабар, 76273 Доњи Жабар.
Члан 8.
Поступак пријема, евалуације и рангирања пријава за избор чланова Пописне комисије врши Општинска
комисија за спровођење конкурсне процедуре за избор чланова Пописне комисије (у даљем тексту:Комисија)
именована од стране Скупштине општине Доњи Жабар.
Оцјењивање кандидата се врши у табели-Оцјена кандидата за члана ПКЛС која се налази на полеђини Пријаве
кандидата за члана пописне комисије локалне самоуправе.
Комисија је дужна да изврши вредновање – евалуацију кандидатских пријава до 15. јуна 2013. године.
Члан 9.
По затварању јавног огласа, Комисија подноси писани извјештај Скупштини општине Доњи Жабар, у којем
наводи све релевантне податке за свако лице које је поднијело пријаву по јавном огласу. У извјештају Комисија
врши класификацију кандидата на оне који испуњавају услове тражене јавним огласом и на оне који не
испуњавају услове. Листу кандидата који испуњавају услове јавног огласа Комисија доставља Скупштини
општине Доњи Жабар.
Скупштина општине Доњи Жабар бира кандидате са ранг листе и доноси одлуку о формирању Пописне
комисије општине Доњи Жабар за попис становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године.
Члан 10.
Скупштина општине Доњи Жабар доноси Одлуку о формирању Пописне комисије општине Доњи Жабар за
попис становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године најкасније до 21. јуна 2013. године.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у »Службеном гласнику Општине Доњи Жабар».
Број: 01-022-53/13
7. јун 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, с.р.

115
На основу члана 17. Закона о статусу функционера јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“ , број 96/05), члана 30. и 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“ број 6/05, Ванредни број 7/12 и 9/12), а у вези са чланом 63. алинеја 4. Пословника Скупштине општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“ број 1/05, 4/05 и Ванредни број 9/12), Скупштина
општине Доњи Жабар, на 8. редовној сједници одржаној дана 7. јуна 2013.године донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о платама и другим накнадама функционера и именованих лица општине Доњи Жабар
Члан 1.
У Одлуци о платама и другим накнадама функционера и именованих лица општине Доњи Жабар ("Службени
гласник општине Доњи Жабар", бр. 6/11 - Други Пречишћени текст, Ванредни број 5/12, Ванредни број 15/12
,број 7/13 и број 10/13), у називу Одлуке и у члану 1. ријечи „и именованих лица“ бришу се.
Члан 2.
У члану 2. мијења се алинеја прва и измијењена гласи
„- Начелник општине ............................................... 2,3“.
Члан 3.
Чланови 4а., 4б., 5а. и 5б. бришу се.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-54/13
7. јун 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, с.р.
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На основу члана 48. а у вези са чл. 45. и 46. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 121/12) и Правилника о финансијском извјештавању за кориснике прихода
буџета Републике, општине, градова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, број: 56/04, 62/04,11/05 и
14/07), члана 30. алинеја 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
101/04,42/05 и 118/05) и члана 26. тачка 4) Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“,број 6/05 ,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар, на 8. редовној
сједници одржаној дана 7. јуна 2013.године, донијела је
ОДЛУКУ
о годишњем финансијском извјештају буџета општине Доњи Жабар за 2012. годину
Члан 1.
Годишњи финансијски извјештај буџета општине Доњи Жабар за 2012.годину се састоји из :
- укупно планирана средства
- укупна буџетска средства-остварење
- укупни буџетски издаци

1.964.925 КМ
1.849.682 KM
1.948.007 KM

од тога за:
- утврђене намјене

1.948.007 KM

Члан 2.
Остварени приходи, приливи,помоћи – буџетска средства и распоред буџетских средстава-издаци по основним
и ближим намјенама у билансу општине Доњи Жабар за 2012. годину приказани су у табеларном прегледу који
чини саставни дио ове Одлуке.
Члан 3.
Буџетски дефицит,негативна разлика између буџетских прихода и примитака и збира буџетских расхода и
издатака износи 98.325 КМ.
Члан 4.
У посебном дијелу Годишњег финансијског извјештаја буџета Општине Доњи Жабар за 2012.годину су
распоређени приходи-средства (потрошња) по корисницима, односно носиоцима по основним и ближим
намјенама и исказани су у износу од 1.948.007 КМ.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-56/13
7. јун 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, с.р.

117
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске», бр. 101/04, 42/05 и
118/05, а у складу са чланом 26. Статута општине Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар», број
6/05, Ванредни број 7/12 и 9/12), чланом 68. став 1. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар («Службени
гласник Општине Доњи Жабар», бр.1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-аут. тумачење) и Процедурама за
избор пописних органа и особља које ће бити ангажовано у попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ
у 2013. години, Скупштина општине Доњи Жабар, на 8. редовној сједници, одржаној 7. јуна 2013. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење конкурсне процедуре за избор чланова пописне комисије општине
Доњи Жабар за попис становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године
Члан 1.
Именује се Комисија за спровођење конкурсне процедуре за избор чланова Пописне комисије општине Доњи
Жабар за попис становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године (у даљем тексту:Конкурсна комисија),
у саставу:
1. Звјездан Милић из Лончара, предсједник
2. Марко Јосиповић из Човић Поља, члан
3. Предраг Лујић из Доњег Жабара, члан
Члан 2.
Конкурсна комисија има задатак да, најкасније до 15. јуна 2013. године, изврши послове оцјене,вредновањаевалуације и рангирања пријава за избор чланова Пописне комисије општине Доњи Жабар за попис
становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године, у складу са законом и Процедурама за избор
пописних органа и особља које ће бити ангажовано у попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ у
2013. години.
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Члан 3.
Конкурсна комисија подноси Скупштини општине писани Извјештај са релевантним подацима за свако лице
које је поднијело пријаву по јавном огласу и класификацијом кандидата на оне који испуњавају услове тражене
јавним огласом и ранг листу кандидата који испуњавају услове јавног огласа.
Скупштина општине Доњи Жабар бира кандидате са ранг листе и доноси одлуку о именовању Пописне
комисије општине Доњи Жабар за попис становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године.
Члан 4.
Стручне и административно-техничке послове за Конкурсну комисију обављаће Стручни сарадник за опште и
персоналне послове.
Члан 5.
Конкурсна комисија престаје са радом даном одлучивања о његовом извјештају на сједници Скупштине
општине Доњи Жабар.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у »Службеном гласнику Општине Доњи Жабар».
Број: 01-022-55/13
7. јун 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, с.р.
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Ha основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник Републике
Српске», бр. 101/04. 42/05 и 118/05), члана 4. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе
(«Службени гласник Републике Српске», бр. 96/05), а у складу са. чланом 26. тачка 21) Статута општине Доњи
Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар»., бр. бр.6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12а.т.),Скупштина општине Доњи Жабар на 8. редовној сједници, одржаној 7. јуна 2013. године, донијела je
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар
1. ЈОВО ПАНТЕЛИЋ из Човић Поља, разријешен је функције потпредсједника Скупштине општине Доњи
Жабар, због оставке.
2. Именовани по престанку функције има право на плату у трајању од шест мјесеци,у висини коју је имао у
вријеме престанка функције, уколико у том периоду не заснује радни однос или стекне право на пензију према
прописима о пензијском и инвалидском осигурању.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, a објавиће се у «Службеном гласнику општине Доњи Жабар».
Образложење
Одредбама члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи прописано je, између осталог,да
Скупштина општине бира и разрјешава потпредсједника Скупштине општине, а одредбама члана 26. тачка 21)
Статута општине Доњи Жабар регулисано је да Скупштина општине Доњи Жабар бира и разрјешава
предсједника и потпредсједника Скупштине, предсједника и чланове сталних и повремених радних тијела
Скупштине. Такође одредбама члана 20. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар регулисано је да се за
престанак функције потпредсједника Скупштине сходно примјењују одредбе о престанку функције, као и
остваривању права из радног односа, предсједника Скупштине, а одредбама члана 17. Пословника Скупштине
општине регулисано је да предсједнику Скупштине функција престаје и оставком, те да Скупштина на првој
наредној сједници, након разматрања разлога оставке, утврђује да му је мандат, односно функција престала.
Јово Пантелић је дана 3.6.2013. године поднио оставку на функцију потпредсједника Скупштине општине Доњи
Жабар из разлога што је начелник општине поднио приједлог да се исти изабере на функцију замјеника
начелника општине Доњи Жабар.
Скупштина општине Доњи Жабар на 8. редовној сједници одржаној 7. јуна 2013.године, већином гласова од
укупног броја одборника(7-ЗА и 6-УЗДРЖАНИХ), јавним гласањем, у складу са одредбама члана 17. и 20.
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар разријешила је Јову Пантелића функције потпредсједника
Скупштине општине Доњи Жабар, због оставке.
На основу наведеног Скупштина општине Доњи Жабар одлучила је као у диспозитиву овог Рјешења.
ПРАВНА ПОУКА: Ово Рјешење је коначно и против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути
управни спор.
Управни спор се покреће 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).
Број: 01-111-5/13
Предсједник Скупштине
7. јун 2013. године
Никола Ђокановић, с.р.
Доњи Жабар
________________________________________________________________________________________________
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Ha основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник Републике Српске»,
бр. 101/04. 42/05 и 118/05), члана 4.Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе («Службени
гласник Републике Српске», бр. 96/05), а у складу са. чланом 26. тачка 21) и чланом 35. 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 19. став 4., а у вези са члановима 12., 13., 14. и 15. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(«Службени гласник Општине Доњи Жабар», бр.1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а. т.), Скупштина
општине Доњи Жабар на 8. редовној сједници, одржаној 7. јуна 2013. године, донијела je
РЈЕШЕЊЕ
о избору потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар
1. ЦВИЈЕТИН ЂОРЂИЋ из Човић Поља, изабран је за потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар, на
вријеме трајања мандата Скупштине општине.
2. Потпредсједник Скупштине општине, у складу са Законом, има статус функционера општине, a своју дужност
обавља са статусом запосленог лица на основу рјешења о радном односу на мандатни период, које доноси
предсједник Скупштине општине.
3. Именовани остварује право на плату у висини одређеној одлуком Скупштине општине Доњи Жабар.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, a објавиће се у «Службеном гласнику општине Доњи Жабар».
Образложење
Одредбама члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи прописано je, између осталог,да
Скупштина општине бира потпредсједника Скупштине општине, а одредбама члана 26. тачка 21) Статута
општине Доњи Жабар регулисано је исто тако да Скупштина општине бира потпредсједника Скупштине.
Одредбама чл. 19. став 4. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар регулисано је да се предлагање и избор
потпредсједника Скупштине спроводи по истом поступку,како је то Пословником предвиђено за избор
предсједника Скупштине, односно у складу са одредбама чл. 12., 13., 14. и 15. Пословника Скупштине општине
Доњи Жабар.
Одредбама чл. 14. и 15. Пословника Скупштине регулисано је да се избор врши тајним гласањем, већином
гласова укупног броја одборника.
Скупштини општине Доњи Жабар достављена су два приједлога кандидата за избор потпредсједника
Скупштине. Одборничка група СДС-ДП-НДС кандидовала је Цвијетина Ђорђића из Човић Поља одборника СДСа, а Одборничка група «Покрет за промјене» кандидовала је Симу Пантелића из Човић Поља одборника СНСД-а.
О предложеним кандидатима Скупштина се изјашњавала тајним гласањем. Гласању су приступили сви
одборници (13 одборника). Кандидат Цвијетин Ђорђић добио је седам гласова, а кандидат Симо Пантелић шест
гласова. Након гласања предсједник Скупштине објавио је резултате гласања и констатовао је да је Цвијетин
Ђорђић, већином гласова, изабран на функцију потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар.
На основу наведеног Скупштина општине Доњи Жабар одлучила је као у диспозитиву овог Рјешења.
ПРАВНА ПОУКА: Ово Рјешење је коначно и против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути
управни спор.
Управни спор се покреће 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).
Број: 01-111-6/13
7. јун 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, с.р.
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Ha основу члана 30. став 1. алинеја 19. и члана 41. став 2.Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник
Републике Српске», бр. 101/04. 42/05 и 118/05), члана 4. Закона о статусу функционера јединица локалне
самоуправе («Службени гласник Републике Српске», бр. 96/05), а у складу са. чланом 26. тачка 23) и чланом 49.
став 3. Статута општине Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар»., бр. бр.6/05,Ванредни број
7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.),Скупштина општине Доњи Жабар на 8. редовној сједници, одржаној 7. јуна 2013.
године, донијела je
РЈЕШЕЊЕ
о избору замјеника начелника
општине Доњи Жабар
1. ЈОВО ПАНТЕЛИЋ из Човић Поља, изабран је за замјеника начелника општине Доњи Жабар, на вријеме
трајања мандата начелника општине,. односно скупштине општине.
2. Замјеник начелника општине, у складу са Законом, има статус функционера општине, a своју дужност
обавља са статусом запосленог лица на основу рјешења о радном односу на мандатни период, које доноси
начелник општине.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, a објавиће се у «Службеном гласнику општине Доњи Жабар».
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Образложење
Одредбама члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи прописано je да Скупштина општине
бира и разрјешава предсједника Скупштине општине, потпредсједника Скупштине општине, замјеника начелника
општине, секретара Скупштине општине и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине, а одредбама
члана 41. став 2. наведеног Закона прописано је да «Замјеника начелника бира скупштина општине, на приједлог
начелника, у поступку као за предсједника скупштине општине утврђен статутом и пословником скупштине
општине. «
Одредбама члана 49. ставови 3. и 4. Статута општине Доњи Жабар регулисано је сљедеће:
»Замјеника начелника бира Скупштина, из реда изабраних одборника, на приједлог начелника, тајним
гласањем. Начелник предлаже једног кандидата за замјеника начелника.»
Кандидат за замјеника начелника је изабран ако је добио већину гласова од укупног броја одборника у
Скупштини.»
Начелник општине je у складу са чланом 26. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар, након обављених
консултација са представницима одборничких група од 23. маја 2013. године, предложио Јову Пантелића за
замјеника начелника општине.
Скупштина општине Доњи Жабар на 8. редовној сједници одржаној 7. јуна 2013.године, већином гласова од
укупног броја одборника(8-ЗА, 3-ПРОТИВ, а један гласачки листић је био неважећи-непопуњен), тајним
гласањем,изабрала је Јову Пантелића за замјеника начелника општине Доњи Жабар и одлучила је као у
диспозитиву овог Рјешења. Одборник Симо Пантелић није гласао:напустио је сједницу прије приступања
гласању.
ПРАВНА ПОУКА: Ово Рјешење је коначно и против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути
управни спор.
Управни спор се покреће 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).
Број: 01-111-4/13
7. јун 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, 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 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине
Доњи Жабар", бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-аут. тум.) и чланом 108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.1/05, 4/05-исправка и
Ванредни број 9/12-аут. тумачење), Скупштина општине Доњи Жабар,на 8 редовној сједници одржаној 7. јуна
2013. године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај инспекције за храну и санитарну заштиту, пољопривредне инспекције и комуналне полиције
у 2012. години са Планом рада у 2013. години.
II
Извјештај са Планом рада из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број:01-022-57/13
Предсједник Скупштине
7. јун 2013. године
Никола Ђокановић , с.р.
Доњи Жабар
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05
и 118/05),а у складу са чланом 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине
Доњи Жабар", бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-аут. тум.) и чланом 108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.1/05, 4/05-исправка и
Ванредни број 9/12-аут. тумачење), Скупштина општине Доњи Жабар,на 8 редовној сједници одржаној 7. јуна
2013. године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о контроли исправности воде за пиће у основној школи и јавним чесмама.
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II
Извјештај из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број:01-022-58/13
Предсједник Скупштине
7. јун 2013. године
Никола Ђо кановић, с.р.
Доњи Жабар
________________________________________________________________________________________________
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05
и 118/05),а у складу са чланом 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине
Доњи Жабар", бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-аут. тум.) и чланом 108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.1/05, 4/05-исправка и
Ванредни број 9/12-аут. тумачење), Скупштина општине Доњи Жабар,на 8 редовној сједници одржаној 7. јуна
2013. године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Усвајаjу се Извјештаји о раду са финансијским извјештајем Савјета мјесних заједница Доњи Жабар, Човић
Поље и Лончари за 2012. годину.
II
Извјештаји из тачке I. у прилогу чине саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број:01-022-59/13
7. јун 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, 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 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-аут. тум.) и чланом 108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05, 4/05-исправка и
Ванредни број 9/12-аут. тум.), Скупштина општине Доњи Жабар, на 8. редовној сједници одржаној дана 7. јуна
2013. године,донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о раду и финансијском пословању Општинске борачке организације Доњи Жабар за
2012. годину са Програмом рада за 2013. годину.
II
Информација из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број:01-022-60/13
Предсједник Скупштине
7. јун 2013. године
Никола Ђокановић , с.р.
Доњи Жабар
________________________________________________________________________________________________
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04. 42/05
и 118/05),а у складу са чланом 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-аут. тум.) и чланом 108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05, 4/05-исправка и
Ванредни број 9/12-аут. тум.), Скупштина општине Доњи Жабар, на 8. редовној сједници одржаној дана 7. јуна
2013. године,донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о броју рођених и умрлих лица на подручју општине Доњи Жабар у 2012. години.
II
Информација из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број:01-022-61/13
7. јун 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, 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 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-аут. тум.) и чланом 108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05, 4/05-исправка и
Ванредни број 9/12-аут. тум.), Скупштина општине Доњи Жабар, на 8. редовној сједници одржаној дана 7. јуна
2013. године,донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите за 2012. годину у
општини Доњи Жабар.
II
Информација из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број:01-022-62/13
7. јун 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, 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 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-аут. тум.) и чланом 108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05, 4/05-исправка и
Ванредни број 9/12-аут. тум.), Скупштина општине Доњи Жабар, на 8. редовној сједници одржаној дана 7. јуна
2013. године,донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о провођењу Одлуке о стипендирању и награђивању студената и ученика у 2012/13
години.
II
Информација из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број:01-022-63/13
7. јун 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, с.р.

Страна 8

број 16 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР сриједа, 12. јун 2013.
128
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04. 42/05
и 118/05),а у складу са чланом 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-аут. тум.) и чланом 108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05, 4/05-исправка и
Ванредни број 9/12-аут. тум.), Скупштина општине Доњи Жабар, на 8. редовној сједници одржаној дана 7. јуна
2013. године,донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о провођењу Одлуке о субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа за
2012/2013 годину.
II
Информација из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број:01-022-64/13
Предсједник Скупштине
7. јун 2013. године
Никола Ђокановић , с.р.
Доњи Жабар
_______________________________________________________________________________________________
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04. 42/05
и 118/05),а у складу са чланом 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-аут. тум.) и чланом 108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05, 4/05-исправка и
Ванредни број 9/12-аут. тум.), Скупштина општине Доњи Жабар, на 8. редовној сједници одржаној дана 7. јуна
2013. године,донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о провођењу Плана изградње локалних путева у насељима за 2012. годину.
II
Информација из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број:01-022-65/13
7. јун 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, 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 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-аут. тум.) и чланом 108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05, 4/05-исправка и
Ванредни број 9/12-аут. тум.), Скупштина општине Доњи Жабар, на 8. редовној сједници одржаној дана 7. јуна
2013. године,донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Свечана прослава јубилеја-20 година од оснивања општине Доњи Жабар одржаће се на Дан општине Доњи
Жабар: Покров Пресвете Богородице 14. октобра 2013. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број:01-022-66/13
Предсједник Скупштине
7. јун 2013. године
Никола Ђокановић, с.р.
Доњи Жабар
_______________________________________________________________________________________________
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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 радовапочетак изградње пјешачке стазе Доњи Жабар-Лончари
I
У поступку јавне набавке радова-почетак изградње пјешачке стазе Доњи Жабар-Лончари путем конкурентског
захтјева за достављање понуда без објављивања обавјештења о јавној набавци, понуде су доставили следећи
понуђачи:
1. Д.Д. “Галакс-нискоградња” Брчко по цијени од 24.569,70 КМ са ПДВ-ом (20.999,74 КМ без ПДВ)
2. Д.О.О. “Нис Промет” Брчко по цијени од 30.924,55 КМ са ПДВ-ом (26.431,24 КМ без ПДВ
3. Д.О.О. “Интеграл-МЦГ” Лопаре по цијени од 32.152,22 КМ са ПДВ-ом (27.480,53 КМ без ПДВ)
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
цијени од 24.569,70 КМ са ПДВ-ом у свему према понуди број: 64/13 од 03.06.2013.год.
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- 15/13
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
3.6.2013.године
Жељко Марјановић, инж.пољопривреде, с.р.
Доњи Жабар
_______________________________________________________________________________________________
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