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На основу члана 95. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске»,
бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и чланова 32. и 119. Статута општине Доњи Жабар («Службени
гласник општине Доњи Жабар», број 6/05 Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), Скупштина
општине Доњи Жабар је,на 11. редовној сједници одржаној 27. августа 2013. године, донијела

ОДЛУКУ
о братимљењу општине Доњи Жабар и општине Вождовац
Члан 1.
Скупштина општине Доњи Жабар доноси Одлуку о братимљењу и сарадњи између општине
Доњи Жабар и општине Вождовац-Град Београд-Република Србија.
Члан 2.
Ова Одлука доноси се у циљу остваривања и развијања сарадње и размјене искустава у
области општинског управљања, мјесне самоуправе и сервиса грађана, економије,
привреде,просвјете, културе и спорта и другим областима рада и стваралаштва између општине
Доњи Жабар и општине Вождовац.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине Доњи Жабар г. Жељко Марјановић да у име општине Доњи
Жабар потпише Споразум о сарадњи и братимљењу са општином Вождовац.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у «Службеном гласнику
општине Доњи Жабар».
Број: 01-022-100/13
27. август 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.
___________________________________________
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
бр.101/04, 42/05 и 118/05),а у складу са чланом 128.став 2. Закона о средњем образовању и
васпитању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 74/08, 106/09 и 104/11) и чланом 26.
Статута Општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи Жабар", бр.6/05, Ванредни
број 7/12 и Ванредни број 9/12), Скупштина општине Доњи Жабар, на 11. редовној сједници,
одржаној 27. августа 2013. године, донијела је
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ОДЛУКУ
о измјенама Одлуке о субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа
Члан 1.
У Одлуци о субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа ("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр. 6/11 - Први Пречишћени текст), у члану 4. став 1. ријечи „којим је
закључен уговор о превозу ученика од мјеста становања до Брчко Дистрикта,у складу са
прописима о јавним набавкама“ мијењају се и гласе: „са регистрованим редом вожње“.
Члан 2.
У члану 4. у ставу 1.на крају текста додаје се нова реченица која гласи: „Превозник доставља
Служби за просвјету акт надлежног органа о регистрованом реду вожње који обухвата релацију
општина Доњи Жабар-Брчко Дистрикт БиХ“.
Члан 3.
У члану 4. у ставу 3. иза друге реченице додаје се нова трећа реченица, која гласи: „Превозник
доставља Служби за просвјету мјесечне спискове ученика који су корисници мјесечне карте за
превоз“.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:01-022-98/13
27. август 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

___________________________________
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На основу члана 59., 62. и 66. став 2. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике
Српске(„Службени гласник Републике Српске“, број 71/12) и члана 50. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12), а у складу са
чл. 30. и 68. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.101/04,
42/05 и 118/05) и члана 35. и 60. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), Скупштина општине Доњи
Жабар на 10. редовној сједници, одржаној дана 27. августа 2013. године, донијела је

ОДЛУКУ
о кредитном задужењу Општине Доњи Жабар
Члан 1.
Прихвата се кредитно задужење Општине Доњи Жабар у износу од 200.000,00 КМ, за
финансирање пренесених обавеза у износу од 60.912,50 КМ и финансирање капиталних
инвестиција у износу од 139.087,50 КМ.
Члан 2.
Кредитна средства из члана 1. ове Одлуке обезбиједиће се дугорочним задужењем код
овлашћене банке, под сљедећим условима:
1. Износ кредита: 200.000,00 КМ
2. Рок отплате: 5 (пет) година
3. Каматна стопа: до 7,0 % на годишњем нивоу
4. Накнада за обраду захтјева: до 1% једнократно
5. Повлачење средстава: у року од три дана по потписивању уговора
6. Обезбјеђење кредита: мјенице и вирмански налози Општине Доњи Жабар.
Члан 3.
Кредитним средствима из члана 1. ове Одлуке финансираће се:
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1. пренесене обавезе у износу од 60.912,50 КМ за извођење радова асфалтирања локалног
пута према мјесном гробљу у Доњем Жабару Л-16 и
2. капиталне инвестиције у износу од 139.087,50 КМ, и то:
- изградња дијела пјешачке стазе уз Регионални пут Р462а и асфалтирање прикључка са
локалног пута Л-1 из правца општине на регионални пут Р462а,
- суфинансирање изградње здравствене амбуланте у Доњем Жабару,
- наставак изградње Дома културе у Човић Пољу,
- наставак изградње Подручне школе у Лончарима,
- почетак изградње парохијског дома уз Храм Пресвете Богородице у Доњем Жабару
- набавка непоретности за потребе изградње пјешачке стазе уз Регионални пут Р462а и
проширења прикључка са локалног пута Л-1 из правца општине на регионални пут Р462а.
Члан 4.
Укупна задуженост општине Доњи Жабар на дан 30.6.2013. године износи 385.403,00 КМ и
то:
- дугорочни кредит код Комерцијалне банке у износу од 385.403,00 КМ, а које кредитно
задужење истиче дана 1. 8. 2020. године.
Годишњи ануитети по текућим кредитима, у 2013. години, износе 65.416,00 КМ, или 3,70% од
остварених укупних редовних пореских и непореских прихода у 2012. години.
Члан 5.
За извршење ове Одлуке задужује се Начелник општине Доњи Жабар.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“, а примјењиваће се од дана добијања сагласности Министарства финансија
Републике Српске.
Број:01-022-97/2013
27. август 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

___________________________________
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На основу члана 30. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и чланом 26. Статута општине Доњи Жабар ("Службени
гласник Општине Доњи Жабар",број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.),
Скупштина општине Доњи Жабар на 10. редовној сједници одржаној дана 27. августа 2013.
године, доноси

ОДЛУКУ
о престанку важења Одлуке о праву прече куповине
Члан 1.
Одлука о праву прече куповине („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 5/08Пречишћени текст) престаје да важи.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-99/13
27. август 2013 године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

___________________________________
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 101/04. 42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12аут. тум.) 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. тум.), Скупштина
општине Доњи Жабар, на 11. редовној сједници одржаној дана 27. августа 2013. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о стању уређења и одржавања спомен обиљежја на подручју
Општине Доњи Жабар.
II
Информација из тачке I. овог Закључка, у прилогу, чини његов саставни дио.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.
Број:01-022-101/13
27. август 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

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

ОДЛУКУ
о измјени Годишњег плана јавних набавки у 2013. години
I
Врши се измена годишњег плана јавних набавки за 2013.годину (“Службени гласник општине
Доњи Жабар”, број: 9/13,14/13, 15/13 и 17/13) у смислу измене јавне набавке услуга-превоз
ученика О.Ш. “Доњи Жабар” Доњи Жабар (Лот 1).
Назив јавне набавке: превоз ученика О.Ш. “Доњи Жабар” Доњи Жабар у школској
2013./2014.години.
Врста јавне набавке: услуге
Процењена максимална бруто вредност јавне набавке у КМ: 41.028,06
Рок за доделу уговора-закључење уговора: 10.09.2013. године
Рок за реализацију уговора-оквирног споразума: крај школске 2013./2014.године
Да ли се предвиђа оквирни споразум: не,
Извор финансијских средстава, потрошачка јединица,економски код: буџет 2013.године,
0071230, 416129
Да ли се предвиђа субвенционирање: да (од стране Министарства просвјете и културе
Републике Српске)
Носилац израде посебног дела тендерске документације: самостални стручни сарадник за
друштвене делатности
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Врста поступка-процедуре ЈН: конкурентски захтев без oбјављивања обавештења о јавној
набавци,
Најкаснији термин отпочињања активности на ЈН: 14.08.2013.године
II
Врши се измена годишњег плана јавних набавки за 2013.годину (“Службени гласник општине
Доњи Жабар”, број: 9/13,14/13, 15/13 и 17/13) у смислу одустанка од спровођења јавне набавке
услуга- превоз ученика средњих школа са територије општине Доњи Жабар у Брчко Дистрикт
БиХ (Лот 2).
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.
Број: 02- 404-24/13
14.8. 2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж.пољопривреде, с.р.
___________________________________________
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Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05), чл.46. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ„бр.49/04, 19/05, 52/05,92/05,8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и чл. 44.
Статута Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05 и 7/12),
доноси следећу

ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке услуга-превоз ученика ОШ „Доњи Жабар“
Доњи Жабар у школској 2013/2014. години
I
Приступа се поступку јавне набавке услуга-превоз ученика у О.Ш. “Доњи Жабар” Доњи
Жабар у школској 2013./2014.години.
II
Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је 41.028,06
КМ ( Општина Доњи Жабар 27.790,56КМ; Министарство просвете и културе РС 13.237,50КМ).
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2013. и
2014. годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „ текуће дознаке грађанима које
се исплаћују из буџета општине-текуће помоћи ученицима-превоз ученика“, економски код
416129, потрошачка јединица 0072130.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтев за доставу понуда без
објављивања обавештења о јавној набавци.
V
Предвиђени почетак реализације уговора је од дана закључивања уговора, а крајњи рок
завршетка- крај школске 2013./2014.године.
VI
Критеријум који ће се примењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цена
технички задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда формираће се накнадно, посебним решењем.
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VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-404-25/13
14.8.2013.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р.
___________________________________________
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Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,бр.101/04, 42/05 и 118/05), сагласно одредбама члана
44. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар, бр. 6/05,
Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Одбора за квалитет
1. Именују се чланови радног тима (ОДБОР ЗА КВАЛИТЕТ ), и то:
- Жељко Марјановић – лице одговорно за квалитет
- Миле Максимовић – менаџер квалитета,члан
- Свјетлана Стевановић, члан.
2. Чланови радног тима су обавезни да:
- дефинишу, примијене и побољшају систем управљања квалитетом,
- изврше усаглашавање–измјену документације система управљања квалитетом
Административне службе општи не Доњи Жабар у складу са захтјевима стандарда ISO 9001 –
2008.
3. Чланови радног тима су обавезни вршити периодично извјештавање стручног колегија,
запослене у Административној служби општине Доњи Жабар и грађане општине Доњи Жабар о
реализацији наведених обавеза.
4. За интерне аудите именују се:
- Ружица Јовичић, општински службеник
- Наташа Јосиповић, општински службеник
Интерни аудити су дужни поступати у складу са правилима струке и система управљања
квалитетом и редовно извјештавати Одбор за квалитет.
5. Сви запослени у Административној служби општине Доњи Жабар дужни су Одбору за
квалитет пружити сваку неопходну помоћ у примјени и побољшању система управљања
квалитетом.
6. Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи Рјешење о именовању Одбора за
квалитет број 02-052-26/11 од 5. августа 2011. године.
7. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено и у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број: 02-022-96/13
21. август 2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
___________________________________________
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 153. Закона о уређењу простора („Службени
гласник Републике Српске“, број 40/13) и чл. 44. и 61. став 5. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број
9/12), доносим
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за легализацију
1. Именује се Комисија за утврђивање услова и обима легализације на подручју општине
Доњи Жабар (у даљем тексту: Комисија), у саставу:
- Слободан Вуковић,општински службеник,дипл. инж.грађевине, Предсједник Комисије,
- Здравко Вучићевић, инж. грађевине, из реда стручних лица, члан и
- Миле Максимовић, Стручни сарадник за привреду и предузетништво, члан.
2. Комисија врши стручне послове који се односе на легализацију објеката, односно дијелова
објеката изграђених, започетих или реконструисаних без грађевинске дозволе, као и објеката
изграђених на основу грађевинске дозволе на којима је приликом грађења одступљено од
грађевинске дозволе и главног пројекта, а који су изграђени или чија је изградња започела до
дана ступања на снагу Закона о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13). Комисија врши увид на лицу мјеста, саставља записник о условима и обиму легализације
и, по потреби, утврђује потребну документацију коју подносилц захтјева за легализацију има
обавезу да накнадно достави као допуну захтјева за легализацију.
3. Комисија за свој рад не прима накнаду.
4. Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи Рјешење о именовању Комисије за
легализацију број 02-36-8/11 од 20. октобра 2011. године („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број 13/11).
5. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у «Службеном гласнику
општине Доњи Жабар».
Број: 02-022-98/13
16. август 2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
___________________________________________
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На основу члана 41. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 121/12) и члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 44.
Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.6/05, Ванредни
број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и чланом 2. став 3. Одлуке о извршењу буџета општине
Доњи Жабар за 2013.годину („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 7/13 и 17/13),
Начелник општине Доњи Жабар доноси

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу прерасподјеле (реалокације) средстава у буџету општине Доњи
Жабар за 2013. годину
1. Одобрава се прерасподјела средстава у Буџету општине Доњи Жабар за 2013. годину, и то:
а) са потрошачке јединице Скупштина општине Доњи Жабар(00720110):
- са економског кода 411220-Расходи за регрес за годишњи одмор износ од 1.916,00 КМ на
потрошачку јединицу Административна служба(00720130) на економски код 411220-Расходи за
регрес за годишњи одмор износ од 6.000,00 КМ
- са економског кода 411290-Расходи за порезе и доприносе на накнаде, износ од 1.261,00
КМ на потрошачку јединицу Административна служба(00720130) на економски код 411290Расходи за порезе и доприносе на накнаде износ од 1.261,00 КМ
б) са потрошачке јединице Остала буџетска потрошња(00720190):
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- са економског кода 411220-Расходи за регрес за годишњи одмор износ од 608,00 КМ на
потрошачку јединицу Административна служба(00720130) на економски код 411220-Расходи за
регрес за годишњи одмор износ од 608,00 КМ
- са економског кода 411290-Расходи за порезе и доприносе на накнаде, износ од 400,00 КМ
на потрошачку јединицу Административна служба(00720130) на економски код 411290-Расходи
за порезе и доприносе на накнаде износ од 400,00 КМ
2. За извршење овог рјешења задужује се Стручни сарадник за рачуноводство у
Административној служби општине Доњи Жабар.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
општине Доњи Жабар».
Број: 02-022-99/13
28. август 2013.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
___________________________________________
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На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05)а у складу са члановима 44. и 61. став 5. Статута општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.6/05,Ванредни број 7/12 и
Ванредни број 9/12) и чланом 3. Одлуке о стимулисању наталитета („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, бр. 19/13), Начелник општине Доњи Жабар, доноси

ЗАКЉУЧАК
о висини новчане помоћи за стимулисање наталитета у 2013. години
Члан 1.
1. Новчана помоћ за стимулисање наталитета на подручју општине Доњи Жабар у
2013.години из Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину - Економски код 416120 - Текуће
помоћи породици, дјеци и омладини - Подстицај наталитету, одређује се у сљедећим износима:
- за прво рођено дијете ................................................. 200,00 КМ
- за друго и свако наредно рођено дијете .......... 400,00 КМ
- за рођене близанце, тројке, четворке ............... 2.000,00 КМ.
2. Овај Закључак ступа на снaгу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-022-90/13
19. август 2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
___________________________________________
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
180. Одлука о братимљењу општине Доњи Жабар и општине Вождовац
181. Одлука о измјенама Одлуке о субвенцији трошкова превоза ученика
средњих школа
182. Одлука о кредитном задужењу Општине Доњи Жабар
183. Одлука о престанку важења Одлуке о праву прече куповине
184. Закључак о прихватању Информације о стању уређења и одржавања спомен
обиљежја на подручју Општине Доњи Жабар

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
185. Одлука о измјени Годишњег плана јавних набавки у 2013. години
186. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга-превоз ученика ОШ
„Доњи Жабар“ Доњи Жабар у школској 2013/2014. години
187. Рјешење о именовању Одбора за квалитет
188. Рјешење о именовању Комисије за легализацију
189. Рјешење о одобрењу прерасподјеле (реалокације) средстава у буџету
општине Доњи Жабар за 2013. годину
190. Закључак о висини новчане помоћи за стимулисање наталитета у 2013.
години

Четвртак,29. август 2013.године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 21/13

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