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    АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   98 

   На основу члана 35. а у вези са чланом 31. став 1. т. ђ) Закона о буџетском систему Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 121/12 и 52/14), члана 30. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске», бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  

и члана 26. Статута општине Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар», бр. 6/05, 

Ванредни број 7/12 и број 6/15), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 27. редовној сједници, 

одржаној дана 15. децембра 2015. године, донијела 

 

ОДЛУКУ  

о усвајању Нацрта Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за 2015. годину 
 

Члан 1. 

   Усваја се Нацрт Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за 2015. годину у укупном износу од 

1.298.053 КМ. 

Члан 2. 

   Саставни дио ове Одлуке је Нацрт Ребаланса буџета oпштине Доњи Жабар за 2015. годину. 
 

Члан 3. 

   Ова Одлука,  из нарочито оправданих разлога који се односе на хитност процедуре усвајања 

Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за 2015. годину, ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 

        

Број: 01-022-69/15                                                                                   Предсједник Скупштине                                                                                          

15. децембар  2015. године                                  Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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     На основу члана 31. тачка д. и ђ. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске", број 121/12 и 52/14) и члана 26. Статута општине Доњи Жабар 

("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 6/05, Ванредни број 7/12 и број 6/15), 

Скупштина општине Доњи Жабар на 27. редовној сједници одржаној 15. децембра 2015. године, 

донијела је  

ОДЛУКУ  

 о усвајању Нацрта Буџета општине Доњи Жабар за 2016. годину  
 

Члан 1. 

   Усваја се Нацрт Буџета општине Доњи Жабар за 2016. годину у укупном износу од 1.167.759  

КМ. 

Члан 2. 

    Саставни дио ове Одлуке је Нацрт Буџета општине Доњи Жабар за 2015. годину. 

                Гласник 
 
  

         

Доњи Жабар                           

Година XXII – Број 10   Сриједа, 16. децембар 2015. године 
 

 СЛУЖБЕНИ  

 ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  
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Члан 3. 

   Ова Одлука,  из нарочито оправданих разлога који се односе на хитност процедуре усвајања 

Буџета општине Доњи Жабар за 2016. годину, ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 

 

Број: 01-022-70/15                                                                              Предсједник Скупштине                                                                                                

15. децембар  2015. године                                                         Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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   На основу члана 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 

Жабар“, бр. 6/05,ванредни број: 7/12 и ванредни број: 9/12) и чл. 5. Одлуке о овлашћењима за 

прибављање и располагање имовином општине Доњи Жабар („Службени гласник општине 

Доњи Жабар“, бр. 8/10 и 18/12), Скупштина општине Доњи Жабар је на 27. редовној сједници 

одржаној дана 15. децембра 2015. године, донијела 

 

ОДЛУКУ  

о давању сагласности за закључивање уговора о праву службености употребе крова 

спортске дворане у Доњем Жабару 
 

Члан 1. 

   Овлашћује се Начелник општине Доњи Жабар, да у име општине Доњи Жабар, закључи  са 

Игором Божићем из Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: инвеститор), ЈМБ 2808980181515, 

уговор о заснивању права службености употребе крова спортске дворане Основне школе „Доњи 

Жабар“ у Доњем Жабару уписане у земљишнокњижни уложак бр. 94 к.о. Доњи Жабар као 

зграда 2. површине 1088 m2 , под следећим условима:  
 

     - на одређено вријеме и то од дана  уписа предметне службености у земљишне књиге па док 

постоји потреба за коришћењем послужне ствари, искључиво у сврху изградње соларне електране, 

     - предмет права употребе је кров у цијелости, са обије стране, 

     - путем нотарски обрађене исправе уз претходно прибављено мишљење Правобранилаштва 

Републике Српске, Сједиште замјеника у Добоју на нацрт уговора, 

     - сви трошкови нотарске обраде уговора и уписа права службености у земљишну књигу 

падају на терет инвеститора, 

     - сви трошкови и обавеза довођења у првобитно стање послужне ствари падају на терет 

инвеститора, 

     - да се право службености употребе врши на начин тако да најмање оптерећује послужну 

некретнину, 

     - уз обавезу плаћања мјесечне накнаде за право службености употребе у износу од 22 

(двадесетдва) фенинга по једном метру квадратном крова (накнада обухвата цијелу површину 

половине крова на којем ће бити изграђена соларна електрана),накнаду  плаћати до десетог у 

мјесецу за претходни мјесец од дана издавања употребне дозволе, накнаду није потребно 

плаћати за дио крова на којем није изграђена соларна електрана,  

     - инвеститор има право користити послужну ствар за приступ соларној електрани изграђеној 

на послужној ствари ради вршења послова одржавања, замјене оштећених или уништених 

дијелова и обављања других послова у циљу осигурања континуираног функционисања исте. 
 

Члан 2. 

   Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 
 

Број:  01-022-72/15                                                                          Предсједник Скупштине 

15. децембар 2015                                                                               Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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   На основу члана 30. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“,бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13),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 број 

6/15), Скупштина Општине Доњи Жабар на 27. редовној сједници одржаној дана 15. децембра 

2015. године, донијела је 

ОДЛУКУ 

о измјени Одлуке о приступању промјени Пословника Скупштине општине Доњи 

Жабар 
 

Члан 1. 

     У Одлуци о приступању промјени Пословника Скупштине општине Доњи Жабар 

(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 19/13), члан 2. мијења се и измијењен гласи: 

«Члан 2. 

   Задужује се Одбор за статутарна питања и прописе да најкасније до 29. фебруара 2016. године, 

изради и достави Скупштини општине Нацрт новог Пословника Скупштине општине Доњи 

Жабар, у складу са Законом о локалној самоуправи, Изборним законом БиХ, Изборним законом 

Републике Српске, Законом о статусу функционера јединица локалне самоуправе, Статутом 

општине Доњи Жабар и другим прописима » 

Члан 2. 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број:01-022-71/15                                                                                Предсједник Скупштине 

15. децембар 2015. године                                                                     Лазар Стојановић, с.р.      

Доњи Жабар 

________________________ 
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   Ha основу члана 2.12 став (5) Изборног закона Босне и Херцеговине ("Службени гласник 

Босне и Херцеговине", број 23/01,7/02-ВП БиХ,9/02-ВП БиХ, 20/02,25/02-исправка,4/04, 20/04, 

25/05-ВПБиХ, 52/05,77/05,11/06-ВП БиХ, 24/06,32/07, 33/08,37/08, 32/10, 18/13 и 7/14) и члана 7. 

Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова општинске изборне комисије, 

Изборне комисије Града Бања Луке, Изборне комисије Града Мостара и Изборне комисије 

Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 9/10, 

37/10 и 74/11), Скупштина општине Доњи Жабар на својој 27. редовној сједници одржаној дана 

15. 12. 2015. године доноси  

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању чланова Општинске изборне комисије Доњи Жабар 
 

   1. За чланове Општинске изборне комисије Доњи Жабар именују се:  

     - Данијела Миркић дипломирани правник, предсједник 

     - Душанка Јовановић наставник биологије и хемије, члан  и 

     - Далибор Стојановић дипломирани економиста, члан. 

   2. Мандат чланова Општинске изборне комисије je седам (7) година од давања сагласности 

Централне изборне комисије Босне Херцеговине.  

   3. Општинска изборна комисија врши послове прописане Изборним законом и актима 

донесеним на основу Закона.  

   4. Ово Рјешење ступа на снагу даном давања сагласности од стране Централне изборне 

комисије Босне и Херцеговине и биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.  
 

Образложење 
Скупштина општине Доњи Жабар на 25. редовној сједници одржаној дана 30. јуна 2015. године 

донијела је Рјешење о разрјешењу предсједника и чланова Општинске изборне комисије Доњи 

Жабар број 01-022-35/15 ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр 6/15). Наведеним 

Рјешењем разријешени су предсједник Општинске изборне комисије Доњи Жабар Душанка 

Јовановић и Владимир Ресановић члан Комисије због истека мандата од седам година, а Ружица 

Јовичић члан Комисије - због оставке. 
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      Одредбама члана 7. Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова 

општинске изборне комисије, Изборне комисије Града Бања Луке, Изборне комисије Града 

Мостара и Изборне комисије Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине("Службени гласник Босне и 

Херцеговине",бр.9/10,37/10,74/11)прописана je процедура за именовање чланова изборне 

комисије.  

   Скупштина општине Доњи Жабар, на 25. сједници одржаној 30. јуна 2015. године, донијела je 

Одлуку о објављивању Јавног огласа за именовање чланова Општинске изборне комисије Доњи 

Жабар број 01-022-36/15 ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр 6/15)  именовала 

Рјешењем број 01-022-39/15 Комисију за провођење поступка пo Јавном огласу за именовање 

чланова Општинске изборне комисије Доњи Жабар.  

   Јавни оглас за именовање чланова Општинске изборне комисије Доњи Жабар објављен је у 

дневним новинама „Вечерње новости“ од 25. јула 2015. године и „Службеном гласнику 

Републике Српске“ број 61 од 4. августа 2015. године.  

   Из Извјештаја Комисије je видљиво да je на расписани јавни оглас пристигло три пријаве 

кандидата за именовање чланова Општиске изборне комисије који су и испуњавали опште и 

посебне услове Јавног огласа. Комисија за избор je са кандидатима који су испуњавали услове 

јавног огласа обавила интервју, те утврдила приједлог ранг листе кандидата.  

   Скупштина општине je на основу Извјештаја комисије, a цијенећи положај кандидата на ранг 

листи и утврђеног приједлога Комисије, донијела рјешење као у диспозитиву.  

   ПРАВНА ПОУКА: Ово Рјешење je коначно и против истог није дозвољена жалба, али се може 

покренути управни спор. Управни спор се покреће тужбом Окружном суду у Добоју у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења.  
 

Број: 01-022-74/15                                                                      Предсједник Скупштине 

15. децембар 2015. године                                                            Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар  

________________________ 
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      На основу чл. 30. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом 47. Правилника о одржавању, 

рехабилитацији и заштити јавних путева и путних објеката ("Службени гласник Републике 

Српске", број 6/15), члана 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине 

Доњи Жабар“, број 6/05,Ванредни број 7/12 и 6/15) и чланом 108. 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 је на 27. редовној сједници одржаној 

дана 15. децембра 2015.  године,  донијела 
 

ЗАКЉУЧАК  

о усвајању Плана рада зимске службе за зимску сезону 2015/2016. године 
 

I 

   Усваја се План рада зимске службе на подручју општине Доњи Жабар за зимску сезону 

2015/2016. годину. 

II 

   План из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка. 

 

III 

   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен и у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 

                                        

Број: 01-022-75/15                                                                            Предсједник Скупштине   

15. децембар 2015. године                                                                  Лазар Стојановић, с.р.        

Доњи Жабар 

_______________ 
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ПЛАН 
РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ 2015/2016. ГОДИНУ 

 

     1. УВОД 

   Послови зимске службе обухватају мјере и радње потребне за обезбјеђење проходности 

путева и безбједно одвијања саобраћаја у зимским условима који наступају када је онемогућено 

нормално одвијање саобраћаја у случају: 

     1) сњежних падавина, 

     2) завијавања путева усљед дејства вјетра и 

     3) поледице на коловозу усљед ниске температуре или ледене кише. 

   Зимски период одржавања путева обухвата период од 15. новембра текуће године до 15. марта 

наредне године, а зависно од временских прилика и метеоролошких прогноза, тај период може 

почети и раније, односно завршити касније. 

   Правни оквир за доношење овог Плана чине: 

     - Закон о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број 124/11), 

     - Правилник о одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева и путних објеката 

("Службени гласник Републике Српске", број 6/15), 

     - Одлука о комуналним дјелатностима ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 

31/13), и 

     - Одлука о одржавању, заштити, развоју и управљању локалним и некатегорисаним путевима 

и улицама у насељу ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 5/11- Други Пречишћен 

текст и 9/11-измјена и допуна). 

       Реализација послова зимске службе вршиће се у складу са потребама. 

 

     2.  ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

 

   Локални путеви на подручју општине Доњи Жабар одређују се као путеви првог приоритета 

на којима се обезбјеђује непрестано чишћење у циљу осигурања сталне проходности, и то: 

    1. Пут од центра насељеног мјеста Човић Поље, преко Видаковића раскрснице, Милине липе, 

Доњег Поља, до магистралног пута Пелагићево - Лончари М1.8 (Ловац), у дужини од 10.3 km, 

Л-1 

    2. Пут од Милине липе до магистралног пута Лончари-Тузла (код Ђорђића), у дужини од 1.5 

km, Л-2 

    3. Пут кроз Цвијане (од пута Р462) до границе са КО Човић Поље, у дужини од 2.1 km, Л-3 

    4. Пут кроз Миливојевиће (нови), у дужини од 1.1 km, Л-4 

    5. Пут Петковића раскрсница-Жаркића мост, у дужини од 0.6 km, Л-5 

    6. Пут кроз Круниће, у дужини од 1.2 km, Л-6 

    7. Стари пут за Орашје (Косановић-Лепница), у дужини од 3 km, Л-7 

    8. Дријенски пут, у дужини од 1.7 km, Л-8 

    9. Пут за Јењић, у дужини од 2 km, Л-9 

    10. Пут од магистралног пута Лончари - Орашје ("Станара") кроз центар Човић Поља 

(Школа) до границе са  КО Обудовац, у дужини од 4.7 km, Л-10 

    11. Пут за Матиће од зграде школе у Човић Пољу до границе КО Матићи, у дужини од 1.3 

km, Л-11 

    12.  Пут кроз Вуковиће, у дужини од 1.6 km, Л-12 

    13.  Пут кроз Јуришиће, у дужини од 1 km, Л-13 

    14.  Пут кроз Поповиће, у дужини од 1,2 km, Л-14 

    15.  Пут кроз "Зариће" (Човић Поље), у дужини од 0,43 km, Л-17 

    16.  Пут у "Баре" (Доњи Жабар), у дужини од 0,5 km, Л-15 

    17.  Пут према мјесном гробљу у Доњем Жабару(насип), у дужини од 1,45 km, Л-16 

    18.   "Дујковача"2 (к.ч. 1158/60, КО Лончари), у дужини од 0,5 km, Л-18 

    19.  "Дујковача"3 (к.ч. 1158/69, КО Лончари), у дужини од 0,55 km, Л-19 

    20.  "Дујковача"4 (к.ч. 1158/155, КО Лончари), у дужини од 0,6 km, Л-20 

    21.   "Дујковача"5(к.ч. 1158/168, КО Лончари), у дужини од 0,6 km, Л-21 

    22.   Пут кроз Ристиће и Вуковиће до мјесног гробља у Доњем Жабару, у дужини од 1,16  km, 

Л-22 
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    23.  Пут кроз Миливојевиће и Стојшиће почиње од улице Светог Саве (од продавнице у 

Доњем Пољу), обухвата к.ч.бр. 2652/1, 2652/5, 2363/1 и дио к.ч.бр.3459, све к.о. Доњи Жабар, и 

излази на улицу Светог Саве код куће Симе Вуковића, у дужини од 1463 m, Л-23 

    24.  Пут поред Старог Храста почиње од Магистралног пута Тузлаа М1.8 Орашје (од улице 

Цара Лазара у Лончарима) и обухвата земљиште означено као к.ч.бр.293, 1259  и 1258, све к.о. 

Лончари, део к.ч.бр.3424 и 3427 к.о. Доњи Жабар, и спаја се са улицом Српском у Доњем 

Жабару, дужине 1262 m, Л-24   

   Укупна дужина локалних путева на подручју општине Доњи Жабар износи 41 815 m1. 
 

     3.  ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

 Послови зимске службе повјеравају се даваоцу услуге у складу са прописима о јавним набавкама. 

   Сњежне падавине је потребно уклањати са коловоза локалних и других путева и других 

јавних површина одмах по започињању падавина, а обавезно када достигну висину која 

онемогућава или знатно отежава њихово редовно коришћење и употребу, односно када 

угрожавају безбиједно одвијање саобраћаја. 

   Уклањање сњежних падавина је потребно вршити одговарајућим возилима, машинама и 

опремом, према прописаним стандардима. 

   У случају већих сњежних падавина, поред свих локалних путева, п р и о р и т е т н и су и сви 

путеви који воде према мјесним гробљима на подручју општине Доњи Жабар. 

   Овлашћени давалац комуналних услуга зимске службе дужан је сњежне падавине уклањати и 

са прикључних прилаза и приступа који повезују јавне локалне путеве и јавне објекте (локални 

и државни органи и организације, Мјесне заједнице, основне школе и друге јавне установе). 

   У случају појаве поледице, као и у превентивне сврхе, коловози локалних јавних путева и 

друге јавне површине и по утврђеним приоритетима, је потребно посипати средствима која 

спречавају стварање поледице, леда, односно клизање и убрзавање отапања снијега и леда. 

   Снијег и лед који се уклања са јавних површина скупља се на гомиле, на мјестима погодним 

за одвоз. 

     4.  УПУЋУЈУЋЕ ОДРЕДБЕ 

   Овлашћени давалац комуналних услуга зимске службе дужан је у свему осталом да се у 

вршењу послова зимске службе придржава одредаба Правилника о одржавању, рехабилитацији 

и заштити јавних путева и путних објеката ("Службени гласник Републике Српске", број 6/15) 

________________________ 
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     На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 

бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чл. 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи 

Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни 

број 6/15) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар ("Службени гласник 

општине Доњи Жабар",бр.1/05,4/05-исправка и Ванредни број 9/12-аут. тумачење), Скупштина 

општине Доњи Жабар,на 27. редовној сједници одржаној 15. децембра 2015. године, донијела 

је следећи 

ЗАКЉУЧАК 
 

   1. Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине 

Доњи Жабар, суштински, формално, правно и технички је прихватљив за даљи поступак израде 

Приједлога Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине 

Доњи Жабар, у складу са законом.  

   2. Скупштина општине обавезује Начелника Општине да припреми и упути Скупштини 

општине Доњи Жабар на усвајање Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о мјесним 

заједницама на подручју општине Доњи Жабар. 

   3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар “.  
  

Број: 01-022-73/15                                                                                 Предсједник  Скупштине 

15. децембар 2015. године                                                                        Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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   На основу чл. 30. алинеја 26. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута 

општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 

7/12 и број 6/15) и чланом 108. 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 је на 27. редовној сједници одржаној 15. децембра 2015. године,  донијела 

следећи 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

   Усваја се Извјештај о раду и реализацији васпитно-образовног рада ЈУ Основна школа „Доњи 

Жабар“ Доњи Жабар на крају школске 2014/2015. године број 540/15 од 31. 8. 2015. године. 
 

II 

   Извјештај из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка. 
 

III 

   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 
 

Број:01-022-76/15                                                                             Предсједник Скупштине 

15. децембар 2015. године                                                                   Лазар Стојановић, с.р.      

Доњи Жабар         

________________________ 
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   На основу чл. 30. алинеја 26. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута 

општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 

7/12 и број 6/15) и чланом 108. 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 је на 27. редовној сједници одржаној 15. децембра 2015. године,  донијела 

следећи 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

   Усваја се Годишњи Програм рада Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар за школску 

2015/2016. годину 

II 

   Програм из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка. 
 

III 

   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 

 

Број:01-022-77/15                                                                             Предсједник Скупштине 

15. децембар 2015. године                                                                   Лазар Стојановић, с.р.      

Доњи Жабар 

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

 

            АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
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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, 118/05 и 98/13), чл.17. и чл. 87.ст.3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ„бр.39/14), чл.2. Правилника о поступку директног 

споразума (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 12/14) и чл. 44. Статута Општине 

Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05 и 7/12),  доноси следећу 
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ОДЛУКУ 

о приступању поступку јавне набавке услуга – израда главног грађевинског пројекта 

за уређење терена око зграде Амбуланте породичне медицине у Доњем Жабару 
 

I 

   Приступа се поступку јавне набавке услуга-израда главног пројекта за уређење терена око 

зграде амбуланте породичне медицине у Доњем Жабару. 
 

II 

   Процењена вредност  јавне набавке  је  до 1.200,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

III 

   Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за  

2015.годину. 

  Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „издаци за изградњу и 

прибављање пословних објеката и простора”, економски код 5111, потрошачка јединица 

0072130. 

IV 

   За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.  
 

V 

   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 02- 404-17  /15                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

11.05.2015.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, 118/05 и 98/13), чл.17. и чл. 87.ст.2. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, бр.39/14) и чл. 44. Статута Општине Доњи Жабар 

(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05, 7/12 и 6/15 ),  доноси следећу: 
 

ОДЛУКУ 

о приступању поступку јавне набавке роба – рачунарска опрема за потребе 

службеника Општинске управе 
 

I 

   Приступа се поступку јавне набавке роба-рачунарска опрема за потребе службеника 

општинске управе која обухвата један скенер и 1gb ram memorija DDR2, ЈРЈ  30200000-1. 
 

II 

   Процијењена вриједност  јавне набавке  је до 200,00 КМ са ПДВ-ом. 
 

III 

   Средства за извршење ове одлуке обезбиједиће се из буџета општине Доњи Жабар за  

2015.годину. 

   Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска средства је „расходи за компијутерски  

материјал”, економски код 412311, потрошачка јединица 0072130. 
 

IV 

   За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум. 
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V 

   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-404-18/15                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

8. 1. 2015. 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, 118/05 и 98/13), чл.17. и чл. 87.ст.3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ„бр.39/14), чл.2. Правилника о поступку директног 

споразума (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 12/14) и чл. 44. Статута Општине 

Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05, 7/12 и 60/15),  доноси следећу 
 
 

ОДЛУКУ 

о приступању поступку јавне набавке роба – канцеларијски материјал (папир за 

штампање) за потребе Општинске управе 
 

I 

   Приступа се поступку јавне набавке роба- канцеларијски материјал (папир за штампање) за 

потребе општинске управе општине Доњи Жабар,ЈРЈН 2280000-8. 
 

II 

   Процењена вредност  јавне набавке  је  до 410,00 КМ са ПДВ-ом.  

 

III 

   Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за  2015. 

годину. 

   Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за канцеларијски 

материјал”, економски код 412310, потрошачка јединица 0072130. 
 

IV 

   За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.  
 

V 

    Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-404-5-6/15                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 24.9.2015.године                                          Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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   На основу чл.43., а у вези са члановима 40.ст.2. и 72.ст.3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04,42/05,118/05 и 98/13), чл.17. Закона о 

јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број:39/14), чл. 4. Правилника о јавним 

набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:2/11),  и 

члана 44. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:6/05, 

7/12 и 6/15), Начелник општине Доњи Жабар,  доноси: 

 

ПОСЕБНА ОДЛУКА  

о приступању јавним набавкама 
 

I 

    Доноси се посебна одлука о приступању поступцима јавних набавки које нису предвиђене 

планом јавних набавки за   2015.годину . 
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II 

    Овом одлуком врши се допуна табеларног приказа годишњег плана јавних набавки у 

2015.години који се сматра  саставним делом ове одлуке. 

 

III 

    Јавним набавкама се приступа из следећих разлога: 

       - под тачком 1.  за потребе  уноса постојећих података јединствене електронске апликације 

за регистрацију предузетника,  

       - под тачком 2.  за потребе набавке рекламног новогидшњег материјала који се није могао 

раније планирати због смањеног пуњења буџета за 2015.годину. 

 

IV 

    Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 

 

Број:02-404-4-1/15                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

8. 10. 2015. год                                                           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, 118/05 и 98/13), чл.17. и чл. 87.ст.3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ„бр.39/14), чл.2. Правилника о поступку директног 

споразума (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 12/14) и чл. 44. Статута Општине 

Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05, 7/12 и 60/15),  доноси 

следећу: 

ОДЛУКУ 

о приступању поступку јавне набавке роба – канцеларијски материјал за потребе 

Општинске управе 
 

I 

   Приступа се поступку јавне набавке роба- канцеларијски материјал за потребе општинске 

управе општине Доњи Жабар,ЈРЈН 2280000-8. 
 

II 

   Процењена вредност  јавне набавке  је  до 220,00 КМ са ПДВ-ом.  
 

III 

   Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за  

2015.годину. 

   Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за канцеларијски 

материјал”, економски код 412310, потрошачка јединица 0072130. 
 

IV 

   За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.  
 

V 

   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 

 
Број: 02-404- 5-8/15                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

26.10.2015. 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, 118/05 и 98/13), чл.17. и чл. 87.ст.3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ„бр.39/14), чл.2. Правилника о поступку директног 

споразума (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 12/14) и чл. 44. Статута Општине 

Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05, 7/12 и 60/15), доноси следећу: 
 

ОДЛУКУ 

о приступању поступку јавне набавке роба – израда регистра мјесних заједница 
 

I 

   Приступа се поступку јавне набавке роба- канцеларијски материјал за потребе општинске 

управе општине Доњи Жабар (израда регистра мјесних заједница). 
 

II 

   Процењена вредност  јавне набавке  је  до 100,00 КМ са ПДВ-ом.  
 

III 

   Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за  

2015.годину. 

   Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за канцеларијски 

материјал”, економски код 412310, потрошачка јединица 0072130. 
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IV 

   За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.  

 

V 

   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 

 
Број: 02-404-9/15                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

9.11.2015. 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, 118/05 и 98/13), чл.17. и чл. 87.ст.3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ„бр.39/14), чл.2. Правилника о  о поступку 

директног споразума (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 12/14) и чл. 44. Статута 

Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05, 7/12 и 6/15),  доноси 

следећу 

ОДЛУКУ 

о приступању поступку јавне набавке роба-новогодишњи рекламни материјал 
 

I 

    Приступа се поступку јавне набавке роба- новогодишњи рекламни материјал, ознака и назив 

из ЈРЈН 22800000-8. 

II 

    Процењена вредност  јавне набавке  је  до 1.600,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

III 

    Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за  2015. 

годину. 

    Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за осали режијски 

материјал-трошкови за рекламни материјал”, економски код 412390, потрошачка јединица 

0072130. 

IV 

    За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.  

 

V 

    Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 

 

Број: 02-404-19/15                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

14. 12. 2015. године                                     Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 

Доњи Жабар 
________________________ 
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   На основу члана 122. став.2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", бр. 101/04, 42/05,118/05 и 98/13 након проведеног поступка јавног конкурса за пријем 

службеника у радни однос у Општинску управу oпштине Доњи Жабар за радно мјесто 

Самостални  стручни сарадник за  друштвене дјелатности, и утврђеног редослиједа кандидата 

од стране Комисије за пријем у радни однос, Начелник општине доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору кандидата 
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I 

   За обављање послова радног мјеста Самостални  стручни сарадник за друштвене дјелатности 

у Општинској управи општине Доњи Жабар, изабрана је Данијела Миркић,дипл.правник из 

Човић Поља која испуњава опште и посебне услове предвиђене јавним конкурсом. 

 
II 

   Ова одлука je коначна даном доношења и биће објављена у “Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 

 
Број: 02-120-4/15                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум, 30.09.2015. године                                                              Жељко Марјановић, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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   На основу чл. 43.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

101/04,42/05,118/05 и 98/13) и члана 44. и 61.ст.5. Статута општине Доњи Жабар („Службени 

гласник општине Доњи Жабар“, бр.6/05,Ванредни бр.7/12 и ванредни бр.9/12), Начелник 

општине Доњи Жабар, доноси: 

ОДЛУКУ 

о измјени Одлуке о условима коришћења пакета услуга мобилне телефоније – 

total group 
 

Члан 1. 

   У Одлуци о условима коришћења пакета услуга мобилне телефоније- total group („Службени 

гласник општине Доњи Жабар“, бр. 2/15 и 3/15) после чл. 2. додаје се нов чл.2а  који гласи: 

 

„Члан 2а 

   Савјетник Начелника општине, Перо Стевановић, може користити мрежу и телефоне из чл. 1. 

ове одлуке са одобреним лимитом до 40,00 КМ  месечно, почевши од 01.12.2015.године. Износ 

преко лимита биће фактурисан на његово лично име.Претплату ће плаћати лично корисник, 

Перо Стевановић, вршењем обуставе дијела плате у висини претплате.“ 
 

Члан 2. 

      Ова одлука  почиње се примјењивати од дана 1.12.2015.године, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-052- 24/15                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

4. 12. 2015. године                                 Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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   На основу члана 121. става 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске”, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Начелник општине Доњи Жабар, доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИЈЕМ СЛУЖБЕНИКА У РАДНИ ОДНОС 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ  ДОЊИ ЖАБАР 
 

I 

   У Комисију за пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме на упражњено радно 

мјесто самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности,  по конкурсу објављеним у 

Гласу Српске  дана 26.08.2015.године и у “Службеном гласнику Републике Српске”, број: 73/15 

од 8. 9. 2015. године, начелник Општине Доњи Жабар именује: 

     1. Драгиња Ђорђић, дипл. инг. заштите на раду и животне околине- службеник Општинске 

управе општине Доњи Жабар - предсједник 
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     2. Митар Митровић,дипл. правник,службеник Општинске управе опшптине Доњи Жабар- члан 

     3. Маријана Митровић, мастер правник, службеник Општинске управе Општине Доњи 

Жабар- члан 

     4. Стево Тодоровић, дипл. економиста, са листе коју утврђује Скупштина општине - члан 

     5. Далибор Стојановић, дипл.економиста, са листе коју утврђује Скупштина општине - члан 
 

II 

   Комисија има задатак да изврши контролу испуњавањa услова кандидата по конкурсу те да 

провјери, утврди редослијед кандидата на основу стручне способности сходно члану 121. и 

члану 122. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и достави начелнику општине утврђени редослед кандидата. 
 

III 

   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар. 
 

Број: 02-120-6/15                                                               Начелник општине 

Датум, 10.09.2015. године                                            Жељко Марјановић, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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      На основу члана 25. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број 37/12), а у складу са чланом 43. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланом 44. Статута Општине 

Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и 6/15) и 

чл. 7. и 8. Правилника о утврђивању способности лица у поступку остваривања права из 

социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника („Службени гласник 

Републике Српске“, број 116/12 и 11/13), начелник Општине Доњи Жабар, д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Првостепене стручне Комисије за утврђивање способности лица у 

поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног 

стања корисника 
 

   1. У Првостепену стручну комисију за утврђивање способности лица у поступку остваривања 

права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника (у даљем тексту: 

Комисија), именују се стални чланови, и то: 

     1) др Гордана Бабић, љекар породичне медицине, предсједник Комисије 

     2) Кристина Благојевић, дипломирани психолог, члан, 

     3) Вељко Милкић, дипл. специјални педагог, члан. 
 

   2. За координаторa Комисије именујe се Саја Стојановић, дипл. социјални радник. 
 

   3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења је да у складу са законом и Правилником о 

утврђивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и 

утврђивању функционалног стања корисника(„Службени гласник Републике Српске“,бр. 116/12 

и 11/13) и другим важећим прописима донесе налаз и мишљење о способности и функционалном 

стању лица и исти достави Општинској управи надлежној за послове социјалне заштите.  
 

   4. Опис рада комисије: 

       - Радом стручне комисије руководи предсједник 

       - Предсједник комисије заказује састанак комисије на којем се сви чланови комисије 

упознају са документацијом, договарају се о времену и мјесту процјене и позивању лица за 
процјену, попуњава Бартелов тест и попуњава налаз и мишљење комисије, 

       - Сваки члан комисије непосредно врши опсервацију и утврђивање способности и 

функционалног стања лица у оквиру своје стручне области рада, а свој налаз и мишљење 
доставља предсједнику комисије на прописаном обрасцу, 

       - Уколико је неопходно комисија упућује лице на додатне специјалистичке и друге прегледе, 
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       - Процјена се врши у просторијама Општинске управе надлежне за послове социјалне 

заштите, а у случају кад због свог стања лице није у могућности да приступи процјени, процјена 

се врши у просторијама у коме лице борави, 

       - Чланови комисије дужни су да се током утврђивања способности и функционалног стања 

лица придржавају прописа из своје области као и стандарда и правила струке, 

       - Бартелов тест попуњава предсједник Комисије, а на основу појединачне процјене сваког 

члана Комисије и усаглашених ставова свих чланова Комисије, 

       - Предсједник комисије на основу појединачне оцјене сваког члана комисије и усаглашених 

ставова свих чланова комисије, доноси налаз и мишљење о способности и функционалном 
стању лица чији саставни дио је и Бартелов тест, 

       - Првостепена стручна Комисија налаз и мишљење о способности и функционалном стању 

лица Општинској управи надлежној за послове социјалне заштите на даље поступање и лицу 

чија се способност и функционално стање утврђују. 
 

   5. Координатор Комисије: 

       - обавља административне, стручне и послове координације између чланова стручне 

комисије и лица у поступку процјене способности и утврђивања функционалног стања, 

       - доставља захтјев за утврђивање способности и функционалног стања лица, који је 

поднесен Општинској управи надлежној за послове социјалне заштите, предсједнику комисије 
са свом потребном и прикупљеном документацијом 

       - води евиденцију о одржаним сједницама и броју донесених налаза и мишљења Комисије, а 

извјештај једном мјесечно доставља Општинској управи надлежној за социјалну заштиту 

       - прикупља документацију која је неопходна за вођење поступка у сврху утврђивања 

способности и функционалног стања лица и документацију доставља предсједнику комисије, 

прати рад комисије, води записник о раду комисије, просљеђује налазе комисије, координира 

рад и сарадњу Општинске управе надлежне за послове социјалне заштите и комисије и обавља 
друге послове за потребе рада комисије, 

       - прикупља и чува документацију комисије (сва прикупљена документа, појединачни налази 

и мишљења чланова комисије, налаз и мишљење комисије, записник са састанака комисије и 

сва друга релевантна документација о раду комисије) у Општинској управи надлежној за 

послове социјалне заштите, по правилима канцеларијског пословања. 

 

   6.  Висина нето накнаде Координатору и сталним члановима комисије утврђује се у 

појединачном износу од  10,00 КМ по лицу за које се врши процјена и исплаћује се, по правилу, 

тромјесечно из буџета Општине Доњи Жабар. Накнада се обрачунава и доставља Општинској 

управи надлежној за буџет и финансије-Рачуноводство на обрасцу број 1. који, у прилогу, чини 

саставни дио овог Рјешења. 

 

   7. Комисија о свом раду обавјештава Начелника општине и Министарство здравља и 

социјалне заштите Републике Српске једном годишње. 

 

   8. Комисија се именује на период од 2 (двије) године. 

 

   9. У случају промјене прописа о надлежности и начину рада Комисије, Комисија ће  

примјењивати нове прописе до измјене овог рјешења. 
 

   10. Ово рјешење ступа на снагу са даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-111-1/15                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

14. август 2015. године                                                                              Жељко Марјановић, с.р. 

Доњи Жабар 

____________________________ 
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Образац 1. 

     ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР 

     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ      

     ОПШТИНСКА УПРАВА 

     - Канцеларија за развој, јавне службе и управу - 

     Реферат за друштвене дјелатности 

     Број: _______________/____ 

     Датум: ____.____. 20__. године 

ОБРАЧУН 

накнаде за чланове Првостепене стручне Комисије за утврђивање способности лица у 

поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања 

корисника за период _______ до _______ године 
 

     1. Одобрава се исплата накнаде за рад чланова и Координатора Првостепене Комисије за 

утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању 

функционалног стања корисника именоване Рјешењем начелника општине Доњи Жабар број 02-

111-1/15 од 14. августа 2015. године, како слиједи: 
  

Општинска управа 

 - Канцеларија за развој, јавне 

службе и управу - 

Реферат за друштвене дјелатности 

Износ накнаде за члана Комисије  

(10,00 КМ по обрађеном предмету) 

Износ накнаде за 

Координатора 

(10,00 КМ по 

обрађеном 

предмету) 

Број предмета 
Др Гордана 

Бабић 

Кристина 

Благојевић 

Вељко 

Милкић 

Саја  

Стојановић 

1 2 3 4 5 

     

     

Укупно:     
 
 

     2. Накнаде из тачке 1. уплатити на рачуне именованих чланова Комисије и Координатора. 
 

Самостални стручни сарадник                                                                      ОДОБРИО: 

                за друштвене дјелатности                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                _______________________                                                          ____________________ 

........................................................................................................................................................................... 
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   На основу чл.43. ст.1 алинеја 5. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске”, бр.101/04,42/05, 118/05 и чл. 98/13) и чл. 3. Одлуке о извршењу буџета општине Доњи 

Жабар за 2015.годину (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, број:15/14), Начелник 

општине Доњи Жабар доноси: 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 
 

I 

   Одобрава се реалокација средстава у оквиру потрошачке јединице, Административна служба 

општине Доњи Жабар (0072130), на следећи начин: 

     - са економског кода 415210 „Текући грантови непрофитним субјектима у земљи-

суфинансирање ватрогасне јединице) на економски код 412950 „Трошкови по судским 

решењима“ у износу од  .......................................................................................................  1317 КМ. 
 

II 

   Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 
 

Број:02-022-22/15                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

11.11.2015. године                                                 Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 

Доњи Жабар 
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   На основу члана  43. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 101/04,42/05 и 118/05 и 98/13) и члана 48 став 1. Статута општине Доњи Жабар (“Службени 

гласник општине Доњи Жабар“, број 5/06, Ванредни број 7/12 и број 6/15),   а у складу са 

чланом 9. став 1. алинеја прва Одлуке о јавним расправама(„Службени гласник општине Доњи 

Жабар“, бр.9/09), начелник општине Доњи Жабар,доноси 

ЗАКЉУЧАК 

о утврђивању Плана одржавања јавне расправе о Нацрту буџета општине Доњи Жабар 

за 2016. годину и Нацрту Ребаланса Буџета за 2015. годину 
 

   1. Утврђује се План одржавања јавне расправе о Нацрту буџета општине Доњи Жабар за 2016. 

годину и Нацрту Ребаланса буџета за 2015. годину,и то: 
 

Редни 

број 
Мјесто одржавања Датум и вријеме За подручје 

1. 
Доњи Жабар-сала за сједнице 

Скупштине општине 

ПОНЕДЈЕЉАК, 14. 12. 

2015. године са почетком у 

14
00

 часова 

Насељено мјесто 

Доњи Жабар, Лончари 

и Човић Поље 
 

   2. За водитеља јавне расправе одређује се Митар Митровић, Секретар Скупштине општине. 

   3. За записничара одређује се Миле Максимовић-Стручни сарадник за привреду и 

предузетништво. 

   4. Записничар је задужен за рад на пројектору ради омогућавања присутнима на јавној 

расправи увид у структуру Нацрта буџета општине Доњи Жабар за 2016. годину и Ребаланса 

буџета за 2015. годину, вођење и састављање записника на прописаном обрасцу, који потписују 

водитељ јавне расправе и записничар.Записник се умножава и доставља организатору јавне 

расправе у року од три дана од дана одржавања јавне расправе. 

   5. У складу са овим Планом обавијестиће се грађани јавним позивом на огласним таблама 

општине Доњи Жабар и мјесних заједница о мјесту и времену одржавања јавне расправе у 

складу са овим Закључком. 

   6. Овај Закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар". 
 

Број: 02-022-24/15                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

11. децембар 2015. године                                                                    Жељко Марјановић, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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    На основу члана 43.став 1. алинеја осма, Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 44. тачка 9) Статута општине 

Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и број 

6/15), Начелник општине Доњи Жабар, доноси 
 

ПРАВИЛНИК 

о допуни Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске 

управе 
 

Члан 1. 

  У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе („Службени 

гласник општине Доњи Жабар“,бр. 24/13, 27/13, 30/13, 3/15 и 8/15) у члану 17. иза тачке 19. 

„Самостални стручни сарадник за привреду», додаје се нова тачка 20. која гласи: 
 

   20.  Оператер за одржавање инсталација, уређаја и опреме 
 

Обавља сљедеће послове: 
 

     - прати стање на електро инсталацијама и другим инсталацијама, уређајима и опреми у 

зградама, канцеларијама и пословним просторима органа Општине Доњи Жабар и Општинске 

управе, организује и обавља послове и задатке отклањања кварова и недостатака, и води 

одговарајуће евиденције; 
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     -  учествује у планирању  потребних  резервних дијелова и материјала; 

     - непосредно обавља  послове на  одржавању   инсталација, уређаја и опреме; 

     -  одговоран је за одржавање пословног простора у објектима Општинске управе; 

     -  по  потреби, обавља послове одржавања пословног простора (по налогу начелника општине 

или непосредног руководиоца); 

     -  врши редовне прегледе објеката и инсталација, уређаја и опреме, и води одговарајуће 

евиденције; 

     - контролише све инсталације, противпожарна средства, уређаје и просторије по истеку 

радног времена, у згради и канцеларијама Општинске управе; 

     - врши увид у стање јавне расвјете, семафора и прикупља информације на терену, врши  

надзор над реализацијом пројеката из области одржавања и извођења јавне расвјете, семафора и 

слично; 

    - непосредно сарађује са одговорним радником за јавну расвјету и семафоре; 

     - прати исправност рада семафорских уређаја и усклађеност рада са пројектованим   

сигналним планом и предузима мјере за отклањање кварова и неусаглашености рада семафора 

са пројектованим сигналним планом; 

     - води  књигу обављених отклоњених кварова и поправки у оквиру послова и задатака радног 

мјеста и  уноси сва запажања и догађаје; 

     - обавља техничке послове у зимском одржавању проходности локалних и некатегорисаних 

путева у сарадњи и под надзором службеника надлежног за послове управљања и одржавања 

локалних путева; 

     -  стара се о одржавању и одржава средства, уређаје и инсталацију Општинске управе, 

     - обавља и друге послове-по налогу начелника општине и непосредног руководиоца; 
 

   Одговорност: 

     - одговара за благовремено и квалитетно извршавање послова и радних задатака, 

     - одговара за исправност и одржавање средстава рада, 

     - за свој рад одговара непосредном руководиоцу и Начелнику општине 

   Статус: технички радник 

   Посебни услови: Средња стручна спрема (IV степен), електротехничар или другог техничког 

смјера,  најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у општинској 

управи, положен возачки испит „Б“ категорије, познавање рада на рачунару 

Број извршилаца: ........  1 

Члан 2. 

   Овај Правилник, из нарочито оправданих разлога који се односе на хитност попуњавања 

упражњеног радног мјеста у Општинској управи, ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 

 

Број:02-022-25/15                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ     

11. децембар 2015. године                                                                   Жељко Марјановић, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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   На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13) и члана 10. Закона о статусу функционера јединица локалне 

самоуправе ("Службени гласник Републике Српске",бр.96/05 и 98/13), Начелник општине Доњи 

Жабар даје следеће 

ПУНОМОЋЈЕ 
 
   1. Овлашћујем Данијелу Миркић запослену у Општинској управи општине Доњи Жабар на 

радном мјесту Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности да може самостално 

управљати базом SOTAC (корисници права из области социјалне заштите) што подразумијева 

уношење, измјену и верификацију података, као и сарадњу са надлежним Министарством за 

послове социјалне заштите, у складу са законом.  
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   2. Ово пуномоћје подразумијева сталну координацију са органом који је издао овај документ у 

циљу остваривања овлашћења из тачке 1. пуномоћја. 

   3.  За свој рад пуномоћник одговара и подноси извјештај Начелнику општине Доњи Жабар и 

надлежном надзорном органу.  

   4. Ово пуномоћје важиће до писаног опозива, а биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-052-22/15                                                                               Давалац пуномоћја 

Датум: 1. децембар 2015. године                                       Начелник општине Доњи Жабар 

Доњи Жабар                                                                                     Жељко Марјановић, с.р. 

________________________ 
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