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         АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
      132 
     На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 26. тачка 2. Статута општине Доњи Жабар 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05,Ванредни бројеви 7/12 и Ванредни број 
9/12) и чланом 147. став 1. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник 

општине Доњи Жабар“, број 1/05,  4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.) Скупштина општине 
Доњи Жабар на 9 редовној сједници одржаној дана 26. јуна 2013. године, донијела је  

ОДЛУКУ 
о објављивању општинских прописа 

 
Члан 1. 

   Скупштина општине Доњи Жабар ради објављивања општинских и других прописа и аката 
оснива Службено гласило општине Доњи Жабар под називом „Службени гласник општине 
Доњи Жабар“ (у даљем тексту: Службени гласник). 
   Издавач Службеног гласника је Скупштина општине Доњи Жабар. 
   Службени гласник издаје се у електронској и штампаној форми. 

 
Члан 2. 

   У Службеном гласнику се објављују одлуке и други општи акти које у оквиру своје 
надлежности доносе: 
    - Скупштина општине Доњи Жабар, 
    - Начелник општине Доњи Жабар, 
    - радна тијела Скупштине општине Доњи Жабар уколико је прописано објављивање 
њихових аката или ако је тим актима одређено њихово објављивање у Гласнику, 
     - други органи и организације ако је законом или другим прописима прописано њихово 
објављивање. 
   Појединачни управни и други акти органа и тијела из става 1.овог члана објављују се ако је 
законом прописана обавеза њиховог објављивања или ако је тим актима одређено да се објаве 
у Службеном гласнику. 
   У Службеном гласнику се објављују и огласи о неважећим исправама, печатима, јавни позиви 
и конкурси. 
   Службени гласник је од општег интереса за општину Доњи Жабар.Општи интерес се 
остварује обезбјеђивањем да се са одлукама и другим прописима и актима из ст. 1.,2. и 3. овог 
члана упознају сва заинтересована лица са подручја општине Доњи Жабар.  

Члан 3. 
   У Службеном гласнику се могу објавити и општи и други акти јавних предузећа и 
установа,јавних фондова и других организација, ако је тим актима одређено да се објаве у 
Службеном гласнику. 
   У Службеном гласнику се могу,уз накнаду, објављивати општи и други акти правних лица 
чије објављивање по закону и овој Одлуци није обавезно. 

               Гласник 
 
  

        Доњи Жабар                           
Година XX – Број 17     Четвртак, 27. јун 2013. године 

 

 СЛУЖБЕНИ  

 ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  
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Члан 4. 
  Службени гласник има Одговорног уредника и Администратора. 

Члан 5. 
   Одговорни уредник, у складу са овом Одлуком, организује, уређује и руководи издавањем 
Службеног гласника, врши коначно техничко уређивање и одређује изглед Службеног 
гласника,садржај предње, средње и задње стране са импресумом, одређује датум излажења 
Службеног гласника, врши технички прелом, одобрава и доставља на штампање Службени 
гласник, даје налоге Администратору у вези припреме и умножавања Службеног гласника и 
врши друге послове у складу са овом Одлуком. 
    Одговорни уредник Службеног гласника је, по дужности,Секретар Скупштине општине. 
   Одговорни уредник је одговоран за објављивање Службеног гласника у складу са одредбама 
ове Одлуке, прати и контролише издавање Службеног гласника. 
    У случају да не постоје услови за обављање послова Одговорног уредника (разрјешење 
Секретара Скупштине, упражњено мјесто Секретара Скупштине, привремена одсутност са 
рада, болест и сл.) Начелник општине може именовати заступника Одговорног уредника до 
повратка на посао или именовања Секретара Скупштине општине. 

Члан 6. 
   Административно-техничке послове за потребе објављивања Службеног гласника обавља 
Администратор Службеног гласника. 
    Администратор, по налогу и контролом Одговорног уредника врши послове припреме, 
штампања-умножавања, повезивања и објављивања Службеног гласника, коректуру и лектуру 
текстова прописа и других аката који се објављују,  обавља техничке и друге послове који се 
односе на умножавање, провјеру изгледа и садржаја пробног броја Службеног гласника. 

Члан 7. 
   За стручне послове Одговорног уредника који се односе на коначно техничко уређивање и 
одређивање изгледа Службеног гласника, садржаја предње, средње и задње стране са 
импресумом и технички прелом, Начелник општине одређује накнаду. 
   Администратора Службеног гласника именује и разрјешава Начелник општине и одређује  
накнаду за рад. 

Члан 8. 
   Општинске прописе и друге акте који се објављују у Службеном гласнику њихови доносиоци 
дужни су достављати Одговорном  уреднику ради објављивања у Службеном гласнику. 
   Сви акти достављени на објављивање, објављују се у првом наредном броју Службеног 
гласника,ако Одговорни уредник из оправданих разлога друкчије не одреди. 

Члан 9. 
   О објављивању одлука, других прописа и аката Скупштине општине Доњи Жабар и њених 
радних 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 10. 
      Општински прописи и други акти чије је објављивање регулисано овом Одлуком објављују 
се у Службеном гласнику у тексту који је усвојио њихов доносилац. 
   Изворни текст прописа у штампаној и електронској форми доставља се Одговорном 
уреднику најкасније у року од три дана од дана потписивања и овјере печатом органа - 
доносиоца прописа. 
   Одговорни уредник може наложити Администратору да изврши контролу истовјетности 
текста у штампаној и електронској форми. 
   За аутентичност текста прописа достављених на објављивање одговорна су лица из члана 9. 
ове одлуке. 
   За истовјетност текста објављених прописа са изворником донијетих прописа, одговоран је 
Одговорни уредник. 

Члан 11. 
   Уколико пропис, достављен на објављивање, садржи грешке у именима и бројевима, 
очигледне грешке у писању, као и очигледне правно-техничке грешке о подацима, 
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чињеницама или актима, које представљају опште познате чињенице, Одговорни уредник 
може уочене грешке исправити и објавити исправљен текст прописа у Службеном гласнику. 

Члан 12. 
   Исправке објављених текстова у Службеном гласнику врше се на основу налога лица која се 
старају о објављивању прописа и других аката,у смислу члана 9. ове Одлуке,уз који се обавезно 
доставља и текст исправке. 

Члан 13. 
   Када је у објављивању изворног текста прописа направљена техничка или језичка грешка, 
исправку ће извршити Одговорни уредник. 

Члан 14. 
   Преглед предње стране Гласника (наслов) има са лијеве стране симбол општине Доњи 
Жабар, у средини текст «СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР», а испод текста 
годину излажења исписану римским бројем, редни број Службеног гласника, дан, мјесец, 
годину и мјесто издавања. 

Члан 15. 
   На задњој страни Службеног гласника налази се импресум, са следећим садржајем: 
„Издавач: Скупштина општине Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник:(име и 
презиме). Тел/факс: 054/875-100. "Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по 
потреби.Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: _____________ код ___________ Банке.“ 
   Прије импресума обавезно се објављује садржај прописа, односно аката објављених у том 
броју Службеног гласника, са називом доносиоца. 

Члан 16. 
   Службени гласник излази по потреби, уз услов да се одлуке и други акти Скупштине 
општине и Начелника општине предвиђени за објављивање, објављују најкасније у року од 30 
дана од дана потписивања од стране Предсједника Скупштине,односно Начелника општине и 
достављања Одговорном уреднику ради објављивања. 
  Одговорни уредник може одредити да се изда ванредни број Службеног гласника. 
   Дан изласка је датум означен на Службеном гласнику. 

Члан 17. 
   Службени гласник излази на српском језику, а штампа се ћирилицом. 
   Службени гласник се умножава у локалној управи општине Доњи Жабар,а о његовом 
умножавању стара се Администратор. 
     Штампање Службеног гласника може се повјерити другом правном лицу или предузетнику 
који обавља услуге штампања, у складу са законом. 

Члан 18. 
   Средства за издавање Службеног гласника обезбјеђују се у Буџету општине и других извора у 
складу са законом. 

Члан 19. 
   Службени гласник доставља се бесплатно: 
    - изабраним и именованим лицима (носиоцима јавне функције)у општини Доњи Жабар 
   - одборницима Скупштине општине Доњи Жабар 
    - локалној управи, по канцеларијама 
    - општинским инспекцијама и комуналној полицији 
    - савјетима мјесних заједница 
    - суд за прекршаје мјесно надлежан за подручје општине Доњи Жабар 
    - организационој јединици Пореске управе мјесно надлежној за подручје општине Доњи 
Жабар 
    - организационој јединици Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове 
мјесно надлежној за подручје општине Доњи Жабар 
    - Полицијској станици мјесно надлежној за подручје општине Доњи Жабар 
    - јединицама локалне самоуправе које бесплатно достављају своја службена гласила 
општини Доњи Жабар 
    - другим корисницима које одреди Одговорни уредник. 
   За потребе осталих корисника Службеног гласника (купци),као и за обавезну резерву 
Службених гласника,штампа се 10 примјерака гласника.О чувању тих примјерака стара се 
овлашћени службеник за послове писарнице и архиве. 

Члан 20 
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    Начелник општине доставља Министарству управе и локалне самоуправе »Службени 
гласник општине Доњи Жабар« у року од 15 дана од дана његовог објављивања. 
   За доставу Службеног гласника у складу са ставом 1. овог члана стара се овлашћени 
службеник за послове писарнице и архиве. 

Члан 21. 
   Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о објављивању општинских прописа 
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 1/13). 

Члан 22. 
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 
Број:02-022-72/13                                                                                  Предсједник Скупштине                                                                
26. јун 2013. године                                                                               Лазар Стојановић, с.р.                                                                 
Доњи Жабар 

_______________________________ 
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На основу члана 33.ст.2.Закона о буџетском систему Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 121/12), члана 30. алинеја 3. Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник Републике Српске», бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. Статута општине Доњи 
Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни 
број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је на 9. редовној сједници, одржаној дана 26. 
јуна 2013. године, донијела 

ОДЛУКУ 
о измјенама Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину 

Члан 1. 
    У Одлуци о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину („Службени гласник 
општине Доњи Жабар“, број 7/13), у члану 2. у ставу 3. ријечи », изузетно, уз претходно 
прибављену писмену сагласност Одбора за буџет и финансије Скупштине општине Доњи 
Жабар«, бришу се. 

Члан 2. 
     У члану 9. у ставу 1. тачка 4. ријечи «уз претходно прибављену писмену сагласност Одбора 
за буџет и финансије Скупштине општине Доњи Жабар»  бришу се. 
 

Члан 3. 
      Члан 12. мијења се и гласи: 

„Члан 12. 
     Одлуке, програме, планове, рјешења и закључке о извршењу буџета општине Доњи Жабар 
за 2013. годину, у складу са законом и овом Одлуком доносе Скупштина општине и Начелник 
општине.“ 

Члан 4. 
    Члан 13. мијења се и гласи: 

„Члан 13. 
    Наредбодавац закоришћење и исплату средстава Буџета општине Доњи Жабар је Начелник 
општине, у складу са законом. 
   Начелник Општине извјештава Скупштину општине о извршењу буџета,у складу са 
законом.“ 

Члан 5. 
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар".  
 
Број:01-022-68/13                                                                                            Предсједник Скупштине      
26. јун 2013. године                                                                                           Лазар Стојановић, с.р.                                                                           
Доњи Жабар   

___________________________________ 
     134 
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      На основу члана 14. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске”, број 121/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број 101/04,  42/05 и 118/05) и члана 326.  Статута општине Доњи Жабар 
("Службени гласник општине Доњи Жабар“, број бр.1/05,4/05 и Ванредни број 9/12-а.т.), 
Скупштина општине Доњи Жабар на својој 9. редовној сједници одржаној дана 26. јуна 2013. 
године, донијела је 

ОДЛУКУ 
о покрићу дефицита по Годишњем финансијском извјештају Буџета општине 

Доњи Жабар за 2012. годину 
 

Члан 1. 
   Одобрава се покриће дефицита буџета исказаног по Годишњем финансијском извјештају 
буџета за 2012. годину у износу од 98.325  КМ. 

 
Члан 2. 

   Покриће дефицита у износу од 98.325  КМ ће се извршити из текућих прихода општине Доњи 
Жабар, односно смањењем јавне потрошње у 2013. години. 

Члан 3. 
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар". 
 
Број: 01-022-71/13                                                                                          Предсједник Скупштине 
26. јун 2013. године                                                                                         Лазар Стојановић, с.р. 
Доњи Жабар 

________________________________ 
   135 
     На основу члана 26. тачка 21. Статута општине Доњи Жабар („Службениг галсник општине 
Доњи Жабар“, број 6/05, и Ванредни број 7/12 и 9/12), а у складу са чланом 45. Пословника 
Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 1/05, 4/05-
исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар, на 9.  редовној 
сједници одржаној дана 26. јуна 2013.године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о избору чланова сталних радних тијела Скупштине општине Доњи Жабар 

 
I 

  За чланове Одбора за статутарна питања и прописе изабрани су: 
     1.  Предсједник Скупштине општине, по положају, предсједник Одбора  
     2. Секретар Скупштине општине, по положају, потпредсједник Одбора 
     3. Стеван Митровић, Одборничка група СДС-ДП-НДС 
     4. Никола Ђокановић , Одборничка група «Покрет за промјене» 
     5. Слободан Крунић, из реда грађана. 

II 
   За чланове Одбора за заштиту локалне самоуправе изабрани су: 
     1. Ново Мишкић, Одборничка група СДС-ДП-НДС, предсједник Одбора 
     2. Стево Тодоровић,Одборничка група СДС-ДП-НДС, потпредсједник Одбора 
     3. Стево Мијатовић, Одборничка група «Покрет за промјене» 
     4. Дајана Миливојевић,из Доњег Жабара,из реда грађана 
     5. Раденко Бјелановић из Лончара, из реда грађана. 

 
III 

 За чланове Одбора за буџет и финансије изабрани су: 
     1. Стево Тодоровић, Одборничка група СДС-ДП-НДС, предсједник Одбора 
     2. Цвијетин Ђорђић, Одборничка група СДС-ДП-НДС,потпредсједник Одбора 
     3. Мирослав Жигић, Одборничка група «Покрет за промјене» 
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     4. Ђуђа Стевановић,из Доњег Жабара, из реда грађана 
     5. Марко Јосиповић,из Човић Поља,из реда грађана. 

 
IV 

   За чланове Одбора за уређење простора, комуналне дјелатности и заштиту животне 
средине изабрани су: 
     1. Ново Мишкић, Одборничка група СДС-ДП-НДС, предсједник Одбора 
     2. Надежда Стевановић, Одборничка група СДС-ДП-НДС, потпредсједник Одбора 
     3. Анђелко Стевић, Одборничка група «Покрет за промјене» 
     4. Раденко Бјелановић,из Лончара,из реда грађана 
     5. Предраг Лујић из Доњег Жабара, из реда грађана. 

V 
   За чланове Одбора за привреду изабрани су: 
     1. Стево Тодоровић, Одборничка група СДС-ДП-НДС, предсједник Одбора 
     2. Симо Пантелић, Одборничка група «Покрет за промјене», потпредсједник Одбора 
     3. Ново Мишкић, Одборничка група СДС-ДП-НДС 
     4. Милан Тодоровић,из Доњег Жабара, из реда грађанa 
     5. Никола Ристић,из Лончара,из реда грађана. 

VI 
   За чланове Одбора за пољопривреду изабрани су: 
     1. Цвијетин Ђорђић, Одборничка група СДС-ДП-НДС, предсједник Одбора 
     2. Стеван Митровић, Одборничка група СДС-ДП-НДС, потпредсједник Одбора 
     3. Стево Мијатовић, Одборничка група «Покрет за промјене»      
     4. Слободан Крунић,из Доњег Жабара,из реда грађана 
     5. Слободан Павловић,из Доњег Жабара, из реда грађана. 

 
VII 

   За чланове Одбора за образовање,културу,информисање и вјерска питања изабрани су: 
     1. Ново Мишкић, Одборничка група СДС-ДП-НДС, предсједник Одбора 
     2. Стево Тодоровић, Одборничка група СДС-ДП-НДС,потпредсједник Одбора 
     3. Душан Јовичић, Одборничка група «Покрет за промјене»    
     4.  Милан Тодоровић, из Доњег Жабара, из реда грађана 
     5. Зора Вујић, из Лончара,из реда грађана 
     6. Душанка Јовановић,из Доњег Жабара,из реда стручних лица 
     7. Биљана Васић,из Доњег Жабара, из реда стручних лица 

 
VIII 

За чланове Одбора за регионалну и међународну сарадњу изабрани су: 
     1. Стево Тодоровић, Одборничка група СДС-ДП-НДС, предсједник Одбора 
     2. Никола Ђокановић, Одборничка група «Покрет за промјене», потпредсједник одбора 
     3. Цвијетин Ђорђић, Одборничка група СДС-ДП-НДС 
     4. Марко Јосиповић из Човић Поља, из реда грађана 
     5. Милка Благојевић,из Човић Поља, из реда грађана 

IX 
   За чланове Одбора за здравље, породицу и социјална питања изабрани су: 
     1. Стеван Митровић , Одборничка група СДС-ДП-НДС, предсједник Одбора 
     2. Ново Мишкић, Одборничка група СДС-ДП-НДС, потпредсједник Одбора 
     3. Мирослав Жигић, Одборничка група «Покрет за промјене»    
     4. др Гордана Бабић из Човић Поља, из реда стручних лица, 
     5. Ђуђа Стевановић из Доњег Жабара,из реда грађана 

 
X 

   За чланове Одбора за омладину и спорт изабрани су: 
     1. Стево Тодоровић, Одборничка група СДС-ДП-НДС, предсједник Одбора 
     2. Ново Мишкић, Одборничка група СДС-ДП-НДС, потпредсједник Одбора 
     3. Анђелко Стевић, Одборничка група «Покрет за промјене»    
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     4. Јанко Јосиповић, из Човић Поља, представник грађана  
     5. Слободан Павловић из Доњег Жабара,из реда грађана 
     6. Душан Стевановић  из Доњег Жабара,из реда грађана 
     7. Слободан Симић,из Лончара, из реда грађана. 

XI 
   За чланове Одбора за представке и приједлоге изабрани су: 
     1. Надежда Стевановић, Одборничка група СДС-ДП-НДС, предсједник Одбора 
     2. Стеван Митровић, Одборничка група СДС-ДП-НДС,потпредсједник Одбора 
     3. Јелена Зарић из Човић Поља,из реда грађана. 

XII 
   За чланове Административног одбора изабрани су: 
     1. Предсједник Скупштине општине, по положају, предсједник Обора 
     2. Стево Тодоровић, Одборничка група СДС-ДП-НДС,потпредсједник Одбора 
     3. Никола Ђокановић, Одборничка група «Покрет за промјене»    
     4. Горан Бабић,из Човић Поља,из реда грађана 
     5. Живка Стевић из Доњег Жабара,из реда грађана. 

XIII 
За чланове Одбора за етику изабрани су: 
     1. Стеван Митровић, Одборничка група СДС-ДП-НДС, 
     2. Симо Пантелић, Одборничка група «Покрет за промјене»    
     3. Милан Тодоровић из Доњег Жабара, представник грађана 
     4. Драгана Гајић из  Лончара, представник грађана 
     5. Стојан Лујић из Доњег Жабара, представник  грађана 
   Одбор на првој сједници бира предсједника који не мора бити одборник. 

XIV 
   За чланове Комисије за избор и именовање изабрани су: 
     1. Цвијетин Ђорђић, Одборничка група СДС-ДП-НДС, Предсједник Комисије 
     2. Стево Тодоровић, Одборничка група СДС-ДП-НДС, потпредсједник Комисије 
     3. Зора Поповић, одборник 
     4. Ново Мишкић, Одборничка група СДС-ДП-НДС 
     5. Мирослав Жигић, Одборничка група «Покрет за промјене». 

XV 
За чланове Комисије за планирање општинског развоја (КПОР) изабрани су: 
     1. Жељко Марјановић,Начелник општине, предсједник Комисије 
     2. Секретар Скупштине општине, по положају, секретар Комисије 
     3. Предсједник Скупштине општине, по положају 
     4. Мирко Васелић из Човић Поља 
     5. Горан Бабић,из Човић Поља 
     6. Слободан Крунић из Доњег Жабара 
     7. Крста Стевић из Доњег Жабара 
     8. Никола Ристић из Доњег Жабара 
     9. Звјездан Милић из Лончара  
     10. Стефан Робак из Лончара 
     11. Душан Цвијановић из Човић Поља. 

XVI 
   За чланове Комисије за награде и признања изабрани су: 
     1. Стеван Митровић, Одборничка група СДС-ДП-НДС, предсједник Комисије 
     2. Ново Мишкић, Одборничка група СДС-ДП-НДС, потпредсједник Комисије 
     3. Душан Јовичић, Одборничка група «Покрет за промјене» 

XVII 
   Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о избору чланова сталних радних 
тијела Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, 
Ванредни број 22/12, 1/13,10/13 и 12/13). 

XVIII 
      Ова Одлука као акт пословања Скупштине општине Доњи Жабар,ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар". 
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Број: 01-022-67/13                                                                                Потпредсједник Скупштине 
26. јун 2013. године                                                                                 Цвијетин Ђорђић, с.р. 
Доњи Жабар 

____________________________________ 
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На основу члана 30. и 121. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26. Статута општине 
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и 
Ванредни број 9/12-а.т.), и члана 107. 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 9. редовној сједници одржаној дана 26. јуна 2013. године, донијела је 

ОДЛУКУ 
о утврђивању листе стручњака за именовање Комисије за спровођење конкурса 

за избор службеника у јединици локалне самоуправе 
 

I 
   Утврђује се листа стручњака за именовање Комисије за спровођење конкурса за избор 
службеника у јединици локалне самоуправе(у даљем тексту: Комисија), у саставу: 
     1. Стево Тодоровић, дипл. економиста из Доњег Жабара 
     2. Далибор Стојановић, дипл. економиста из Лончара 
     3. Петар Бабић, дипл. инж. саобраћаја из Човић Поља 
     4. Душанка Ристић, дипл. инж. пољопривреде из Доњег Жабара 
     5. Цвијета Станковић, дипл. економиста из Лончара. 

 
II 

   Скупштина општине Доњи Жабар, на приједлог Начелника општине, именоваће Комисију за 
провођење поступка за пријем службеника на упражњена радна мјеста у општини по 
расписаном конкурсу, и то три члана са листе из тачке I. ове Одлуке, а два члана са листе 
службеника који имају професионално искуство. 

 
III 

   Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању листе стручњака за 
именовање Комисије за спровођење конкурса за избор службеника у јединици локалне 
самоуправе(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни број 25/12). 

 
IV 

   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 
 
Број:01-022-73/13                                                                                          Предсједник Скупштине 
26. јун 2013. године                                                                                          Лазар Стојановић, с.р. 
Доњи Жабар 

___________________________________ 
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     На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
брoj 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 26. Статута општине Доњи Жабар 
("Службени гласник Општине Доњи Жабар", брoj 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 
9/12-а.т.)и чланом 6. Одлуке о додатним мјерама структурне политике и обезбјеђењу 
средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ("Службени гласник Општине Доњи 
Жабар", брoj 1/13), Скупштина општине Доњи Жабар, на 9. редовној сједници одржаној 26. 
јуна 2013. године, донијела је 

ОДЛУКУ 
о допуни Одлуке о локалним подстицајима у пољопривреди за 2013. годину 
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Члан 1. 

   У Одлуци о локалним подстицајима у пољопривреди за 2013. годину ("Службени гласник 
Општине Доњи Жабар", брoj 15/13),  у члану 2. у ставу 1. иза ријечи „правна лица“ ставља се 
запета и додају ријечи: „самостални предузетници“. 
    У ставу 4. на крају текста брише се тачка и додају  ријечи: “и самосталних предузетника.“.  

 
Члан 2. 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине 
Доњи Жабар". 
 
Број:01-022-70/13                                                                                       Предсједник  Скупштине                                                                                                                                                   
26. јун 2013.године                                                                                     Лазар Стојановић, 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. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник 
општине Доњи Жабар“, бр. 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), Скупштина 
општине Доњи Жабар,на Деветој редовној сједници одржаној 26. јуна 2013. године, донијела  је  

ОДЛУКУ 
о престанку важења Одлуке о образовању Стручне службе  

Скупштине општине Доњи Жабар 
 

 Члан 1. 
   Одлука о образовању Стручне службе Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник 
општине Доњи Жабар“, број 7/13) престаје да важи. 
 

Члан 2. 
   У циљу економичности,послови стручне службе Скупштине општине Доњи Жабар преносе се 
у надлежност Начелника општине. 
   Начелник општине је дужан актом о организацији и систематизацији послова 
Административне службе образовати Службу Начелника општине и Скупштине општине ради 
обезбјеђивања јединственог обављања стручних, управних, административних и других 
послова за потребе Начелника општине, Скупштине општине и њених радних тијела, 
предсједника, потпредсједника и секретара Скупштине општине. 

 
Члан 3. 

     Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“.  

Број: 01-022-69/13                                                                                          Предсједник Скупштине   
26. јун 2013.године                                                                                           Лазар Стојановић, 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 29.Закона о облигационим односима 

(„Службени лист СФРЈ”,бр.29/78,39/85,45/89,59/89 и „Службени гласник Републике Српске”, 
бр.17/93,3/96 и 74/04), чланом 26. 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 12. 
Одлуке о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину («Службени гласник 
општине Доњи Жабар», број 7/13), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 9. редовној 
сједници одржаној 26. јуна 2013. године, донијела 

ОДЛУКУ 
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о давању одобрења за извршење судског поравнања број 86 0 РС 022706 12 РС 
од 27. 12 . 2013. године 

I 
   Скупштина општине Доњи Жабар даје одобрење и налаже Начелнику општине да изврши 
обавезе општине Доњи Жабар у складу са судским поравнањем закљученим дана 27. 12. 2013. 
године у Основном суду у Модричи под пословним бројем 86 0 РС 022706 12 РС и изврши 
исплату: 
    - Звјездану Милићу из Лончара плату у мјесечном нето износу од 1.992,19 КМ за период од  
21. 12. 2011. године до 1. 6. 2012. године,  
    - Слободану Павловићу из Доњег Жабара плату у мјесечном нето износу  од 1.886,17 КМ за 
период од 21. 12. 2011. године па до 1.8.2012. године,  
    - накнаде за топли оброк за Звјездана Милића и Слободана Павловића у мјесечном нето 
износу од по 185,00 КМ у периодима као што је назначено и за плате у алинејама првој и 
другој ове тачке, 
    -  уплату прописаних износа пореза и доприноса на плате у складу са важећим прописима,  
    - камате на укупна потраживања нето износе плата и топлог оброка за Звјездана Милић 
почев од 1. 6. 2012.године, а за Слободана Павловића почев од  1.8. 2012. године, па до дана 
закључења судског поравнања, односно до 27. 12. 2012.године а од тога датума камате се не 
обрачунавају, 
    - Звјездану Милићу и Слободану Павловићу на име трошкова поступка у укупном износу од 
2.281,50 КМ са ПДВ-ом.     

II 
   Исплата средстава из тачке I. ове Одлуке извршиће се из Буџета општине Доњи Жабар за 
2013. годину. 
   Овлашћује се Начелник општине да, у циљу извршења ове Одлуке, предузме мјере и 
активности које се односе, али се не ограничавају, на реалокацију средстава Буџета општине 
Доњи Жабар за 2013. годину. 

III 
     Овом Одлуком Скупштина општине Доњи Жабар, између осталог, остварује циљ који се 
односи на реализацију: 
    - Закључка број 01-022-50/12 од 28. марта 2012. године (“Службени гласник општине Доњи 
Жабар”, Ванредни број 5/12) и 
    - Закључка број 01-022-139/12 од 21. септембра 2012. године (“Службени гласник општине 
Доњи Жабар”, Ванредни број 18/12) 

IV 
   За реализацију ове Одлуке задужује се и овлашћује Начелник општине Доњи Жабар. 

V 
   Ова Одлука ступа на снагу са даном доношења, а биће објављена у «Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар». 

Број:02-022-77/13                                                                                            Предсједник Скупштине 
26. јун 2013. године                                                                                           Лазар Стојановић, с.р.                                                                                                  
Доњи Жабар 

_______________________________ 
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На основу члана 30. алинеја друга и члана 72. став 2. 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, Ванредни 
број 7/12 и Ванредни број9/12-а.т.),Скупштина општине Доњи Жабар, на 9. редовној сједници 
одржаној дана 26. јуна 2013. године, донијела је 

ОДЛУКУ 
о престанку важења Одлуке о именовању Главног уредника и Техничког 

уредника Службеног гласника општине Доњи Жабар 
 

Члан 1. 
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   Одлука о именовању Главног уредника и Техничког уредника Службеног гласника општине 

Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/13) престаје да важи. 

Члан 2. 
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 

Број: 01-022- 76/13                                                                                      Предсједник Скупштине 
26. јун 2013. године                                                                                       Лазар Стојановић, 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), 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 9. редовној сједници одржаној 26. јуна 2013.године, донијела  је  

ОДЛУКУ 
о престанку важења Одлуке о именовању Главног и одговорног уредника и 
чланова Уређивачког савјета Интернет презентације општине Доњи Жабар 

Члан 1. 
   Одлука о именовању Главног и одговорног уредника и чланова Уређивачког савјета 
Интернет презентације општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 
13/13) престаје да важи. 

Члан 2. 
   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“.  
 
Број:01-022-75/13                                                                                             Предсједник Скупштине      
26. јун 2013. године                                                                                            Лазар Стојановић, 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. 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 9 редовној сједници одржаној дана 26. јуна 2013. године, донијела је  

ОДЛУКУ 
о престанку важења Одлуке о именовању Комисије за утврђивање материјалне 

штете функционера општине Доњи Жабар 
 

Члан 1. 
     Одлука о именовању Комисије за утврђивање материјалне штете функционера општине 
Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 15/13) престаје да важи. 

 
Члан 2. 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар”. 

Број: 01-022-74/13                                                                                             Предсједник Скупштине 
26.јун  2013. године                                                                                             Лазар Стојановић, с.р.     
ДоњиЖабар   

______________________________ 
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      Скупштина општине Доњи Жабар, на основу члана 190. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“,бр. 13/02, 87/07-исправка и 55/10),а у 
складу са чланом 30.алинеја 19. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
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Републике Српске“,бр. 101/04, 42/05 и 118/05),чланом 26.тачка 21) Статута општине 
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и 
Ванредни број 9/12-а.т.) и чланом 18. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-
а.т.), на 9. редовној сједници одржаној дана 26. јуна 2012. године, донијела је  

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу Предсједника Скупштине општине  

   1. НИКОЛА ЂОКАНОВИЋ из Доњег Жабара, разрјешава се функције Предсједника 
Скупштине општине Доњи Жабар са 26. 6.2013.године. 
   2. Именовани има право на плату у трајању од шест мјесеци рачунајући од дана 
разрјешења, у висини коју је имао у вријеме престанка функције. 
   3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 

Образложење  
    Дана 20. 6. 2013. године група од шест одборника поднијела је Скупштини општине 
Доњи Жабар и Одбору за статутарна питања и прописе образложени приједлог за 
разрјешење Николе Ђокановића дужности Предсједника Скупштине општине Доњи 
Жабар.Приједлог садржи сљедеће образложење: 
     - Приједлог за разрјешење дужности Николе Ђокановића дужности предсједника 
Скупштине општине Доњи Жабар заснива се на чињеници да у току обављања функције 
предсједника Скупштине није обављао своје дужности у складу са Статутом и 
Пословником Скупштине општине Доњи Жабар, а посебно у односу на питања 
остваривања права и дужности одборника.Наиме,Скупштина општине Доњи Жабар дана 
29.септембра 2009. године, донијела је Одлуку о организовању одборничког часа број 07-
022-69/09. Одлука је објављена у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“, број 9/09 
од 7.10.2009. године. Наведеном Одлуком,у циљу унапређења јавности рада Скупштине 
општине Доњи Жабар и остваривања функције одборника, регулисана су питања 
одржавања „одборничког часа“,као специфичног облика учешћа грађана у локалној 
самоуправи у процесу консултовања и информисања. Одлуком је регулисано да сваки 
одборник једном мјесечно,у трајању од најмање два часа, путем одборничког часа прима 
на разговор грађане, представнике пословног сектора и удружења грађана у просторијама 
мјесне заједнице у мјесту пребивалишта. 
      План одржавања одборничких часова, након консултација са клубовима одборника, 
утврђује Административни одбор Скупштине. План се израђује,посебно,за сваки мјесец и 
објављује у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. Никола Ђокановић изабран је за 
предсједника Административног одбора на Конститутивној сједници одржаној 6.12. 2012. 
године. Именовани се није се старао да Административни одбор врши своју функцију како 
је то регулисано одредбама чл. 4.и 7.Одлуке о организовању одборничког часа („Службени 
гласник општине Доњи Жабар“, број 9/09). Штавише у наведеном периоду 
Административни одбор није уопште разматрао питање остваривања улоге одборника 
како је то регулисано наведеном Одлуком о организовању одборничког часа. 
   Предлагачи сматрају да је неизвршавањем својих дужности предсједника 
Административног одбора Никола Ђокановић онемогућио остваривање права и дужности 
одборника Скупштине општине Доњи Жабар у складу са наведеном Одлуком, посебно 
имајући у виду да је та Одлука саставни дио развијања демократског процеса у нашој 
локалној заједници, нарочито као правни основ за стварање услова за ефикаснију 
комуникацију између одборника с једне стране и грађана, пословног сектора, савјета 
мјесних заједница, удружења грађана и уопште јавног мњења,с друге стране. 
   Неизвршавањем својих обавеза на описани начин Никола Ђокановић није на правилан 
начин обављао дужност предсједника Скупштине регулисан одредбама члана 36. Статута 
општине Доњи Жабар које се односе на остваривање права и дужности одборника и 
јавности рада Скупштине, као и одредбама члана 10.  алинеја 4, 5, 7. и 9. Пословника 
Скупштине општине Доњи Жабар. 
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   - Предлагачи даље наводе да Никола Ђокановић из наведених разлога, као и на основу 
односа политичких снага у Скупштини нема повјерење и подршку већине одборника за 
обављање дужности Предсједника Скупштине општине Доњи Жабар. 
 
      На основу наведеног предложено је да се проведе поступак разрјешења Николе 
Ђокановића дужности Предсједника Скупштине општине Доњи Жабар у складу са 
одредбама члана 30. алинеја 19. и члана 37. Закона о локалној самоуправи, као и 
одредбама члана 18. и члана 52. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар, те да 
Скупштина донесе рјешење о његовом разрјешењу. 
   Приједлог за разрјешење Николе Ђокановића дужности предсједника Скупштине 
општине Доњи Жабар дана 26. јуна 2013.године, у складу са чланом 52.  Пословника 

Скупштине општине Доњи Жабар размотрио је Одбор за статутарна питања и прописе 

Скупштине општине Доњи Жабар. Од пет чланова Одбора сједници су присуствовала три 
члана-Никола Ђокановић, Мирослав Жигић и Стеван Митровић. Од присутних, два члана 
Одбора су била уздржана по овом питању, а један члан је гласао да су разлози за 
покретање процедуре разрјешења предсједника Скупштине општине Николе Ђокановића 
основани.  

  На 9. редовној сједници Скупштине општине Доњи Жабар од 26. јуна 2013.године 
обављен је претрес по тачки дневног реда која гласи: »Разматрање Приједлога за 
разрјешење Николе Ђокановића дужности Предсједника Скупштине општине Доњи 
Жабар«.  

    Након закључења претреса приступило се изјашњавању одборника о приједлогу за 
разрјешење Николе Ђокановића дужности Предсједника Скупштине општине Доњи 
Жабар.О приједлогу за разрјешење одборници су гласали тајно,у складу са одредбама 
чланова 95. и 96. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар ("Службени гласник 
Општине Доњи Жабар", бр.1/05,4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.). 
   Тајним гласањем руководио је предсједавајући сједницом-потпредсједник Скупштине 
општине Доњи Жабар Цвијетин Ђорђић уз помоћ два одборника које је одредила 
Скупштина. Гласању су приступили сви одборници (13 одборника). 
   По завршеном гласању предсједавајући сједницом Скупштине општине Доњи Жабар 
утврдио је резултате гласања и констатовао да је за разрјешењеНиколе Ђокановића 
дужности Предсједника Скупштине општине Доњи Жабар гласало седам одборника,а 
шест одборника је било против, те објавио да је Никола Ђокановић већином гласова од 
укупног броја одборника разријешен дужности Предсједника Скупштине општине Доњи 
Жабар. 
 Резултат гласања унесен је у записник са 9.  редовне сједнице Скупштине општине Доњи 
Жабар. 

   На основу наведеног Скупштина општине Доњи Жабар одлучила је као у изреци овог 
Рјешења. 

   УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:   Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, али 
се може покренути управни спор тужбом пред Окружним судом у Добоју.   
    Тужба се подноси у року од 30 дана од дана достављања овог Рјешења. 
    Тужба се таксира са 100,00 КМ судских такси по Тарифном броју 22. тачка 1. Таксене 
тарифе судских такса („Службени гласник Републике Српске“, број 73/08 и 49/09). 
 
Број: 01-111-8/13                                                                             Потпредсједник Скупштине 
26. јун 2013. године                                                                             Цвијетин Ђорђић, 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) и члана 4.Закона о статусу функционера 
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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 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 9. редовној сједници, одржаној 26.јуна 2013. године, донијела je  

РЈЕШЕЊЕ 
о избору Предсједника Скупштине општине Доњи Жабар 

   1. Господин ЛАЗАР СТОЈАНОВИЋ из Доњег Жабара, изабран је за Предсједника Скупштине 
општине Доњи Жабар, на вријеме трајања мандата Скупштине општине.  
   2. Предсједник 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 Комисија за избор и именовање 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 предсједника Скупштине општине, а одредбама члана 
26. тачка 21) Статута општине Доњи Жабар регулисано је исто тако да Скупштина општине 
бира предсједника Скупштине. Одредбама чл. 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.), регулисан је поступак кандидовања и избора Предсједника 
Скупштине општине Доњи Жабар. 
   Одредбама чл. 14. и 15.Пословника Скупштине регулисано је да се избор Предсједника 
Скупштине врши тајним гласањем, већином гласова укупног броја одборника. 
   Скупштини општине Доњи Жабар достављена су два приједлога кандидата за избор 

Предсједника Скупштине. Одборничка група СДС-ДП-НДС кандидовала је г-дина Лазара 
Стојановића из Доњег Жабара са листе Народна демократска странка, а Одборничка група 
«Покрет за промјене» кандидовала је г-дина Стеву Тодоровића из Доњег Жабара са листе 
Српска демократска странка. Приједлог Одборничке групе «СДС-ДП-НДС» уредно је достављен 
и Одбору за статутарна питања и прописе Скупштине општине Доњи Жабар. 
   Обзиром да Стево Тодоровић није дао писану сагласност за кандидовање, а на сједници 
скупштине изричито се изјаснио да не прихвата своје кандидовање, тај приједлог због 
неуредности није узет у разматрање нити је о њему обављан претрес у складу са одредбама 
члана 12. став 4. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар.  
     О предложеном кандидату Лазару Стојановићу Скупштина се изјашњавала тајним 
гласањем. Гласању су приступили сви одборници (13 одборника). ЗА избор Лазара 
Стојановића гласало је осам одборника, четири гласа су била ПРОТИВ, а један гласачки листић 
је био НЕВАЖЕЋИ. Након пребројавања гласачких листића и утврђивања резултата гласања 
Предсједавајући Скупштине објавио је резултате гласања и констатовао да је господин Лазар 
Стојановић, већином гласова, изабран на функцију Предсједника Скупштине општине Доњи 
Жабар. 
   На основу наведеног Скупштина општине Доњи Жабар одлучила је као у изреци 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: 01-111-9/13                                                                                   Потпредсједник Скупштине 
26. јун 2013. године                                                                                    Цвијетин Ђорђић, с.р.                                                                          
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Доњи Жабар 
_______________________________ 
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Ha основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске". број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. став 1. тачка 22) 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 9. редовној сједници одржаној 
26. јуна 2013. године,донијела je  

РJЕШЕЊЕ 
о разрјешењу вршиоца дужности  

Секретара Скупштине општинеДоњи Жабар 
 

     1. Господин МИРКО СТЕВАНОВИЋ разрјешава се вршиоца дужности Секретара Скупштине 
општине Доњи Жабар, са 26. јуном 2013. године, због оставке.  
     2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар".  

Обрaзложење 
   Скупштина општине Доњи Жабар новог сазива након одржаних Локалних избора 7. октобра 
2012. године, на својој Конститутивној сједници одржаној дана 6. децембра 2012. године, 
именовала је г-дина Мирка Стевановића дипл. правника за вршиоца дужности Секретара 
Скупштине општине Доњи Жабар. 
   Одредбама члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр.41/03) прописано је да се таква 
именовања врше на највише два (2) мјесеца која се не могу поновити и за која укупна накнада 
за цијели период не износи више од пет хиљада КМ (5.000). 
    Дана 10. јуна 2013. године Мирко Стевановић је поднио оставку на дужност вршиоца 
дужности Секретара Скупштине општине Доњи Жабар. Као разлоге за оставку навео је своје 
здравствено стање које му не дозвољава да обавља ову одговорну дужност обзиром да му је 
потребно дуже мировање, те моли Скупштину да га разријеши дужности на следећој сједници. 
   Одредбама члана 25. став 2. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени 
гласник Општине Доњи Жабар“, бр.1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.) регулисано 
је да секретар Скупштине може поднијети оставку, а ставом 10. истог члана регулисано је да се 
до именовања новог Секретара Скупштине, именује вршилац дужности Секретара.   
    На основу наведеног, Скупштина општине Доњи Жабар на 9. редовној сједници одржаној 26. 
јуна 2013. године донијела je рјешење као у диспозитиву.  
           ПРАВНА ПОУКА: Ово Рјешење је коначно у управном поступку 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: 01-111-10/13                                                                                        Предсједник Скупштине 
26. јун 2013. године                                                                                        Лазар Стојановић, с.р.                                                                                                                             
Доњи Жабар 

______________________________ 
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   На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 26.тачка 22. Статута општине Доњи 
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар» број 6/05, Ванредни број 7/12 и 9/12-а.т.) и 
члана 25.став 10.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 9. редовној сједници одржаној дана 26. јуна 2013. године, донијела је  

РJЕШЕЊЕ 
о именовању вршиоца дужности Секретара Скупштине општине Доњи Жабар 
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      1. Господин Митар Митровић, дипл.правник, именује се за вршиоца дужности Секретара 
Скупштине општине Доњи Жабар са 26. јуном 2013. године, на период од 60 дана,а најдуже до 
окончања поступка јавне конкуренције и коначног избора и именовања Секретара Скупштине 
општине Доњи Жабар.   
      2. Плата и друга права из радног односа именованог одређују се посебним рјешењем 
Начелника општине, у складу са законом, Правилником о раду, Посебним и Појединачним 
колективним уговором. 
      3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a објавиће се у  "Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар".  

Образложење 
   Скупштина општине Доњи Жабар новог сазива након одржаних Локалних избора 7. октобра 
2012. године, на својој Конститутивној сједници одржаној дана 6. децембра 2012. године, 
именовала је Мирка Стевановића дипл. правника за вршиоца дужности Секретара Скупштине 
општине Доњи Жабар.  
   Дана 10. јуна 2013. године Мирко Стевановић је поднио оставку на дужност вршиоца 
дужности Секретара Скупштине општине Доњи Жабар из здравствених разлога, а Скупштина 
општине Доњи Жабар на 9. редовној сједници разријешила је Мирка Стевановића вршиоца 
дужности Секретара Скупштине општине Доњи Жабар.  
   Одредбама члана 25. став 2. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени 
гласник Општине Доњи Жабар“, бр.1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.) регулисано 
је да секретар Скупштине може поднијети оставку, а ставом 10. истог члана регулисано је да се 
до именовања новог Секретара Скупштине, именује вршилац дужности Секретара.   
   Одредбама члана 23. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар регулисано је да 
кандидата за вршиоца дужности Секретара Скупштине предлаже Предсједник Скупштине.  
   Обзиром да је оставком и разрјешењем досадашњег вршиоца дужности Секретара 
Скупштине, наведено мјесто Секретара Скупштине остало упражњено до завршетка поступка 
јавне конкуренције за коначан избор и именовање Секретара Скупштине општине у складу са 
Законом, Статутом и Пословником Скупштине општине Доњи Жабар, Предсједник Скупштине 
утврдио је приједлог да се господин Митар Митровић именује за вршиоца дужности 
Секретара Скупштине општине.  
      Комисија за избор и именовање je на сједници одржаној 26. јуна 2013.  године,  на основу 
приједлога Предсједника Скупштине општине и напријед наведеног утврдила приједлог 
Рјешења као у диспозитиву и доставила Скупштини општине на разматрање и усвајање. 
   На основу наведеног Скупштина општине Доњи Жабар на 9. редовној сједници одржаној 26. 
јуна 2013. године одлучила је као у изреци овог Рјешења.  
 
         ПРАВНА ПОУКА: Ово Рјешење је коначно у управном поступку 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: 01-111-11/13                                                                                    Предсједник Скупштине 
26. јун 2013. године                                                                                   Лазар Стојановић, с.р.                                                                         
Доњи Жабар 

__________________________________ 
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      На основу члана 26. 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 1. 
Закона о организацији и спровођењу Пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. 
године у Републици Српској («Службени гласник Републике Српске», бр. 70/12 и 39/13), а у 
складу са чланом 26. 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 9. редовној сједници одржаној 26. јуна 2013. године, донијела је 
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РЈЕШЕЊЕ 
о избору Пописне комисије општине Доњи Жабар за попис становништва, 

домаћинстава и станова у БиХ 2013. године 
     1. За чланове Пописне комисије општине Доњи Жабар за Попис становништва, 
домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године (у даљем тексту: Пописна 
комисија), изабрани су: 
     - НИКОЛА ЦВЈЕТКОВИЋ, Србин, предсједник 
     - НАДА ДУВЊАК,Србкиња, службеник РУ за геодетске и имовинско-правне послове, 
Подручно одјељење Пелагићево-Подручна канцеларија Доњи Жабар 
     - ШЕЈЛА МИРОСАВЉЕВИЋ,Бошњакиња, члан, и 
     - РУЖА ТОМАНИЋ, Хрватица, члан. 
      2. Пописна комисија, у складу са законом, обавља сљедеће послове: 
- руководи припремама, организовањем и спровођењем пописа на територији ппштине, 
- врши избор и именовање инструктора и пописивача за подручје општине; 
- обавјештава становништво о значају Пописа, начину и времену његовог спровођења, о 
правима и дужностима грађана и начину извршавања обавеза у Попису; 
- брине о правилној примјени методолошких и организационих упутстава; 
- преузима штампани пописни материјал и дијели га инструкторима, који га даље 
дистрибуирају пописивачима; 
- осигуравају просторије и услове за спровођење обуке општинских инструктора и 
пописивача; 
- проводи надзор над радом инструктора и осталих учесника у Попису; 
- издаје прописана овлашћења за рад учесницима у Попису; 
- предузима мјере које гарантују комплетан обухват јединица Пописа; 
- преузима пописни материјал од инструктора, организују и контролишу обухват и квалитет 
пописног материјала; 
- обезбјеђује складиштење пописног материјала уз испуњење прописаних безбједоносних 
мјера и услова одређених Законом о заштити личних података; 
- организује превоз и правовремено достављање пописног материјала на мјесто уноса; 
- припрема обрачун трошкова насталих за припрему и спровођење Пописа у складу са 
инструкцијама. 
      3.  За свој рад Пописна комисија одговара Републичком заводу за статистику Републике 
Српске, којем подноси Извјештај о раду најкасније до 31. октобра 2013. године. 
      4. Средства за финансирање рада Пописне комисије обезбјеђују се у Буџету Републике 
Српске, Буџету Босне и Херцеговине и из других извора, у складу са законом.  
   Лица ангажована за теренски рад плаћају Агенција за статистику БиХ и Републички завод за 
статистику, а средства за плаћање су обезбијеђена из Гранта ДЕК у БиХ,Буџету БиХ и буџета 
Републике Српске. 
      5. Мандат чланова Пописне комисије траје од дана именовања па до завршетка свих 
пописних активности теренског рада, укључујући и ПЕС (постпописну анкету) за Пописне 
комисије које буду у узорку за ПЕС.  
      6. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у »Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар». 

Образложење 
   Скупштина општине Доњи Жабар на 8. редовној сједници одржаној 7.6.2013. године, у складу 
са Процедурама за избор пописних органа и особља које ће бити ангажовано у попису 
становништва, домаћинстава и станова у БиХ у 2013. години, донијела је Одлуку о 
објављивању јавног огласа за избор чланова пописне комисије општине Доњи Жабар за попис 
становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године број 01-022-53/13.  
   Јавни оглас је објављен на огласној табли општине Доњи Жабар и на ХИТ ТВ Брчко у складу 
са Процедурама за избор пописних органа и особља које ће бити ангажовано у попису 
становништва, домаћинстава и станова у БиХ у 2013. години. 
   Рјешењем Скупштине општине Доњи Жабар број 01-022-55/13 од 7. јуна 2013. године 
именована је Комисија за спровођење конкурсне процедуре за избор чланова Пописне 
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комисије општине Доњи Жабар за попис становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. 
године. 
     Јавним огласом су прописани следећи услови које кандидат мора испуњавати: 
       - 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. 
      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 
и Остали-1 члан. 
   Кандидати су подносили пријаву на обрасцу Пријаве кандидата за члана пописне комисије 
локалне самоуправе. 

Уз пријаву на јавни оглас кандидати су били дужни доставити: 
      - овјерену копију личне карте и  
      - својеручно потписано изјашњење о етничкој/националној припадности. 
   Конкурсна омисија је дана 21.6.2013. године одржала састанак и разматрала приспјеле 
пријаве кандидата у циљу бодовања кандидата. 
   Комисија је констатовала да се на јавни оглас нису јавили кандидати из реда Хрватског 
народа и из реда Осталих, па је у циљу попуне састава Пописне комисије према потребама 
националне заступљености продужен рок за пријаву до 24. јуна 2013. године. 
   Конкурсна комисија је дана 25. јуна 2013. године одржала сједницу ради коначног бодовања 
и евалуације кандидатских пријава. Констатовано је да се на јавни оглас пријавило укупно 
шест кандидата, од тога четири из реда Србског народа, један кандидат из реда Бошњачког 
народа и један из реда Хрватског народа. Из реда Осталих није било пријава. 
   Комисија је извршила оцјену и бодовање свих кандидата у складу са прописаним условима за 
избор чланова Пописне комисије општине Доњи Жабар за попис становништва, домаћинстава 
и станова у БиХ 2013. године, на обрасцу за оцјену кандидата за члана пописне комисије 
локалне самоуправе утврђеним Процедурама за избор пописних органа и особља које ће бити 
ангажовано у попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ у 2013. години и утврдила 
следећу ранг листу по националној припадности пријављених кандидата: 

1. Листа кандидата из реда Србског народа: 
 

Редни број Име и презиме Број бодова 
1. Никола Цвјетковић 18 
2. Нада Дувњак 18 
3. Петар Бабић 15 
4. Саво Јовичић 12 

 
2. Листа кандидата из реда Бошњачког народа: 

Редни број Име и презиме Број бодова 

1. Шејла Миросављевић 12 

3. Листа кандидата из реда Хрватског народа: 

Редни број Име и презиме Број бодова 
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1. Ружа Томанић 9 

      Имајући у виду да Ружа Томанић има средњу школску спрему стечену у трогодишњем 
трајању Конкурсна комисија је, у циљу обезбјеђења заступљености Хрватског народа у 
Пописној комисији извршила и бодовање тог кандидата. 

4. Листа кандидата из реда Осталих: није било кандидата 
 

  Конкурсна комисија је, на крају, утврдила коначну ранг листу,у складу са траженом 
националном припадношћу, а у оквиру листе по укупном броју бодова за сваког кандидата, те 
упутила Скупштини на разматрање, путем Комисије за избор и именовање. 

   Комисија за избор и именовање Скупштине општине Доњи Жабар је на основу Извјештаја 
Конкурсне комисије и листа кандидата по националној структури, дана 26. јуна 2013. године 
утврдила Приједлог кандидата за избор чланова Пописне комисије општине Доњи Жабар за 
попис становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године, како је и наведено у тачки 1. 
диспозитива овог Рјешења. 

     У складу са предложеном Ранг листом, Скупштина општине Доњи Жабар на својој 9. 
редовној сједници одржаној 26. јуна 2013. године, већином гласова, изабрала је чланове 
Пописне комисије према приоритетном редослиједу са утврђене ранг листе и одлучила као у 
изреци 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: 01-111-12/13                                                                                              Предсједник Скупштине 
26. јун 2013. године                                                                                             Лазар Стојановић, с.р.                                                
Доњи Жабар 

________________________________ 
      148 
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“, број 6/05,  Ванредни број 7/12 и Ванредни број 
9/12), Скупштина општине Доњи Жабар, на 9. редовној сједници одржаној дана  26. јуна 
2013.године, донијела је 

РЈЕШЕЊЕ 
о престанку важења Рјешења о именовању Координатора канцеларије за младе 

општине Доњи Жабар 
 
    1. Рјешење о именовању Координатора канцеларије за младе општине Доњи Жабар број 01-
022-22/13 од 6. марта 2013. године (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 10/13) 
престаје да важи. 
    2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-78/13                                                                                            Предсједник Скупштине                                                                                                 
26. јун 2013.године                                                                                              Лазар Стојановић, с.р. 
Доњи Жабар 

______________________________ 
     АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

      149 
   На основу чл.43. а у вези са чл. 40. и 70.ст.3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), чл.1. Закона о јавним набавкама 
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БиХ („Службени гласник БиХ“, број:49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и 
чл.5. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник општине 
Доњи Жабар“, број:2/11), Начелник општине Доњи Жабар доноси следећу 

ОДЛУКУ 
о допуни Годишњег плана јавних набавки у 2013. години 

I 
   Врши се допуна Годишњег плана јавних набавки за 2013.годину (“Службени гласник 
општине Доњи Жабар”, број: 9/13,14/13 и 15/13) у смислу спровођења јавне набавке услуга-
уређење водопривредног објекта-канала у катастарској општини Лончари и Човић Поље, која 
није била планирана годишњим планом јавних набавки за 2013.годину. 
   Назив јавне набавке: уређење водопривредног објекта-канала у катастарској општини 
Лончари и Човић Поље 
   Врста јавне набавке: услуге 
   Процењена максимална бруто вредност јавне набавке у КМ: 15.000,00 
   Рок за доделу уговора-закључење уговора: 12.07.2013. године  
   Рок за реализацију уговора-оквирног споразума: 31. август 2013.године 
   Да ли се предвиђа оквирни споразум: не, 
   Извор финансијских средстава, потрошачка јединица:  буџет 2013.год.,  рачун посебних 
намена за воде, 0071230 
   Да ли се предвиђа субвенционирање: не 
   Носилац израде посебног дела тендерске документације: самостални стручни сарадник за 
просторно уређење и грађење 
   Врста поступка-процедуре ЈН: конкурентски захтев без oбјављивања обавештења о јавној 
набавци,  
   Најкаснији термин отпочињања активности на ЈН: 13.06.2013.године 

II 
   Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у “Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар”. 

Број: 02- 404- 18/13                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
13.6. 2013. године                                                       Жељко Марјановић, инж.пољопривреде, с.р. 
Доњи Жабар 

______________________________ 
     150 
На основу чл. 43. Закона о лаокалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05 и 118/05), чл.195.ст.3. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 50/06,92/09б и 121/12),чл.44. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине 
Доњи Жабар", број: 6/05 и ванредни број:7/12), а у складу са мишљењем Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС бр.12.07-4785/13 од 29. 5. 2013. године, 
Начелник општине Доњи Жабар доноси 

ОДЛУКУ 
 о утрошку наменских средстава прикупљених од посебних водних накнада 

Члан 1. 
   Овом одлуком одређује се начин коришћења неутрошених новчаних средстава прикупљених 
од посебних водних накнада за 2011. и 2012.годину, као и приходи који буду остварени по 
овом основу у 2013.години. 

Члан 2. 
   Средства из чл.1. ове одлуке користиће се на уређењу водопривредног објекта-канала у к.о. 
Лончари и к.о. Човић Поље и  извођење радова на ручном сечењу шибља, грања и ниског 
растиња на к.ч. бр. 1196 к.о. Лончари и на к.ч. бр. 1515 к.о. Човић Поље, а све у циљу довођења 
објекта-канала у првобитно стање.  

Члан 3. 
   Средства планирана за ове радове  процењују се на износ од  15.000,00 КМ са ПДВ-ом. 

 
Члан 4. 
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   Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

Број: 02-337-1/13                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
13.6.2013.године                                                   Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 
Доњи Жабар 

____________________________________ 
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     Начелник Општине Доњи Жабар, на основу чл.43. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05), чл.46. Закона о јавним набавкама („ 
Службени гласник Републике Српске“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 4/06, 70/06, 
12/09 и 60/10) и чл.44. Статута Општине Доњи Жабар („Службени гласник Општине Доњи 
Жабар, бр. 6/05 и ванредни бр.7/12),  доноси 

ОДЛУКУ  
о приступању поступку јавне набавке услуга-уређење водопривредног објекта-

канала у катастарској општини Лончари и Човић Поље 
I 

   Приступа се поступку јавне набавке услуга-уређење водопривредног објекта-канала у к.о. 
Лончари и к.о. Човић Поље која обухвата и извођење радова на ручном сечењу шибља, грања и 
ниског растиња на к.ч. бр.1196 к.о. Лончари и на к.ч. бр.1515 к.о. Човић Поље, а све у циљу 
довођења канала у првобитно стање. 

II 
   Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је 15.000,00 КМ.  

III 
   Средства за извршење ове одлуке обезбеђена су у буџету општине Доњи Жабар за  
2013.годину- рачун посебних намена за воде (потрошачка јединица 0072130). 

IV 
   За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтев за доставу понуда без 
објављивања обавештења о јавној набавци. 

V 
   Предвиђени почетак реализације уговора је одмах, по закључивању уговора, а крајњи рок 
завршетка је 31.08. 2013.године. 

VI 
   Критеријум који ће се примењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цена 
технички задовољавајуће понуде. 

VII 
   Комисија за отварање и вредновање понуда формираће се накнадно, посебним решењем. 

VIII 
   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 

Број:02-404-19/13                                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
13.6.2013.године                                                        Жељко Марјановић, инж.пољопривреде, с.р. 
Доњи Жабар 
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На основу члана 43.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 5. Правилника о раду („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.2/13-
Први Пречишћени текст и 6/13), Начелник општине Доњи Жабар, доноси 

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу Шефа кабинета Начелника општине 

I 



Страна 22 

Број 17 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Четвртак,27. јун 2013. 
 

 

   Митар Митровић, дипломирани правник из Шамца, разрјешава се дужности Шефа кабинета 
Начелника општине Доњи Жабар, због именовања на другу дужност, неспојиву са пословима 
радног мјеста савјетника. 

II 
   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“.  

Број: 02-111-3/13                                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
26. јун 2013. године                                                                                      Жељко Марјановић, с.р. 
Доњи Жабар 

__________________________________ 
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