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На основу чл.2.12. став (5) Изборног закона БиХ („Службени гласник БиХ“, бр.23/01,
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,24/06,32/07,33/08,37/08 и
32/10),чл.7. ст.1. тачка а) Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова
изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини(„Службени гласник
БиХ“, број:9/10, 37/10 и 74/11) и чл. 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број:6/05), на Двадесетдеветој редовној седници одржаној 17.
новембра и 26. децембра 2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЈЕДНОГ ЧЛАНА

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ДОЊИ ЖАБАР

Члан 1.
Овом одлуком расписује се јавни оглас за именовање једног члана општинске изборне

комисије Доњи Жабар, из реда српског народа, у складу са Изборним законом БиХ и
Упутствoм о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова  изборне комисије
основне изборне јединице у Босни и Херцеговини.

Члан 2.
Састав општинске изборне комисије ће у правилу одражавати равноправну заступљеност

полова.
Члан 3.

Сви кандидати за именовање на  упражњено место једног члана општинске изборне
комисије Доњи Жабар морају испуњавати следеће опште и посебне услове:

ОПШТИ УСЛОВИ:
-да је лице са правом гласа (лице старије од 18 година)

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
- да има пребивалиште у општини Доњи Жабар,
- да има завршен правни факултет, односно VII/1 степен стручне спреме друштвеног

смера или завршену вишу школу, односно VI/1 степен стручне спреме друштвеног смера,
- да поседује искуство у провођењу избора.
Под искуством у провођењу избора  подразумева се:

а) чланство у изборној комисији,
б) чланство у бирачком одбору,
в) рад у стручним органима који су пружали помоћ у провођењу избора и
г) објављивање стручних и научних радова из области избора.
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Изузетно, да би се испоштовала одредба члан 2.14 став (1) Изборног закона БиХ

кандидат може имати завршену средњу школу, односно IV или  V степен стручне спреме и
може бити лице са пребивалиштем из суседне општине.

Изузетно, кандидат може бити особа са VII/1 степеном стручне спреме и другог смјера
уколико поседује искуство у раду изборне комисије у трајању од најмање две године од
ступања на снагу Изборног закона БиХ.

Изузетно, ако је кандидат завршио правни факултет, односно VII/1 степен стручне
спреме, не мора поседовати искуство у спровођењу избора.
     Кандидат не може бити лице:
      1.) које се не може кандидовати у смислу одредби чл.1.6,1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ,
      2.) које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције
(председник, потпредседник, генерални секретар, секретар или члан извршног одбора или
главног одбора),
      3.) које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у
случајевима предвиђеним чланом 2.12 став 4. Изборног закона БиХ,
      4.) које је кандидат за изборе на било који ниво власти, и,
      5.) којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или
прописа за коју је лично одговоран, у последње четири (4) године, рачунајући од дана
правоснажности одлуке.

Члан 4.
Мандат члана општинске изборне комисије траје седам (7) година, и тече од давања

сагласности Централне изборне комисије БиХ на одлуку Скупштине општине Доњи Жабар
о именовању.

Члан 5.
Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања.

Члан 6.
Јавни оглас за именовање једног члана општинске изборне комисије Доњи Жабар биће

објављен у дневним новинама „Фокус“ и на огласној табли општине Доњи Жабар, након
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 7.
Поступак избора кандидата спровешће Комисија за избор и именовање.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

општине Доњи Жабар“.

Број:01-022-18/11 ПРЕДСЕДНИК
Датум: 26.12. 2011.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Звјездан Милић,с.р.

________________________________

   26
На основу чл. 22. и 26. Породичног закона ("Службени гласник Републике Српске",бр. 54/02 и

41/08 ),а у складу са одредбам а чл.26. и 32.Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар на Двадесетдеветој редовној
сједници одржаној 17.новембра и 26. децембра 2011. године,донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ОВЛАШЋЕНИХ ОДБОРНИКА ЗА

ЗАКЉУЧИВАЊЕ БРАКОВА

I
У Рјешењу о одређивању овлашћених одборника за закључивање бракова(“Службени гласник

општине Доњи Жабар”, бр. 12/08), у ставу I. у тачки 3. разрјешава се Стево Стевић, а бира се:
Цвијетин Ђорђић, одборник СДС-а.
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II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а биће објављено у "Службеном гласнику

општине Доњи Жабар".

Број: 01-022-19/12 ПРЕДСЈЕДНИК
26. децембар 2011 .године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Звјездан Милић, с.р.

________________________________

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
27

На основу чланова 72.ст.3. и 87.ст.2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 01/04, 42/05 и 118/05), Начелник општине Доњи Жабар доноси

ОДЛУКУ
О ПОНИШТАВАЊУ ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ  ЗА 2012.ГОДИНУ

Члан 1.
Поништава се одлука о привременом финансирању за 2012. годину број 02-022-65/11 од

27.12.2011.године (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, број:1/12).

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у „Службеном гласнику

општине Доњи Жабар”.

Број:02-022-6/12 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 3.2.2012.године Стево Стевић,с.р.
Доњи Жабар

________________________________

АКТИ ОДБОРА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ
28

На основу члана 52. став 2. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр.1/05 и 4/05 испр.),Одбор за статутарна питања и прописе Скупштине
општине Доњи Жабар на Првој сједници одржаној 1. марта 2012. године,утврдио је Други
пречишћени текст Одлуке о објављивању општинских прописа("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр.9/07-Пречишћени текст, Ванредни број 1/12 и Ванредни број 2/12)у којем је означен дан
ступања на снагу наведене Одлуке.
Други Пречишћени текст Одлуке о објављивању општинских прописа примјењује се од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар.

Број: 01/3-022-1-4/12                            Предсједник
1. март 2012.године    Одбора за статутарна питања и прописе
Д о њ и  Жа б а р Звјездан Милић, с.р.

О Д Л У К А
О ОБЈАВЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ ПРОПИСА

- Други пречишћени текст -

Члан 1.
   Скупштина општине Доњи Жабар оснива «Службени гласник општине Доњи Жабар»(у даљем
тексту:Службени гласник) као службено гласило општине Доњи Жабар.
  Службени гласник издаје се у електронској и штампаној форми.
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Члан 2.
У Службеном гласнику објављују се одлуке,прописи и други општи акти које у оквиру своје

надлежности доносе:
- Скупштина општине Доњи Жабар,
- Начелник општине Доњи Жабар,
- радна тијела Скупштине општине Доњи Жабар уколико је прописано објављивање њихових

аката или ако је тим актима одређено њихово објављивање у Службеном гласнику.
   У Службеном гласнику објављују се и огласи о неважећим исправама, печатима, јавни позиви и
конкурси.
   Појединачни управни акти органа и тијела из става 1.овог члана објављују се ако је тим актима
одређено да се објаве у Службеном гласнику општине .

Члан 3.
У Службеном гласнику објављују се и општи и други акти јавних предузећа и установа,јавних

фондова и других организација, ако се тим актима,на основу овлашћења из Републичких закона или
Општинских прописа,уређују права и обавезе правних лица и грађана за територију општине Доњи
Жабар.

  У Службеном гласнику могу се,уз накнаду,објављивати општи  и други акти правних лица чије
објављивање по закону и овој Одлуци није обавезно.

Члан 4.
  Општински прописи и други акти чије је објављивање регулисано овом Одлуком објављују се у
Службеном гласнику у тексту који је утврдио општински орган,јавно предузеће и установа или
друга организација који је донио тај пропис.

Члан 5.
Пословима организовања и руковођења издавања Службеног гласника стара се Главни уредник.
О објављивању општинских и других прописа стара се Одговорни уредник "Службеног гласника

општине Доњи Жабар".
Одговорни уредник уређује Службени гласник, врши коначно техничко уређивање и одређује
изглед Службеног гласника, садржај предње,средње и задње стране са импресумом, одређује датум
излажења Службеног гласника,коректуру и лектуру текстова прописа, врши технички прелом
Службеног гласника, одобрава и доставља на штампање, даје налоге члановима Редакцијског
колегија у вези припреме и умножавања Службеног гласника и врши друге послове у складу са овом
одлуком и другим прописима.
  Стручне и административно-техничке послове у припреми и објављивању Службеног гласника
врши Редакцијски колегиј "Службеног гласника општине Доњи Жабар". Чланови Колегија обављају
техничке и друге послове који се односе на умножавање,провјеру изгледа и садржаја пробног
броја,по налогу Одговорног уредника.
  Редакцијски колегиј има три члана.

Члан 6.
Главног уредника,Одговорног уредника и Редакцијски колегиј Службеног гласника именује и

разрјешава Скупштина општине Доњи Жабар и одређује висину накнаде за њихов рад.
Члан 7.

   Општинске прописе и друге акте који се објављују у Службеном гласнику њихови доносиоци
дужни су достављати Одговорном уреднику ради објављивања у Службеном гласнику.
   Одговорни уредник руководи радом чланова Редакцијског колегијума ради благовременог,
уредног и ефикасног обављања стручних и административно-техничких послова у припреми и
објављивању «Службеног гласника општине Доњи Жабар».
   Сви акти достављени на објављивање, објављују се у првом наредном броју Службеног гласника.
  Службени гласник доступан је на званичној интернет презентацији општине Доњи Жабар.

Члан 8.
О објављивању прописа Скупштине општине Доњи Жабар и њених радних тијела, одлука

Уставног суда и сагласности Републичких и државних органа или организација и тијела, стара се
секретар Скупштине општине.
О објављивању прописа начелника општине стара се начелник општине или лице које он овласти.
О објављивању  прописа  других доносиоца старају се доносиоци тих прописа.

Члан 9.
Прописи се објављују у тексту који је утврдио доносилац прописа.
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Изворни текст прописа у штампаној и електронској форми доставља се Одговорном уреднику

најкасније у року од једног  дана од дана доношења прописа.
   Одговорни уредник може наложити члану Редакцијског колегија одговорном за техничке послове
да изврши контролу истовјетности текста у штампаној и електронској форми.

За аутентичност текста прописа достављених на објављивање одговорна су  лица из члана 8. ове
одлуке.

За истовјетност текста објављених прописа са изворником донијетих прописа,одговоран је
Одговорни уредник.

Члан 10.
Уколико пропис, достављен на објављивање, садржи грешке у именима и бројевима, очигледне

грешке у писању, као и очигледне правно-техничке грешке о подацима, чињеницама или актима,
које представљају опште познате чињенице, Одговорни уредник може уочене грешке исправити и
објавити исправљен текст прописа  у Службеном гласнику.

Члан 11.
Исправке објављених текстова у Службеном гласнику врше се на основу налога лица која се

старају о објављивању прописа и других аката,у смислу члана 8. ове одлуке,уз који се обавезно
доставља и текст исправке.

Члан 12.
Када је у објављивању изворног текста прописа направљена техничка или језичка грешка,

исправку ће извршити Одговорни уредник Службеног гласника.
Члан 13.

Преглед предње стране Службеног гласника има има изглед и садржај, како слиједи:

Члан 14.
На задњој страни Службеног гласника налази се импресум, са следећим садржајем:

 „Оснивач и издавач: Скупштина општине Доњи Жабар, Доњи Жабар. Главни уредник:
__________________________________. Одговорни уредник: ____________________.Уређује
Редакцијски колегиј: ______________, ______________ и ________________. Тел/факс:054/875-
100."Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по потреби.Рачун јавних прихода општине
Доњи Жабар: __________________ код ___________ Банке.
Прије импресума обавезно се објављује садржај прописа објављених у том броју,са називом

доносиоца.
Члан 15.

Службени гласник излази по потреби.
Одговорни уредник може одредити да се,ако је то потребно,изда ванредни број Службеног

гласника.
Дан изласка је датум означен на Службеном гласнику.

Члан 16.
Службени гласник излази на српском језику,а штампа се ћирилицом.
Службени гласник умножава се у сједишту општине Доњи Жабар,а о умножавању стара се

Редакцијски колегиј по упутствима Одговорног уредника.
Штампање Службеног гласника може се повјерити другом правном лицу или предузетнику који

обавља услуге штампањам, у складу са законом.
Члан 17.

  Средства за издавање Службеног гласника обезбјеђују се:
- из средстава Буџета општине и

Гласник
Доњи Жабар, ____(дан),_____(мјесец и година) www.donjizabar.org
Година ___ - Број __ Бесплатан примјерак

СЛУЖБЕНИ

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

www.donjizabar.org
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- средстава остварених од накнада за објављивање аката правних лица чије објављивање по

закону и овој Одлуци није обавезно.
Члан 18.

  Службени гласник доставља се бесплатно:
- изабраним и именованим лицима(носиоцима јавне функције)у општини Доњи Жабар
- одборницима Скупштине општине
- рефератима општинске администрације
- инспекцијским службама (комунална полиција, урбанистичко-грађевинска инспекција,

санитарна инспекција, тржишна инспекција)
- мјесним заједницама
- суд за прекршаје мјесно надлежан за подручје општине Доњи Жабар
- организационој јединици Пореске управе мјесно надлежној за подручје општине Доњи Жабар
- организационој јединици Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове мјесно

надлежној за подручје општине Доњи Жабар
- Полицијској станици мјесно надлежној за подручје општине Доњи Жабар
- јединицама локалне самоуправе које бесплатно достављају своја службена гласила секретару

Скупштине општине Доњи Жабар
- другим корисницима које одреди начелник општине и секретар Скупштине општине.

 Начелник општине доставља Министарству управе и локалне самоуправе "Службени гласник
општине Доњи Жабар" у року од 15 дана од дана његовог објављивања.
 За бесплатну доставу службеног гласила стара се овлашћени службеник за послове писарнице и
архиве.
 За потребе осталих корисника службеног гласила (купци),као и за резерву службених гласила,
штампа се 10 примјерака гласника.О чувању тих примјерака стара се овлашћени службеник за
послове писарнице и архиве.
Скупштина општине Доњи Жабар одређује појединачну цијену појединачног примјерка Службеног
гласника и висину годишње претплате(аконтација),као и висину накнаде за објављивање аката из
члана 3.ове Одлуке.

Члан 19.
   Акти Скупштине општине Доњи Жабар и начелника општине Доњи Жабар предвиђени за
објављивање у Службеном гласнику, објављују се најкасније у року од 30 дана од дана потписивања
од стране предсједника или потпредсједника Скупштине, односно начелника општине, у складу са
одредбама члана 64.Статута општине Доњи Жабар.

О стављању печата Скупштине на изворнике одлука и других аката Скупштине и њиховом чувању
и евидентирању стара се секретар Скупштине, а о стављању печата на изворнике одлука и других
аката начелника општине и њиховом чувању и евидентирању стара се начелник општине.
   Ако акти из става 1.овог члана нису овјерени печатом Скупштине,односно начелника општине
због губитка, уништавања,неовлашћеног присвајања и одношења,крађе или другог случаја услед
којег није могуће користити печат,сматра се да су подобни за објављивање,а рок од 30 дана из става
1.овог члана, почиње тећи од дана пријема потписаног акта од стране овлашћеног службеника за
послове писарнице и архиве ради завођења и протоколисања. У случају сумње,овлашћени
службеник за послове писарнице и архиве може затражити изјаву већине од укупног броја
одборника Скупштине којом потврђују име одборника који је изабрани предсједник,односно
потпредсједник Скупштине.
   Одредба става 3.овог члана примјењује се док се не прибави печат у складу са законом.

Члан 20.
Ова Одлука ступила је на снагу 6.јануара 2001.године,а измјене и допуне Одлуке ступиле су на

снагу 15. децембра 2004. године, 27. јануара 2012. године и 29. фебруара 2012. године.
________________________________



Страна 7

Ванредни број 3  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 1. март 2012.



Страна 8

Ванредни број 3  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 1. март 2012.

С А Д Р Ж А Ј

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
25. Одлука о расписивању јавног огласа за именовање једног члана Општинске

изборне комисије Доњи Жабар
26. Одлука о измјени Рјешења о одређивању овлашћених одборника за закључивање

бракова

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
27. Одлука о поништавању Одлуке о привременом финансирању за 2012. годину

АКТИ ОДБОРА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ

28.  Одлука о објављивању општинских прописа- Други пречишћени текст
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Оснивач и издавач: Скупштина општине Доњи Жабар, Доњи Жабар.
Одговорни уредник: Лазар Миркић дипл.инж.агрономије.Уређује Редакцијски
колегиј: Митар Митровић,Ружица Јовичић и Миле Максимовић.
Тел/факс:054/875-100."Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по
потреби.Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86
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„Службени гласник општине Доњи Жабар“
излази по потреби


