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На основу члана 34. став 1 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), члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
члана 44. Статута Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр.
6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), Начелник општине Доњи Жабар,
доноси следећу

ОДЛУКУ
о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде у поступку јавне
набавке услуга – књиговодствене и рачуноводствене услуге за потребе
рачуноводства Општине Доњи Жабар у 2014., 2015. и 2016. години
I
У поступку јавне набавке услуга - књиговодствене и рачуноводствене услуге за потребе
рачуноводства општине Доњи Жабар у 2014., 2015. и 2016.години,путем конкурентског
захтева за достављање понуда без објављивања обавештења о јавној набавци, понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. С.П. Књиговодствени биро “Профит” Брчко по цени од 36.000,00 КМ (бруто износ),
2. С.П. Агенција за вођење пословних књига “Конто” Брчко по цени од 37.800,00 КМ
(бруто износ),
3. Д.О.О. „Biro-com” Брчко по цени од 42.120,00 КМ (бруто износ).
II
Комисија за јавне набавке је на основу критеријума укупне најниже цијене технички
задовољавајуће понуде извршила вредновање понуда и утврдила да је најповољнији
понуђач:
С.П. Књиговодствени биро “Профит” Брчко по цени од 36.000,00КМ (бруто износ).
III
Са најповољнијим понуђачем, С.П. Књиговодствени биро “Профит” Брчко , ће се
закључити уговор у складу са Законом о јавним набавкама БиХ и Законом о облигационим
односима.
IV
Против ове одлуке може се поднети 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.
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V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена и у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број:02-404-32/13
11. децембар 2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
____________________________
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На основу члана 15. Закона о Рачуноводству и ревизији Републике Српске («Службени
гласник Републике Српске», број 36/09 и 52/11), а у складу са чланом 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске», бр.101/04,42/05,119/05 и
98/13), чланом 16. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза («Службени гласник Републике
Српске», 71/10) и чланом 44. Статута Општине Доњи Жабар («Службени гласник општине
Доњи Жабар», бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), Начелник општине доноси

РЈЕШЕЊЕ
о попису и образовању комисије за попис
1. На дан 31.12.2013.године извршити редован попис имовине, потраживања и обавеза
општине Доњи Жабар, и то:
- сталних средстава;
- готовог новца и хартија од вриједности;
- потраживања и обавеза;
- временских разграничења и остало.
2. Попис имовине из тачке 1. извршиће Комисија у саставу:
- Миле Максимовић, Предсједник
- Радмила Стевић, замјеник предсједника
- Свјетлана Стевановић, члан
- Милорад Гајић, члан
- Бранко Цвјетковић, члан.
3. Стручну помоћ Комисији пружаће Милка Стојановић, као спољни сарадник.
4. Комисија има задатак да најкасније до 23. јануара 2014. године изврши редован попис
имовине, потраживања и обавеза општине Доњи Жабар на дан 31. 12. 2013. године у складу
са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са
стварним стањем имовине и обавеза («Службени гласник Републике Српске»,71/10) и
Записнике са Извјештајем о извршеном попису и приједлогом начина књижења
евентуалних вишкова и мањкова, отписа средстава, потраживања и обавеза достави
Начелнику општине до 31. јануара 2014. године.
5. Начелник општине доноси одлуку о усвајању извјештаја и начин књижења утврђених
разлика.
6. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:02-052-59/13
30. децембар 2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
____________________________
Страна 2

Број 32 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Уторак, 31. децембар 2013.

248
На основу чл. 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републие Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ), 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 12. Одлуке о додатним мјерама
структурне политике за подстицање развоја пољопривреде и села („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 19/13), доносим

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за пољопривреду и село
1. За чланове Савјета за пољопривреду и село(у даљем тексту: Савјет), као сталног радног
тијела начелника општине Доњи Жабар именују се:
- Стеван Митровић из Доњег Жабара, Координатор Савјета
- Цвијетин Гајић из Лончара, члан
- Мирослав Стевић из Доњег Жабара, члан
- Слободан Павловић-Шећо из Доњег Жабара, члан
- Слободан Крунић из Доњег Жабара, члан.
2. Чланови Савјета именују се на период трајања мандата начелника општине.
3. Савјет разматра питања која се односе на планирање, услове и начин коришћења
средстава Буџета општине Доњи Жабар намијењених за подстицање развоја пољопривреде
и друге послове из области развоја пољопривреде и села које му додијели начелник
општине.
4. Члан Савјета има право на накнаду за присуствовање сједници Савјета у износу од
30,00 КМ. Накнада се исплаћује из буџета општине.
5. Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи Рјешење о именовању Савјета за
пољопривреду и село број 02-022-62/12 од 10. 12. 2012. године („Службени гласник
општине Доњи Жабар“,бр. Ванредни број 22/12).
6. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-022-125/13
26. децембар 2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
____________________________
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Начелник општине Доњи Жабар на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 43.
Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број
121/12), чланом 44. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи
Жабар",број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12) и чланом 9. Одлуке о извршењу
буџета општине Доњи Жабар за 2013.годину ("Службени гласник општине Доњи Жабар",
бр. 7/13, 17/13 и 28/13),доноси следеће

РЈЕШЕЊЕ
о ангажовању средстава Буџетске резерве
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава из Буџетске резерве за потребе трошкова , и то износ
од 1.290,00 КМ на потрошачку јединицу Остала буџетска потрошња(0072190) на економски
код 416111-Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују од стране
установа социјалне заштите - Стална новчана помоћ штићеницима установа социјалне
заштите.
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2. АНГАЖУЈУ СЕ средства Буџетске резерве Буџета општине Доњи Жабар за 2013.
годину у укупном износу од 1.290,00 КМ за исплату одређену овим Рјешењем.
3. О реализацији овог Рјешења стараће се Стручни сарадник за рачуноводство
Административне службе.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број: 02-022-124/13
25. децембар 2013.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
____________________________
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Начелник општине Доњи Жабар на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са
чланом 43. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске", број 121/12), чланом 44. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник
општине Доњи Жабар", број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12) и чланом 9.
Одлуке о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2013.годину ("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр. 7/13, 17/13 и 28/13),доноси следеће

РЈЕШЕЊЕ
о поништавању Рјешења о ангажовању средстава Буџетске резерве
1. Поништава се рјешење о ангажовању средстава Буџетске резерве број 02-532-35/13 од
24. јула 2013. године („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 20/13) којим су
одобрена средства буџетске резерве у укупном износу од 1.750,00 КМ, и то:
- Зијаду Мујџићу-Џуђићу из Лончара износ од 800,00 КМ по основу извршења уговора о
дјелу број 02-122-1-6/13 од 15.7.2013. године, и
- Марку Матићу из Ланишта износ од 950,00 КМ по основу извршења уговора о дјелу
број 02-122-1-5/13 од 15.7.2013. године
2. Рјешење се поништава из разлога што су наведена средства обезбијеђена у Буџету
општине без ангажовања буџетске резерве.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број: 02-532-123/13
25. децембар 2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
____________________________
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Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број 101/04, 42/05 и 11/05, 98/13), а у складу са чланом 44. Статута општине Доњи
Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 6/05,Ванредни број 7/12 и
Ванредни број 9/12) и члана 4. Одлуке о додјели стана на коришћење број: 01-022-123/13 од
11. 12. 2013. године ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 31/13), Начелник
општине Доњи Жабар донио је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају и увођење у државину стамбене јединице
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1. У Комисију за примопредају и увођење у државину стана у површини од 49 m2,
графички приказан у тлоцрту објекта израђеног од стране РГУ Бања Лука-ПК Доњи Жабар
од 4. 9. 2013. године, који се налази у згради изграђеној на парцели број 1177 к.о. Жабар
Доњи, Човић Поље уписаној у посједовни лист број 361/8 (неукњижена стамбена зграда у
Доњем Жабару), посједник општина Доњи Жабар,а што одговара грунтовној парцели број
1212/1 уписаној у з.к. уложак број 62 КО Доњи Жабар, додијељеног на коришћење Жарку
Бабићу из Доњег Жабара у сврху становања именованог и чланова његове продице и то
Одлуком о додјели стана на коришћење број 01-022-123/13 од 11. 12. 2013. године коју је
донијела Скупштина општине Доњи Жабар,
и м е н у ј у с е:
- Слободан Вуковић, општински службеник, предсједник
- Драгиња Ђорђић, општински службеник,члан
- Миле Максимовић, општински службеник,члан.
2. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења je да у складу са Одлуком Скупштине
општине Доњи Жабар број 01-022-123/13 од 11. 12. 2013. године, изврши примопредају и
увођење у државину корисника стана из тачке 1. овог Рјешења, и о томе сачини записник.
3. Примопредају стана потребно je обавити најкасније до 31. 12. 2013. године са
достављањем извјештаја.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у «Службеном гласнику
општине Доњи Жабар».
Број: 02-022-121/13
23. децембар 2013. године
Доњи Жабар

Начелник општине
Жељко Марјановић, с.р.
____________________________
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На основу члана 41. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 121/12) и члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са
чланом 44. 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 2. став 3. Одлуке о извршењу
буџета општине Доњи Жабар за 2013.годину („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
бр. 7/13, 17/13 и 28/13), Начелник општине Доњи Жабар доноси

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу прерасподјеле (реалокације) средстава у буџету
општине Доњи Жабар за 2013. годину
1. Одобрава се прерасподјела средстава у Буџету општине Доњи Жабар за 2013. годину, са
потрошачке јединице Административна служба, и то:
- са економског кода 511120 - Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и
простора-Наставак изградње подручне Основне школе у Лончарима износ од 6.587,00 КМ
на економски код 415217-Текући грантови организацијама и удружењима у области
образовања, науке и културе-ФК „Младост“ Лончари, и
- са економског кода 511190 – Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката Изградња парохијског дома у Доњем Жабару износ од 60.000,00 КМ на економски код
415234 – Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи(етничким и вјерским
организацијама и удружењима)- Црквена општина Доњи Жабар – Парохијски дом
2. За извршење овог Рјешења задужује се Стручни сарадник за рачуноводство у
Општинској управи општине Доњи Жабар.
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3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
општине Доњи Жабар».
Број: 02-022-126/13
27. децембар 2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
____________________________
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На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом 44. и чланом 61.
став 5. Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05,
Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12) и чл. 12. и 13. Одлуке о извршењу Буџета
општине Доњи Жабар за 2013. годину ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број
7/13, 17/13 и 28/13), Начелник општине Доњи Жабар, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о одобравању средстава Црквеној општини Доњи Жабар
у сврху почетка изградње Парохијског дома
1. Српској Православној црквеној општини Доњи Жабар, Доњи Жабар, одобравају се
средства из Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину у износу од 60.000,00 КМ у сврху
почетка изградње Парохијског дома код Храма Пресвете Богородице у Доњем Жабару.
2. АНГАЖУЈУ СЕ средства Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину-Економски код
415234 – Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи (етнички и вјерским
организацијама и удружењима)-Црквена општина Доњи Жабар-Парохијски дом у укупном
износу од 60.000,00 КМ за исплату одређену овим Рјешењем.
3. Одобрена средства биће уплаћена на рачун Српске Православне црквене општине
Доњи Жабар код Pavlović International bank.
4. Српскa Православнa црквенa општинa Доњи Жабар дужнa је одобрена средства
користити искључиво за намјене утврђене овим Рјешењем и у складу са Законом о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13) и другим важећим
прописима.
5. Српскa Православнa црквенa општинa Доњи Жабар дужна је поднијети извјештај о
утрошку средстава одобрених овим Рјешењем Општинској управи општине Доњи Жабар Стручни сарадник за рачуноводство Административне службе, као и у Годишњем
извјештају о раду за 2013. годину који подноси Скупштини општине Доњи Жабар.
6. О извршењу овог Рјешења стараће се Стручни сарадник за рачуноводство Општинске
управе општине Доњи Жабар.
7. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношењa, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар.
Број: 02-022-128/13
30. децембар 2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
____________________________
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На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом 44. и чланом 61.
став 5. Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05,
Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12) и чл. 12. и 13. Одлуке о извршењу Буџета
општине Доњи Жабар за 2013. годину ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број
7/13, 17/13 и 28/13), Начелник општине Доњи Жабар, доноси
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РЈЕШЕЊЕ
о одобравању средстава ФК „Младост“ Лончари
1. ФК «Младост» Лончари одобравају се средства из Буџета општине Доњи Жабар за
2013. годину у износу од 6.587,00 КМ у сврху реконструкције свлачионица на фудбалском
игралишту ФК «Младост» Лончари.
2. АНГАЖУЈУ СЕ средства Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину-Економски код
415217-Текући грантови организацијама и удружењима у области образовања, науке и
културе-ФК „Младост“ Лончари у укупном износу од 6.587,00 КМ за исплату одређену
овим Рјешењем.
3. Одобрена средства биће уплаћена на рачун ФК «Младост» Лончари.
4. ФК «Младост» Лончари дужан је одобрена средства користити искључиво за намјене
утврђене овим Рјешењем и у складу са важећим прописима.
5. ФК «Младост» Лончари дужан је поднијети извјештај о утрошку средстава одобрених
овим Рјешењем Општинској управи општине Доњи Жабар - Стручни сарадник за
рачуноводство Административне службе, као и у Годишњем извјештају о раду за 2013.
годину који подноси Скупштини општине Доњи Жабар.
6. О извршењу овог Рјешења стараће се Стручни сарадник за рачуноводство Општинске
управе општине Доњи Жабар.
7. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношењa, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар.
Број: 02-022-129/13
30. децембар 2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
____________________________
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 9. Уредбе о канцелариском пословању
републичких органа управе("Службени гласник Републике Српске",бр.1/04 и 13/07),
Начелник Општине, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
Утврђују се бројчане ознаке организационих јединица и стваралаца аката за Скупштину
општине, Начелника општине и Општинске управе општине за 2014. годину и то:
I
01 ................................................................. ........................... Скупштина општине
01/1.............................................................. Стручна служба Скупштине општине
01/2 и даље .................... Стална и повремена радна тијела Скупштине општине
02 ........................................................................................... Начелник општине
03 ................................................... Канцеларија за развој, јавне службе и управу
03/1 ...................................................... ...................... Приврeда и предузетништво
03/2 .......... Комуналне дјелатности, заштита животне средине, саобраћај и путеви
03/3 ........................................................................ Просторно уређење и грађење
03/4................................................................ ... Буџет, финансије и рачуноводство
03/5 .................................................................... Општа управа и грађанска стања
03/5-1 ................................................................. ..................... Матичар у сједишту
03/5-2 ........................................................................ Мјесна канцеларија Лончари
03/5-3 ................................................... ............... Мјесна канцеларија Човић Поље
03/6 .... Друштвене дјелатности (соц. и дјеч.заштита,образовање,здравство, култура)
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03/7 .......................... Цивилна заштита,мјесне заједнице, спорт и физичка култура
03/8 ........................................................................... Борачко-инвалидска заштита
03/9 ................................................ Имовинско-правни и управно-правни послови
03/10.................................................. Пријемна канцеларија, писарница и архива
03/11................................................................................. Ветеринарски инспектор
03/12 ........................................................................................... Комунална полициjа
03/13 ............................................................................................ Инспекција за храну
03/14 ......................................................... Урбанистичко-грађевинска инспекциjа
03/15 ........................................................................... Пољопривредна инспекција
04 .................................................................. .............................. Одбор за жалбе
05 ........................................................................ Oпштинска изборна комисија
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 1.1.2014.
године и биће објављено у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар" .
Број: 02-052-56 /13
30. 12. 2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
____________________________
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На основу члана 10. Уредбе о канцелариском пословању републичких органа управе
(„Службени гласник Републике Српске", бр.1/04 и 13/07) и тач. 66. Упутства о спровођењу
канцеларијског пословања републичких органа управе ("Службени гласник Републике
Српске", бр.31/05, 4/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 111/10,25/11 и 117/11),
Начелник општине Доњи Жабар, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о одређивању предмета за које се води попис аката у 2014.години
У 2014. години општини Доњи Жабар попис аката водиће се за следећа акта која се
појављују у већем броју и то како слиједи:
1. Начелник општине
- уговори о дјелу
- путни налози
2. Људски ресурси и општa управа
- увјерења о запослењу, односно вршењу функције у својству изабраног или
именованог лица и радном стажу запослених
- рјешења о годишњем одмору
3. Матичар у сједишту и мјесне канцеларије:
- изводи и увјерења из матичне књиге рођених ,
- уписи у матичну књигу рођених
- изводи и увјерења из матичне књиге вјенчаних,
- уписи у матичну књигу вјенчаних
- изводи и увјерења из матичне књиге умрлих,
- уписи у матичну књигу умрлих
- уписи у књигу држављана
- увјерења о држављанству,
- попис аката за провјере при издавању идентификационих докумената само у
сједишту општине
- статистички извјештаји
4. Привреда и предузетништво :
-

увјерења o чињеницама о којима се води службена евиденција
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- увјерења о чињеницама о којима се не води службена евиденција код овог
органа;
- подстицаји за пољопривредну производњу ( Републички и Општински).
5. Рачуноводство :
- административне забране,
- увјерења о висини плате .
6. Комуналне дјелатности и заштита животне средине
- увјерења о ослобађању комуналне таксе за јавне скупове.
7. Борачко инвалидска заштита
- увјерења из војне евиденције
8. Скупштина општине
материјали и одлуке са сједница свих одбора Скупштине и повремених
радних тијела
9. Просторно уређење и грађење
- статистички извјештаји
О провођењу овог рјешења стараће се одговорна лица у Административној служби и
одговорно лице Пријемне канцеларије.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 1.јануара 2014.године.
Ово Рјешење биће објављено у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар".
Број: 02-052-57/13
30. 12. 2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.

____________________________
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републие Српске“,
бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 4. став 4. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 41/03),
а у складу са чл. 44. и 61. став 5. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“,бр.6/05,Ванредниброј 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), чланом 5. став
1. Правилника о раду („Службени гласник Доњи Жабар“, бр. 2/13-Први Пречишћени текст и
6/13) и чланом 11. став 2. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе („Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 24/13, 27/13 и 30/13),
Начелник општине Доњи Жабар, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Сарадника за развој и планирање - савјетник
1. СТЕВО ТОДОРОВИЋ дипл. економиста из Доњег Жабара, именује се за Сарадника за
развој и планирање, са статусом савјетника, почев од 3. јануара 2014. године, на вријеме
трајања мандата Начелника општине Доњи Жабар.
2. Плата именованог одређује се посебним рјешењем Начелника општине, у складу са
законом и колективним уговором.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-111-6/13
31. децембар 2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
____________________________
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске»,
бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13),члана 44. Статута општине Доњи Жабар («Службени гласник
општине Доњи Жабар»,бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12) и члана 21.тачка 3.
Одлуке о оснивању Општинске управе («Службени гласник општине Доњи Жабар», број
25/13 – Други Пречишћени текст и 30/13), Начелник општине Доњи Жабар, доноси

ПРАВИЛНИК
о измјени Правилника о кућном реду
Члан 1.
У Правилнику о кућном реду («Службени гласник општине Доњи Жабар», број 6/13) у
цијелом тексту Правилника ријечи «Административна служба» мијењају се, у одговарајућем
падежу, ријечима: «Општинска управа».
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у »Службеном гласнику
општине Доњи Жабар«.
Број: 02-022-120/13
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
11. децембар 2013. године
Жељко Марјановић, с.р.
Доњи Жабар
____________________________
Организациона шема органа Општине-Прилог број 1 (члан 4. став 3.)
ЗГРАДА СЈЕДИШТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

- Урбанизам
и грађење
и

- Комуналне
дјелатности
лок. 109.
054/853-031

СКУПШТИНСКА
САЛА

Замјеник
Начелника
општине

Привреда и ТОАЛЕТ
кафе
предузетништво
кухиња
лок. 108.
054/875-122

лок.
107.

и

Скупштински
послови

лок. 106

Предсједник
Скупштине
општине
и

Потпредсједник
Скупштине
општине

лок. 104.
054/875-095

Технички секретар

ХОДНИК

факс. 054/875-110
тел/локал 100
тел. 054 / 875 – 100

Рачуноводство
Имовинско
правни и
управно-правни
послови
054 / 875-095

лок. 112.
054 / 853 - 030

- Пријемна
канцеларија
- Општа управа и
грађанска стања
- Матичар
лок. 113.

УЛАЗ

054/490-230

Секретар
Скупштине

и

Помоћник
НачелникаСавјетник
лок. 105.

Начелник
општине

тел/локал 103.
тел. 054 / 875 - 076

...............................................................................................................................................................................
Мјесни дом-Лончари
Стара зграда - Доњи Жабар
Мјесна канцеларија
Лончари
054 / 861-010

Социјална и
дјечија заштита
лок. 115.
054 / 853 - 040

Борачко-инвалидска
заштита

Цивилна
заштита

лок. 116.

054/853-041, 875-101

лок. 116

...........................................................................................................................................................
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Образац излазнице-Прилог број 2 (члан 12. став 6.)

ИЗЛАЗНИЦА

за дан ___.___. 20__. године

Име и презиме запосленог: ___________________________________

Вријеме изласка:
______________________________
______________________________
______________________________

Вријеме доласка/повратка:
______________________________
______________________________
______________________________

Потпис Начелника општине/непосредног руководиоца:
_______________________________

...............................................................................................................................
АКТИ РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Административни одбор Скупштине општине Доњи Жабар
259
На основу члана 63. став 1. алинеја 2. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 1/05,4/05 и Ванредни број 9/12),
Административни одбор Скупштине општине Доњи Жабар на сједници одржаној дана 26.
децембра 2013. године доноси следеће

РЈЕШЕЊЕ
о престанку радног односа
1. Господину Николи Ђокановић из Доњег Жабара, бившем Предсједнику Скупштине
општине Доњи Жабар, ПРЕСТАЈЕ РАДНИ ОДНОС у општини Доњи Жабар, закључно са
даном 26. децембром 2013. године, ради истека мандата.
2. Именовани се измирује са платом закључно са даном престанка радног односа.

Образложење
Административни одбор Скупштине општине Доњи Жабар одлучујући по службеној
дужности у погледу статусног питања носиоца јавне функције у општини, односно бившег
Предсједника Скупштине општине Доњи Жабар, господина Николе Ђокановић утврдио је
престанак радног односа закључно са 26.децембра 2013. године.
Господин Никола Ђокановић Одлуком број 01-111-8/13 разријешен је функције
Предсједника Скупштине општине Доњи Жабар, прије истека мандата, на Деветој редовној
сједници Скупштине општине Доњи Жабар одржаној дана 26.јуна 2013.године.
Именовани је остваривао право на плату из радног односа у трајању од шест мјесеци почев од
дана разрјешења, у висини коју је имао у вријеме престанка функције разрјешењем, а у складу
са одредбама члана 28. став 1. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 96/05).
Имајући у виду да се период од шест мјесеци навршава дана 26.децембра 2013. године,
Административни одбор Скупштине општине Доњи Жабар донио је рјешење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Рјешења може се поднијети приговор
Скупштини општине Доњи Жабар у року од 15 дана од дана достављања овог Рјешења.
Број:01/5-022-1-7-1/13
Предсједник Административног одбора
Доњи Жабар, 26.12. 2013.године
Лазар Стојановић, с.р.
____________________________
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САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
246. Одлука о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде
у поступку јавне набавке услуга – књиговодствене и рачуноводствене услуге
за потребе рачуноводства Општине Доњи Жабар у 2014., 2015. и 2016.
години
247. Рјешење о попису и образовању комисије за попис
248. Рјешење о именовању Савјета за пољопривреду и село
249. Рјешење о ангажовању средстава Буџетске резерве
250. Рјешење о поништавању Рјешења о ангажовању средстава Буџетске резерве
251. Рјешење о именовању Комисије за примопредају и увођење у државину
стамбене јединице
252. Рјешење о одобрењу прерасподјеле (реалокације) средстава у буџету
општине Доњи Жабар за 2013. годину
253. Рјешење о одобравању средстава Црквеној општини Доњи Жабар у сврху
почетка изградње Парохијског дома
254. Рјешење о одобравању средстава ФК „Младост“ Лончари
255. Рјешење о утврђивању бројчаних ознака организационих јединица и
стваралаца аката за Скупштину општине, Начелника општине и
Општинску управу за 2014. годину
256. Рјешење о одређивању предмета за које се води попис аката у 2014.години
257. Рјешење о именовању Савјеника за развој и планирање
258. Правилник о измјени Правилника о кућном реду

АКТИ РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Административни одбор Скупштине општине Доњи Жабар
259. Рјешење о престанку радног односа – Никола Ђокановић

Уторак, 31. децембар 2013.године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 32/13

Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Митар
Митровић дипл. правник Секретар Скупштине општине Доњи Жабар.
Тел/факс:054/875-100. "Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по
потреби. Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86 код
НЛБ Банке Бања Лука-Филијала Брчко.
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