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АКТИ СКУПШТИНЕ 

ПРОГРАМИ 

Број 4.   Програм коришћења средстава од накнаде за претварање 
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у 2014. 
години 
Број 4.   Програм заједничке комуналне потрошње за 2014. годину 
Број 4. Програм коришћења средстава од водних накнада у 2014. 
години 
Број 14. Програм рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2015. 
годину 

ПЛАНОВИ 

Број 4. План коришћења средстава намијењених за заштиту од 
пожара у 2014. години 

ОДЛУКЕ 

Број 2.   Одлука о оснивању Одбора за жалбе општине Доњи Жабар 
Број 2. Одлука о ослобађању плаћања накнаде одвоза комуналног 
отпада из домаћинства у 2014. години за одређене категорије 
обвезника 
Број 2.   Одлука о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске 
цијене 1m2 корисне површине стамбеног и пословног простора за 
2013.годину на подручју општине Доњи Жабар 
Број 2.   Одлука о усвајању Плана одржавања и заштите локалних и 
некатегорисаних путева и улица у насељеним мјестима општине 
Доњи Жабар за 2014.годину 
Број 2.   Одлука о измјени Одлуке о избору чланова сталних радних 
тијела Скупштине општине Доњи Жабар 
Број 4.   Одлука о измјени Одлуке о Урбанистичком плану насеља 
Доњи Жабар и Лончари 
Број 4.   Одлука о висини закупа пословних зграда, дијелова зграда 
и пословних просторија у својини Општине Доњи Жабар, односно 
државној својини којима Општина располаже 
Број 4.   Одлука  о пречишћавању и одвођењу отпадних вода 
Број 4.    Одлука о радовима за које није потребна грађевинска 
дозвола 
Број 4.   Одлука о проширеним правима из области социјалне 
заштите 
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Број 4.   Одлука о одређивању намјене коришћења новчаних 
средстава додијељених неразвијеним јединицама локалне 
самоуправе у 2014. години 
Број 4.   Одлука о усвајању Плана капиталних улагања-издаци за 
нефинансијску имовину у 2014.години 
Број 4. Одлука о висини накнаде за рад Предсједника и чланова 
Одбора за жалбе општине Доњи Жабар 
Број 6.   Одлука о управљању отпадом 
Број 6.   Одлука о висини плата функционера Општине Доњи Жабар 
Број 9 Одлука о измјени Одлуке о висини плата функционера 
Општине Доњи Жабар 
Број 9 Одлука о Годишњем финансијском извјештају Буџета општине 
Доњи Жабар за 2013. годину 
Број 9 Одлука о допуни Одлуке о одређивању намјене коришћења 
новчаних средстава додијељених неразвијеним јединицама локалне 
самоуправе у 2014. години 
Број 9 Одлука о измјени Програма коришћења средстава од накнаде 
за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне 
сврхе у 2014. години 
Број 9 Одлука о измјени Програма коришћења средстава од водних 
накнада у 2014. години 
Број 9 Одлука о продаји непосредном погодбом непокретности у  
својини општине Доњи Жабар ради обликовања–комплетирања 
честице 
Број 10  Одлука о усвајању Елабората о процијењеним штетама на 
подручју општине Доњи Жабара проузрокованим елементарном 
непогодом - поплавом у мају 2014. године 
Број 10  Одлука о измјени Одлуке о висини плата функционера 
Општине Доњи Жабар 
Број 10 Одлука о покрићу дефицита по Годишњем финансијском 
извјештају Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину 
Број 10    Одлука о кредитном задужењу општине Доњи Жабар 
Број 10  Одлука о измјени и допуни Одлуке о накнадама за вршење 
послова Скупштине општине Доњи Жабар 
Број 10  Одлука о измјенама и допунама Одлуке о стипендирању и 
награђивању студената  
Број 10  Одлука о измјени Одлуке о субвенцији трошкова превоза 
ученика основне школе 
Број 10  Одлука о измјени Одлуке о субвенцији трошкова превоза 
ученика средњих школа 
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Број 10  Одлука о измјени Одлуке о мртвозорничкој служби на 
подручју општине Доњи Жабар 
Број 10  Одлука о измјени Одлуке о условима и начину коришћења 
службених возила 
Број 10  Одлука о образовању Организационог одбора за 
обиљежавање Дана општине Доњи Жабар 
Број 11 Одлука о дугорочном кредитном задужењу Општине Доњи 
Жабар 
Број 11  Одлука о краткорочном кредитном задужењу Општине Доњи 
Жабар 
Број 11  Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине 
Доњи Жабар за период 1. 1. 2014. - 30.6.2014. године 
Број 11   Одлука о измјени Одлуке о избору чланова сталних радних 
тијела Скупштине општине Доњи Жабар 
Број 13   Одлука о усвајању Нацрта Одлуке о измјенама и допунама  
Одлуке о усвајању Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину – 
Ребаланс 
Број 13   Одлука о усвајању Нацрта Буџета општине Доњи Жабар за 
2015. годину 
Број 13 Одлука о измјени Одлуке о висини плата функционера 
Општине Доњи Жабар 
Број 13  Одлука о измјени и допуни Одлуке о стипендирању и 
награђивању студената  
Број 13  Одлука о измјени Одлуке о накнадама за вршење послова 
Скупштине општине Доњи Жабар 
Број 13  Одлука о измјени Одлуке о одобравању накнада за рад 
предсједника савјета мјесних заједница 
Број 13   Одлука о измјени Одлуке о утврђивању висине комуналне 
накнаде за канализацију 
Број 13  Одлука о измјени Одлуке о мртвозорничкој служби на 
подручју општине Доњи Жабар 
Број 13   Одлука о давању сагласности на Споразум између општине 
Доњи Жабар и општине Пелагићево о начину и облику обављања 
послова од заједничког интереса из области социјалне заштите 
Број 14  Одлука о усвајању Нацрта Одлуке о измјенама и допунама  
Одлуке о усвајању Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину – 
Ребаланс 
Број 14   Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине 
Доњи Жабар за 2014. годину 
Број 14     Одлука о регресирању цијене превоза ђака основне школе 
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Број 14   Одлука о висини пореске стопе пореза на непокретности за 
2015. годину 
Број 15  Одлука о усвајању Буџета општине Доњи Жабар за 2015. 
годину 
           - Буџет општине Доњи Жабар за 2015. годину - 
Број 15  Одлука о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2015. 
годину 

РЈЕШЕЊА 

Број 2.  Рјешење о оснивању Савјета за безбједност саобраћаја 
општине Доњи Жабар 
Број 2.   Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка 
Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе 
Број 2. Рјешење о измјени Рјешења о одређивању овлашћених 
одборника за закључивање бракова 
Број 2.  Рјешење о именовању чланова Комисије за оцјену рада 
Секретара Скупштине општине Доњи Жабар 
Број 6.  Рјешење о именовању Предсједника и чланова Одбора за 
жалбе општине Доњи Жабар 
 

ЗАКЉУЧЦИ 

Број 2.   Закључак о Нацрту Одлуке о гробљима и погребној 
дјелатности 
Број 2.   Закључак о Нацрту Одлуке о пречишћавању и одвођењу 
отпадних вода 
Број 2.  Закључак о Нацрту Одлуке о проширеним правима из 
области социјалне заштите 
Број 2. Закључак о усвајању Извјештаја о провођењу Одлуке о 
локалним подстицајима у пољопривреди за 2013. годину 
Број 4. Закључак о прихватљивости Нацрта Одлуке о управљању 
отпадом 
Број 4.    Закључак о прихватљивости Нацрта Одлуке о јавној 
расвјети 
Број 4.  Закључак о усвајању Извјештаја о раду и реализацији 
васпитно-образовног рада ЈУ Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи 
Жабар на крају Првог полугодишта школске 2013/2014. године 
Број 6. Закључак о неусвајању Извјештаја о раду Општинске 
организације Црвеног крста за 2013. годину са Програмом рада за 
2014. годину 
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Број 6.  Закључак о усвајању Извјештаја о раду КУД „Рузмарин“ 
Доњи Жабар у 2013. години са Планом рада у 2014. години 
Број 6.  Закључак о усвајању Извјештаја о раду са финансијским 
показатељима спортских организација које су користиле средства 
буџета у 2013. години са плановима рада и финансирању у 
2014.години - ФК «Црвена звијезда» Доњи Жабар, ФК «Полет» Човић 
Поље, ФК «Младост» Лончари и Шах клуб «Полет» Човић Поље 
(Извјештај о раду и утрошку средстава у 2013. години) 
Број 6.   Закључак о усвајању Извјештаја о раду са финансијским 
показатељима савјета мјесних заједница за 2013. годину (Савјет 
Мјесне заједнице Доњи Жабар, Савјет Мјесне заједнице Лончари и 
Савјет Мјесне заједнице Човић Поље) 
Број 6.  Закључак о усвајању Кола српских сестара „СВЕТА ПЕТКА“ о 
утрошку средстава из Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину 
Број 6.  Закључак о прихватању Информације о провођењу 
општинских одлука о субвенцији превоза ученика (основна и средња 
школа) за школску 2013/2014. годину 
Број 6.   Закључак о прихватању Информације о раду и 
финансијском пословању Општинске борачке организације Доњи 
Жабар за 2013.годину са Програмом рада за 2014. годину 
Број 6.   Закључак о прихватању Информације о раду Полицијске 
станице Пелагићево за период 1.1.-31. 12. 2013. године број 09-
9/01-052-24/14 од 17. 3, 2014. године 
Број 6.   Закључак о прихватању Информације о стању путне мреже, 
вертикалне и хоризонталне сигнализације и стања ударних рупа на 
локалним путевима на подручју општине Доњи Жабар број 09-9/01-
052-34/14 
Број 9 Закључак о предузетим мјерама, поступцима и подацима који 
се односе на поплаве на подручју општине Доњи Жабар у мају 2014. 
године 
Број 9 Закључак о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и 
Општинске управе за 2014. годину 
Број 9 Закључак о прихватању Информације о стању остваривања 
права из области борачко-инвалидске заштите за 2013. годину 
Број 9 Закључак о прихватању Информације о раду и 
функционисању цивилне заштите и ватрогасне службе на подручју 
општине Доњи Жабар у 2013.години од 19. 6. 201. године 
Број 9 Закључак о прихватању Информације о броју умрлих и 
рођених грађана у општини Доњи Жабар за 2013. годину 
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Број 9 Закључак о усвајању Извјештаја о раду комуналне полиције 
за 2013. годину са Планом рада за 2014. годину 
Број 9 Закључак о усвајању Извјештаја о раду пољопривредне 
инспекције за 2013. годину са Планом рада за 2014. годину 
Број 9 Закључак о усвајању Извјештаја о раду инспекције за храну и 
санитарну заштиту за 2013. годину са Планом рада за 2014. годину 
Број 9 Закључак о усвајању Извјештаја о раду урбанистичко-
грађевинске инспекције за 2013. годину са Планом рада за 2014. 
годину 
Број 9 Закључак о прихватању Информације о утрошку средстава 
буџета за потребе Српске православне црквене општине Доњи 
Жабар у 2013. години 
Број 9 Закључак о усвајању Извјештаја о упису дјеце у Први разред 
Основне школе за школску 2014/2015 годину 
Број 9 Закључак о усвајању Извјештаја о раду и утрошеним 
средствима за 2013. годину - Кјокушин карате клуб „Ронин“ 
Број 10  Закључак – Иницијатива за измјену Одлуке о учешћу 
општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину 
распоређивања тих прихода 
Број 10  Закључак о усвајању Извјештаја о стању рјешавања 
управних предмета код органа општинске управе за период од 
1.1.2013. до 31.12.2013. године 
Број 10  Закључак о прихватању Информације о провођењу Закона о 
занатско-предузетничкој дјелатности са табеларним прегледом 
регистрованих самосталних предузетника 
Број 10  Закључак о прихватању Информације - Анализа успјеха 
ученика Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар на крају Другог 
полугодишта школске 2013/2014. године број 365/14 од 25. 6. 2014. 
године 
Број 10  Закључак о прихватању Информације о стању уређења и 
одржавања спомен обиљежја на подручју Општине  Доњи Жабар 
Број 10  Закључак о прихватању Информације о стању путне мреже, 
вертикалне и хоризонталне сигнализације на подручју општине 
Доњи Жабар број 09-9/01-052-28/14-2 од 23. јула 2014. године – 
СЈБ Пелагићево 
Број 11  Закључак о усвајању Извјештаја о раду и реализацији 
васпитно – образовног рада ЈУ Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи 
Жабар на крају школске 2013/2014. године 
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Број 11 Закључак о усвајању приједлога Комисије за награде и 
признања да се у 2014. години не додјељују јавна признања 
општине Доњи Жабар 

Број 13  Закључак о усвајању Програма рада зимске службе на 
подручју општине Доњи Жабар за зимску сезону 2014/2015. годину 
 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

ОДЛУКЕ 

Број 3     Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга – 
одвоз и депоновање комуналног отпада са територије општине Доњи 
Жабар 
Број 3    Одлука о расподјели средстава буџета општине Доњи Жабар 
за 2014. годину спортским организацијама 
Број 5     Одлука о продаји расходованог путничког моторног возила 
Број 5  Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга-
одржавање и заштита локалних и некатегорисаних путева и улица у 
насељима на територији општине Доњи Жабар у 2014. и 2015. 
години 
Број 5   Одлука о измјени Одлуке о приступању поступку јавне 
набавке услуга-одржавање и заштита локалних и некатегорисаних 
путева и улица у насељима на територији општине Доњи Жабар у 
2014. и 2015. години 
Број 5 Одлука о резултатима окончаног поступка и избору 
најповољније понуде у поступку јавне набавке услуга – одржавање и 
заштита локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на 
територији општине Доњи Жабар у 2014. и 2015. години 
Број 5 Одлука о резултатима окончаног поступка и избору 
најповољније понуде у поступку јавне набавке услуга-одвоз и 
депоновање комуналног отпада са територије општине Доњи Жабар 
за 2014., 2015., 2016. и 2017. годину 
Број 11   Одлука о приступању поступку јавне набавке радова – 
израда међуспратне АБ пуне плоче на објекту Подручне Основне 
школе у Лончарима 
Број 11 Одлука о резултатима окончаног поступка и избору 
најповољније понуде у поступку јавне набавке радова - израда 
међуспратне АБ пуне плоче на објекту подручне основне школе у 
Лончарима 
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Број 12  Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга-
дугорочно кредитно задужење општине Доњи Жабар 
Број 12 Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга-
краткорочно кредитно задужење општине Доњи Жабар 
Број 12 Одлука о резултатима окончаног поступка и избору 
најповољније понуде у поступку јавне набавке услуга – кредитно 
задужење општине Доњи Жабар (дугорочни кредит: 102.832,00 КМ) 
Број 12  Одлука о резултатима окончаног поступка и избору 
најповољније понуде у поступку јавне набавке услуга – краткорочно 
кредитно задужење општине Доњи Жабар (краткорочни кредит: 
77.000,00 КМ) 
Број 12   Одлука о приступању поступку јавне набавке роба-
одржавање јавне расвјете на подручју општине Доњи Жабар  
Број 12 Одлука о приступању поступку јавне набавке роба-
канцеларијски материјал за потребе Општинске управе 
Број 12   Одлука о приступању поступку јавне набавке роба-
режијски материјал за потребе Општинске управе 
Број 13   Одлука о приступању поступку јавне набавке роба-картице 
за канцеларијско пословање 
Број 13  Одлука о приступању поступку јавне набавке роба-
новогодишњи рекламни материјал 
Број 13  Одлука о приступању поступку јавне набавке роба-
новогодишњи пакетићи 
Број 13  Одлука о приступању поступку јавне набавке радова-
изградња септичке јаме на објекту Подручне Основне школе у 
Лончарима 
Број 14   Одлука о приступању поступку јавне набавке роба–
одржавање јавне расвјете на подручју општине Доњи Жабар 
 

ПРАВИЛНИЦИ 

Број 1 Правилник о праћењу и оцјењивању рада запослених у 
Општинској управи општине Доњи Жабар 
Број 1 Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању 
запослених у Општинској управи општине Доњи Жабар 
Број 3   Правилник о раду 
Број 12  Правилник о допуни Правилника о раду 
Број 12  Правилник о поступку директног споразума 
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РЈЕШЕЊА 

Број 3   Рјешење о одобравању средстава ФК „Црвена Звијезда“ 
Доњи Жабар 
Број 3    Рјешење о одобравању средстава ФК „Полет“ Човић Поље 
Број 3   Рјешење о именовању Комисије за споменике и спомен-
обиљежја 
Број 5   Рјешење о утврђивању накнаде за обављање послова 
вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за социјални 
рад Доњи Жабар 
Број 5   Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка 
јавне набавке услуга одржавање и заштита локалних и 
некатегорисаних путева и улица у насељима на територији Општине 
Доњи Жабар у 2014. и 2015. години 
Број 5   Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка 
јавне набавке услуга- одвоз и депоновање комуналног отпада са 
територије општине Доњи Жабар за 2014., 2015., 2016. и 2017. 
годину 
Број 5  Рјешење о ангажовању средстава Буџетске резерве 
Број 8 Рјешење о именовању Комисије за процјену штете од поплава 
у пољопривреди на подручју општине Доњи Жабар 
Број 8 Рјешење о именовању Комисије за процјену штете од поплава 
на грађевинским објектима на подручју општине Доњи Жабар 
Број 8  Рјешење о допуни Рјешења о именовању Комисије за 
процјену штете од поплава у пољопривреди на подручју општине 
Доњи Жабар 
Број 8  Рјешење о допуни Рјешења о именовању Комисије за 
процјену штете од поплава на грађевинским објектима на подручју 
општине Доњи Жабар 
Број 8 Рјешење о именовању Комисије за процјену штете од поплава 
на инфраструктурним објектима на подручју општине Доњи Жабар 
Број 9  Рјешење о именовању Комисије за израду Извјештаја о 
процјени штете од поплава настале у мају 2014. године на подручју 
општине Доњи Жабар 
Број 11  Рјешење о именовању надзорног органа над извођењем 
радова на изградњи објекта Амбуланте породичне медицине Дома 
здравља Бијељина – Амбуланта Доњи Жабар 
Број 11  Рјешење о именовању Комисије за расподјелу конценроване 
хране за краве музаре у поплављеним домаћинствима на подручју 
општине Доњи Жабар 
Број 12   Рјешење о додјели захвалница 
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Број 12  Рјешење о именовању Другостепене Комисије за процјену 
штете од поплава на грађевинским објектима на подручју општине 
Доњи Жабар 
Број 12  Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка 
јавне набавке услуга- кредитно задужење Општине Доњи Жабар 
(102.832,00 КМ) 
Број 12   Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка 
јавне набавке услуга-кредитно задужење Општине Доњи Жабар 
(77.000,00 КМ) 

ЗАКЉУЧЦИ 

Број 12   Закључак о утврђивању Програма прославе Дана општине 
Доњи Жабар за 2014. годину 
Број 12   Закључак о утврђивању Нацрта Ребаланса буџета општине  
Доњи Жабар за 2014. годину 
Број 12  Закључак о утврђивању Нацрта буџета општине Доњи Жабар 
за 2015. годину 

НАРЕДБЕ 
 

Број 7 Наредба о проглашењу ванредне ситуације за одбрану од 
поплава на подручју општине Доњи Жабар 
Број 8  Наредба о (дјелимичном) престанку важења Наредбе о 
проглашењу ванредне ситуације за одбрану од поплава на подручју 
општине Доњи Жабар 
Број 8 Наредба о престанку важења Наредбе о проглашењу ванредне 
ситуације за одбрану од поплава на подручју општине Доњи Жабар 
(у цијелости) 

УПУТСТВА 
 

Број 1.    Упутство за израду Плана запошљавања/кадровског плана 
у Општинској управи општине Доњи Жабар 
 
 

АКТИ ОСТАЛИХ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА,РАДНИХ 

ТИЈЕЛА И ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА 
 

АКТИ АДМИНИСТРАТИВНОГ ОДБОРА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

Број 5    План одржавања одборничких часова за 2014. годину 
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АКТИ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

Број 8 Пословник о раду Одбора за жалбе општине Доњи Жабар 
 

АКТИ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број 3   Јавни конкурс за именовање Предсједника и чланова Одбора 
за жалбе општине Доњи Жабар 
 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И 

КОМАНДАНТА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

Број 8 Одлука о давању овлашћења Начелнику општине да укине 
акте Општинског штаба за ванредне ситуације који нису стављени 
ван снаге даном престанка ванредног стања на подручју општине 
Доњи Жабар – 19. јуна 2014. године 
Број 7  Наредба о проглашењу ванредне ситуације за одбрану од 
поплава на подручју општине Доњи Жабар 
Број 7 Наредба о образовању Инфо-пункта у Мјесној заједници 
Лончари 
Број 7  Наредба о мобилизацији објекта и просторија Спортско-
школске дворане у Доњем Жабару за ванредне ситуације и 
одређивању одговорног лица 
Број 7   Наредба о мобилизацији средстава и људства „Агрекс“ д.о.о. 
Доњи Жабар 
Број 7 Наредба о мобилизацији објекта и просторија зграде зв. 
„Косановића зграда“ у Лончарима за организовање секундарног 
складиштења хуманитарне помоћи 
Број 7 Наредба о организовању пописа евакуисане стоке са 
поплављених подручја 
Број 7  Наредба о забрани становништву, медијима и осталим 
неовлашћеним субјектима улазак на поплављено подручје 
насељених мјеста Лончари, Јењић и Лепница као зона потенцијалног 
епидемијског жаришта 
Број 7  Наредба о забрани употребе воде за пиће у објектима за 
водоснабдијевање питком водом 
Број 7  Наредба о допуни Наредбе о мобилизацији и употреби 
пословног простора, средстава и људских ресурса „Агрекс“ д.о.о. 
Доњи Жабар 
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Број 7  Наредба о одређивању локације јаме – гробнице за укоп-
депоновање анималног отпада са поплављеног подручја општине 
Доњи Жабар 
Број 7   Наредба о одвозу и депоновању крупног и ситног отпада са 
поплављеног подручја општине Доњи Жабар 
Број 8 Наредба о условима точења горива одобреног од Републичког 
штаба за ванредне ситуације за потребе предузимања мјера и 
активности на поплављеном подручју општине 
Број 8 Наредба о испумпавању поплавне воде у свим бунарима и 
извориштима питке воде у домаћинствима на поплављеном подручју 
општине Доњи Жабар (чишћење, испирање и хлорисање) 
Број 8 Наредба о посебним мјерама за одржавање хигијене у 
просторијама јавних установа, предузетника и просторијама за 
колективни смјештај 
Број 8 Наредба о провођењу мјера дезинфекције на поплављеном 
подручју општине Доњи Жабар 
Број 8 Наредба о расподјели сјеменског кукуруза 
Број 8 Наредба о престанку важења Наредбе о образовању Инфо-
пункта у Мјесној заједници Лончари 
Број 8 Наредба о престанку важења Наредби о мобилизацији и 
употреби објекта и просторија Спортско-школске дворане у Доњем 
Жабару и просторија зграде зв. „Косановића зграда“ у Лончарима 
Број 8 Наредба о престанку важења Наредбе о забрани 
становништву,медијима и осталим неовлашћеним субјектима улазак 
на поплављено подручје насељених мјеста Лончари, Јењић и 
Лепница 
Број 8 Наредба о престанку важења Наредбе o мобилизацији и 
употреби пословног простора, средстава и људских ресурса 
привредног друштва „Агрекс“ д.о.о. Доњи Жабар 
Број 8 Наредба о престанку важења Наредбе о попису и исхрани 
стоке са поплављених подручја 
Број 8 Наредба о престанку важења Наредбе о одређивању локације 
јаме – гробнице за укоп-депоновање анималног отпада са 
поплављеног подручја општине Доњи Жабар 
Број 8 Наредба о престанку важења Наредбе о одвозу и депоновању 
крупног и ситног отпада са поплављеног подручја општине Доњи 
Жабар 
Број 8 Наредба о престанку важења Наредбе о посебним мјерама за 
одржавање хигијене у просторијама јавних установа, предузетника и 
просторијама за колективни смјештај 
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Број 8 Наредба о престанку важења Наредбе о провођењу мјера 
дезинфекције на поплављеном подручју општине Доњи Жабар 
Број 8 Наредба о престанку Наредбе о расподјели сјеменског 
кукуруза 
Број 8 Наредба о асанацији-дезинсекцији поплављеног подручја 
општине Доњи Жабар 
Број 7   Закључак - нису се стекли услови за престанак ванредне 
ситуације на подручју општине Доњи Жабар са образложењем 
Број 8 Закључак да не постоје услови за престанак ванредне 
ситуације на подручју општине Доњи Жабар – одговор на 
Обавјештење Министарства управе и локалне самоуправе број 10.3-
014-99/14 од 27. 5. 2014. године 
Број 7  Захтјев Републичком штабу за ванредне ситуације за 
провођење мјера хигијенско-епидемиолошке заштите на 
поплављеном подручју 
Број 7    Захтјев Министарству здравља и социјалне заштите 
Републике Српске и Дому здравља Бијељина за провођење мјера 
хигијенско-епидемиолошке заштите на поплављеном подручју 
Број 7  Захтјев Републичком штабу за ванредне ситуације и 
Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске за 
давање мишљења и препорука у вези подобности формирања 
посебне депоније у Лончарима за крупни и ситни отпад са 
поплављеног подручја општине Доњи Жабар 
Број 8 Допис Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде–формирање јаме - гробнице за укоп-депоновање 
анималног отпада са поплављеног подручја општине Доњи Жабар 
 
...................................................................................................................................................................      

 
СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

 
..................................................................................................................................................... 
 
 

РЕГИСТАР  
ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У  «СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР» У 2014.ГОДИНИ 

 

Сриједа, 31. децембар 2014.гпдине-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

  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. 


