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    АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
  

    74 
   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: 

 

ОДЛУКУ 

о приступању поступку јавне набавке радова – одржавање сервисних путева поред 

одводних канала који служе за одбрану од поплава у 2016. години 
 

I 

   Приступа се поступку јавне набавке радова –одржавање сервисних путева поред одводних канала 

који служе  за одбрану од поплава у 2016.години у складу са Правилником о коришћењу средстава 

од водних накнада у 2016.години (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 6/16), ЈРЈН 

45233300-2. 

II 

   Процијењена вриједност јавне набавке је до 20.475,00 КМ са ПДВ-ом.  

 

III 

   Средства за извршење ове одлуке обезбиједиће се из буџета општине Доњи Жабар за  2016.годину. 

   Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска средства је „722400-накнаде по разним 

основама”.  

IV 

   За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтјев са закључивањем оквирног 

споразума са једним понуђачем. 

V 

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

Доњи Жабар“. 

 

Број: 02-404-20/16                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

18. 8. 2016. године                                                    Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 

        75 
   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: 

                Гласник 
 
  

         

Доњи Жабар                           

Година XXIII – Број 7   Понедјељак, 17. октобар 2016. године 
 

 СЛУЖБЕНИ  

 ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  

mailto:SLU@BENI
mailto:SLU@BENI
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ОДЛУКУ  

о измјени Годишњег плана јавних набавки у 2016. години 
 

I 

   Мијења се тачка 1. табеларног приказа годишњег  плана јавних набавки у 2016.години (“Службени 

гласник општине Доњи Жабар”, бр. 1/16) која сада гласи: “ 
 

      Назив јавне набавке: набавка горива ( БМБ/95 и еуро-дизел) за потребе општине Доњи Жабар , 

      Редни број јавне набавке из плана јавних набавки: 1 

      Врста јавне набавке: РОБЕ, 

      Процијењена максимална бруто вриједност јавне набавке у КМ: 5060,00 КМ 

      Рок за додјелу уговора-закључење уговора: током 2016. 

      Рок за реализацију уговора-оквирног споразума: 31.12.2016.године 

      Да ли се предвиђа оквирни споразум: не, 

      Извор финансијских средстава, потрошачка јединица/економски код:  буџет 2016.год., 0071230, 

412630,  

      Да ли се предвиђа субвенционирање: не, 

      Носилац израде посебног дијела тендерске документације: стручни сарадник за привреду и 

предузетништво 

      Врста поступка-процедуре ЈН:директни споразуми 

      Најкаснији термин отпочињања активности на ЈН: август 2016. 

 

II 

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

Доњи Жабар“. 

 

Број:02-404- 19/16                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

18. 08. 2016. године                                                       Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 

Доњи Жабар 

 

ДОПУНА  
ГОДИШЊЕГ  ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2016.ГОДИНИ 
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        76 
     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 

ПОСЕБНУ  ОДЛУКУ  

о приступању јавним набавкама 
 

I 

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

јавних набавки за  2016. годину . 
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II 

   Овом одлуком врши се допуна табеларног приказа годишњег плана јавних набавки у 2016.години 

који се сматра  саставним дијелом ове одлуке. 

III 

   Јавним набавкама се приступа из следећих разлога: 

       - под тачком 1.  за потребе коришћења средстава од водних накнада у 2016.години у складу са 

Правилником о коришћењу средстава од водних накнада у 2016.години („Службени гласник 

општине Доњи Жабар“, бр.6/16 од 10.08.2016.године) које се могу планирати тек након доношења 

Програма коришћења средстава од водних накнада у 2016.години („Службени гласник општине 

Доњи Жабар“, бр. 5/16 од 18.07.2016.године) 

       - под тачком 2. за потребе информатичке подршке за вријеме трајања локалних избора који ће се 

одржати у септембру мјесецу 2016.године. 

IV 

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

Доњи Жабар“. 
 

Број:02-404-18/16                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

18. 08.2016. године                                                    Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 

        77 
   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: 

ПОСЕБНУ  ОДЛУКУ 

о приступању јавној набавци 
 

I 

   Доноси се посебна одлука о приступању поступку јавне набавке услуга која није предвиђена 

планом јавних набавки за  2016.годину. 

II 

   Овом одлуком врши се допуна табеларног приказа годишњег плана јавних набавки у 2016. години 

који се сматра  саставним дијелом ове одлуке. 

III 

   Јавној набавци се приступа ради  издавања употребне дозволе за новоизграђени објекат Подручне 

основне школе у Лончарима, а који објекат је изграђен у претежном делу средствима других 

инвеститора, који су потребну писмену документацију доставили у општину Доњи Жабар у току 

јуна мјесеца 2016. године, те се из наведених разлога јавна набавка није могла планирати планом 

јавних набавки за 2016.годину. 

IV 

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

Доњи Жабар“. 

 

Број:02-404- 24/16                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 27.09.2016.год.                                           Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 

        78 
   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: 
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ОДЛУКУ 

о приступању поступку јавне набавке услуга - енергетски преглед објекта Подручне 

основне школе у Лончарима 
 

I 

   Приступа се поступку јавне набавке услуга- енергетски преглед објекта Подручне основне школе у 

Лончарима, ЈРЈН 71314300-5. 

II 

   Процијењена вриједност  јавне набавке  је  до 2.700,00 КМ са ПДВ-ом. 
 

III 

   Средства за извршење ове одлуке обезбиједиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2016. годину. 

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

пословних објеката и простора-наставак изградње подручне основне школе у Лончарима”, 

економски код 51120, 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- 24/16                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 27.07.2016.године                                   Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 

        79 
   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 услуга-пружање информатичке подршке за 

вријеме локалних избора 2016. године 
 

I 

   Приступа се поступку јавне набавке услуга- пружање информатичке подршке за време локалних 

избора у 2016.години , ЈРЈН 50312600-1 . 

II 

   Процијењена вриједност  јавне набавке  је  до 150,00 КМ са ПДВ-ом. 
 

III 

   Средства за извршење ове одлуке обезбиједиће се из буџета општине Доњи Жабар за  2016.годину. 

   Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је буџет општине Доњи Жабар за 

2016.годину (буџетска ставка ће бити предвиђена реалокацијом средстава/ ребалансом буџета за 

2016.годину). 

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: 02-404-21/16                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 19.09.2016.године                                           Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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        80 
    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) и чл. 44. Статута Општине Доњи Жабар („Службени 

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

 

ОДЛУКУ 

о приступању поступку јавне набавке роба-гориво за потребе општине Доњи Жабар 
 

I 

   Приступа се поступку јавне набавке  роба-гориво за потребе општине Доњи Жабар која обухвата 

набавку безоловног бензина (БМБ 95) и еуродизела (4), ЈРЈН 0900000-0. 

 

II 

   Процијењена вриједност  јавне набавке  је  максимално 3.300,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

III 

   Средства за извршење ове одлуке обезбиједиће се из буџета општине Доњи Жабар за   2016. 

годину. 

   Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска средства је „расходи по основу утрошка 

горива” економски код 412-630, потрошачка јединица 0072130. 
 

IV 

   За предметну јавну набавку спровешће се директни поступак. 
 

V 

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

Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-404-22/16                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 21.09.2016.године                                   Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 

Доњи Жабар  

________________________ 

        81 
   На основу чл.43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл. 70. ст. 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник 

БиХ“, бр. 39/14) и чл. 35. Правилника о јавним набавкама роба, радова и услуга (“Службени гласник 

општине Доњи Жабар“, број:2/11), Начелник општине Доњи Жабар, доноси: 

 

ОДЛУКУ  

о избору најповољнијег понуђача 
 

   БИРА СЕ Д.Д. „ГАЛАКС-НИСКОГРАДЊА“ БРЧКО, по понуди бр. 106 /16 од 23.08. 2016. године  

као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке радова-одржавање сервисних путева поред 

одводних канала који служе за одбрану од поплава у 2016.години ( број набавке:02-404-20/16) по 

укупној цијени понуде у износу од  17.500,00 КМ без ПДВ-а, односно 20.475,00 КМ са ПДВ-ом 

(10,00KM/m
3 
шљунка без ПДВ-а). 

   Са најповољнијим понуђачем закључиће се оквирни споразум на период од 2 (два) мјесеца. 
  

 Образложење 
    Дана 19.08.2016.године у 11:46 часова на Порталу јавних набавки БиХ под бројем: 1392-7-3-22-3-

2/16 објављено је обавјештење о набавци радова- одржавање сервисних путева поред одводних 

канала који служе за одбрану од поплава у 2016.години. 

    Поступак предметне јавне набавке спроведен је путем конкурентског захтјева за достављање 

понуда са закључивањем оквирног споразума са једним понуђачем. Конкурентски захтјев достављен 

је и тројици понуђача.До крајњег рока за достављање понуда, 24.08.2016.године до 10:00 часова, 

достављене су  двије понуде: 
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      1. понуда понуђача Д.О.О. „ИНВЕСТ НОВА“ Брчко по укупној цијени од 25.184,29 КМ с ПДВ-ом; 

      2. понуда понуђача Д.Д. „ГАЛАКС-НИСКОГРАДЊА“ Брчко по укупној цијени од 20.475,00 КМ 

са ПДВ-ом. Најнижа цијена је одређена као критеријум за додјелу оквирног споразума. 

    Након евалуације понуде, комисија за предметну јавну набавку је утврдила да су обије понуде 

квалификоване и прихватљиве за уговорни орган, те да је понуда понуђача Д.Д. „ГАЛАКС-

НИСКОГРАДЊА“ Брчко најповољнија. Комисија за јавне набавке је  предложила Начелнику 

општине Доњи  Жабар да са Д.Д. „ГАЛАКС-НИСКОГРАДЊА“ Брчко закључи оквирни споразум 

према јединичној цијени која је наведена у понуди понуђача.  

   На основу утврђеног чињеничног стања, а у складу са одредбом чл. 64. ст. 1. тачка б)  Закона о 

јавним набавкама БиХ, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 
 

     Поука о правном средству: 
 

     Сваки понуђач који има легитимни интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да 

је уговорни орган у току поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о 

јавним набавкама и/или подзаконских аката има право уложити жалбу уговорном органу у року од 

5(пет) дана од дана достављања  одлуке о избору најповољнијег понуђача. Жалба се изјављује 

уговорном органу у писаној форми, директно или препорученом поштанском пошиљком. 

 

Број:02-404- 20/16                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

24. 08. 2016. год.                                                Жељко Марјановић, инж.пољопривреде, с.р. 

Доњи Жабар 

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

број:101/04,42/05, 118/05 и 98/13), чл.31а ст.2. и чл. 31б. Закона о општем управном поступку 

("Службени гласник Републике Српске", број:13/02,87/07 и 50/10) и чл. 44. Статута општине Доњи 

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

Жабар доноси: 

РЈЕШЕЊЕ 
 

I 

   Овлашћује се Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности и заштиту животне 

средине, Драгиња Ђорђић из Човић Поља, улица Палих Бораца бр.34, ЈМБ 0209967187972, по 

занимању дипломирани инжињер заштите на раду и животне средине ( VII степен стручне спреме), 

рођена 02.09.1967.год. у Брчком,  ДА МОЖЕ ВОДИТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК и ДОНОСИТИ 

РЈЕШЕЊА у поступку спровођења Правилника о коришћењу средстава од водних накнада у 

2016.години („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/16). 
 

II 

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

општине Доњи Жабар". 
 

Број:02-022-5/16                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

26. 08. 2016. године                                                                  Жељко Марјановић, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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   На основу чл. 22.ст.1.тачка б) Закона о заштити и спасавању  у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС“, бр. 121/12) и чл.44. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник 

Општине Доњи Жабар, бр. 6/05, 7/12 и 60/15),  Начелник општине Доњи Жабар доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о формирању локалног центра за сузбијање болести плавог језика 
 

Члан 1. 

   Формира се локални центар за сузбијање болести плавог језика за територију општине Доњи 

Жабар ( у даљем тексту: Центар) у саставу: 
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1. Милан Игњић, доктор вет.медицине, ветринарски инспектор, председник Центра  

2. Марко Вуковић, доктор вет.медицине, члан Центра  

3. Миле Максимовић, пољопривредни техничар, члан Центра. 

 

Члан 2. 

   Центар има обавезу и задатак да предузима све обавезе прописане Законом о заштити и спасавању  

у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 121/12) у области сузбијања болести плавог 

језика  и да сарађује са Заједничким центром за контролу болести Републике Српске. 

 

Члан 3. 

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

општине Доњи Жабар“. 

 

Број: 03/11-336-12/16                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 22.09.2016.                                                 Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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   На основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 101/04,42/05,118/05 

и 98/13) и чл.44. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 

6/05, 7/12 и 6/15), Начелник општине Доњи Жабар доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ  

о измјени Рјешења о именовању Комисије за идентификацију непокретности у 

власништву општине Доњи Жабар 
 

Члан 1. 

   У рјешењу  о именовању комисије за идентификацију непокретности у власништву општине Доњи 

Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.2/15) у чл.1. ст.1. тачка 2. мијења се и гласи: 
 

   „ 2. Радомир Митровић, геометар/ Нада Дувњак, геометар, службеници Републичке управе за 

геодетске и имовинско правне послове Бања Лука, Подручна јединица Пелагићево, Подручна 

канцеларија Доњи Жабар“, чланови комисије. 

Члан 2. 

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

Доњи Жабар“. 
 

Број: 03/9-47-3/16                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 26.09.2016.                                                   Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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   На основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 101/04,42/05,118/05 

и 98/13) и чл.44. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 

6/05, 7/12 и 6/15), Начелник општине Доњи Жабар доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ  

о измјени Рјешења о именовању Комисије за праћење реализације Оквирних 

споразума, уговора, фактура и наруџбеница 
 

Члан 1. 

   У Рјешењу о именовању комисије за праћење реализације оквирних споразума, уговора, фактура и 

наруџбеница („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.2/15), у чл. 2. алинеја четврта мијења 

се и гласи: 
 

     „- самостални стручни сарадник за друштвене делатности, Данијела Миркић, за праћење 

реализације свих оквирних споразума, уговора, фактура и наруџбеница из области превоза ученика 

О.Ш. „Доњи Жабар“ Доњи Жабар и ученика средњих школа са подручја општине Доњи Жабар“. 
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Члан 2. 

   У члану 2. после алинеје девете додаје се алинеја десета која гласи: 

 

     „- кафе куварица, Љубица Николић, за праћење реализације свих оквирних споразума, уговора, 

фактура и наруџбеница из области набавке роба за потребе чајне кухиње“. 

 

Члан 3. 

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

општине Доњи Жабар“. 

 

Број: 02-404- 23 /16                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 26.09.2016                                             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 чл. 44. и 61. став 5. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник 

општине Доњи Жабар",бр.6/05,Ванредни број 7/12 и број 6/15), а у складу са чланом 17. Одлуке о 

признањима општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/07), 

Начелник општине Доњи Жабар, доноси 

РЈЕШЕЊЕ 
О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ 

 

      1. Влади Републике Србије, додјељује се 
 

ЗАХВАЛНИЦА 

за материјалну помоћ у санирању последица поплава у мају 2014. године на подручју општине Доњи 

Жабар-Република Српска 

 

      2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 

 

Број: 02-022-8-8/16                                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

10. октобар 2016. 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 и 118/05) и чл. 44. и 61. став 5. Статута општине Доњи Жабар ("Службени 

гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05,Ванредни број 7/12 и број 6/15), а у складу са чланом 17. 

Одлуке о признањима општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/07), 

Начелник општине Доњи Жабар, доноси 

РЈЕШЕЊЕ 

О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ 

 

      1. Влади Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, додјељује се 
 

ЗАХВАЛНИЦА 

за материјалну подршку Општини Доњи Жабар за изградњу Подручне школе у Лончарима 

 

      2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 

 

Број: 02-022-8-6/16                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

10. октобар 2016. 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 и 118/05) и чл. 44. и 61. став 5. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник 

општине Доњи Жабар",бр.6/05,Ванредни број 7/12 и број 6/15), а у складу са чланом 17. Одлуке о 

признањима општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/07), 

Начелник општине Доњи Жабар, доноси 

РЈЕШЕЊЕ 

О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ 
 

      1. Влади Републике Српске, додјељује се 

ЗАХВАЛНИЦА 

за материјалну помоћ општини Доњи Жабар 
 

      2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-022-8-7/16                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

10. октобар 2016. 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 и 118/05) и чл. 44. и 61. став 5. Статута општине Доњи Жабар ("Службени 

гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05,Ванредни број 7/12 и број 6/15), а у складу са чланом 17. 

Одлуке о признањима општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/07), 

Начелник општине Доњи Жабар, доноси 

РЈЕШЕЊЕ 

О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ 
 

      1. UNDP u Bosni i Hercegovini-Развојни програм уједињених нација за Босну и Херцеговину, 

додјељује се 

ЗАХВАЛНИЦА 

за материјалну подршку Општини Доњи Жабар 
 

      2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-022-8-5/16                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

10. октобар 2016. године                                                                     Жељко Марјановић, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 

        90 
      На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",бр. 

101/04,42/05 и 118/05) и чл. 44. и 61. став 5. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник 

општине Доњи Жабар",бр.6/05,Ванредни број 7/12 и број 6/15), а у складу са чланом 17. Одлуке о 

признањима општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/07), 

Начелник општине Доњи Жабар, доноси 

РЈЕШЕЊЕ 

О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ 
 

      1. МАРИЈИ МИХАЈЛОВИЋ из Брчког, додјељује се 
 

ЗАХВАЛНИЦА 

за постигнуте успјехе и допринос у развоју музичког стваралаштва. 
 

      2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-022-8-1/16                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

10. октобар 2016. 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 и 118/05) и чл. 44. и 61. став 5. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник 

општине Доњи Жабар",бр.6/05,Ванредни број 7/12 и број 6/15), а у складу са чланом 17. Одлуке о 

признањима општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/07), 

Начелник општине Доњи Жабар, доноси 

РЈЕШЕЊЕ 

О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ 
 

      1. Друштву Црвеног крста/крижа БиХ, додјељује се 
 

ЗАХВАЛНИЦА 

за материјалну подршку Општини Доњи Жабар 
 

      2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-022-8-4/16                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

10. октобар 2016. године                                                                      Жељко Марјановић, с.р. 

Доњи Жабар 
________________________ 

        92 
      На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

бр.101/04,42/05 и 118/05) и чл. 44. и 61. став 5. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник 

општине Доњи Жабар",бр.6/05,Ванредни број 7/12 и број 6/15), а у складу са чланом 17. Одлуке о 

признањима општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/07), 

Начелник општине Доњи Жабар, доноси 

РЈЕШЕЊЕ 

О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ 
 

      1. Црвеном крсту Републике Српске, додјељује се 
 

ЗАХВАЛНИЦА 

за материјалну подршку Општини Доњи Жабар 
 

      2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-022-8-3/16                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

10. октобар 2016. године                                                                          Жељко Марјановић, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 

        93 
      На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",бр. 

101/04,42/05 и 118/05) и чл. 44. и 61. став 5. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник 

општине Доњи Жабар",бр.6/05,Ванредни број 7/12 и број 6/15), а у складу са чланом 17. Одлуке о 

признањима општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/07), 

Начелник општине Доњи Жабар, доноси 

РЈЕШЕЊЕ 

О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ 
 

      1. АНЂЕЛИ ТОМАШЕВИЋ из Доњег Жабара, додјељује се 
 

ЗАХВАЛНИЦА 

за постигнуте успјехе и резултате у одбојци и промовисање одбојке код младих. 
 

      2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-022-8/16                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

10. октобар 2016. 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 и 118/05) и чл. 44. и 61. став 5. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник 

општине Доњи Жабар",бр.6/05,Ванредни број 7/12 и број 6/15), а у складу са чланом 17. Одлуке о 

признањима општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/07), 

Начелник општине Доњи Жабар, доноси 

РЈЕШЕЊЕ 

О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ 
 

      1. Амбасади Краљевине Норвешке у Босни и Херцеговини, додјељује се 
 

ЗАХВАЛНИЦА 

за материјалну подршку Општини Доњи Жабар 
 

      2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-022-8-2/16                                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

10. октобар 2016. године                                                                                        Жељко Марјановић 

Доњи Жабар                                                                   

________________________ 
 

 

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА – ОДРЖАВАЊЕ СЕРВИСНИХ ПУТЕВА ПОРЕД ОДВОДНИХ 

КАНАЛА КОЈИ СЛУЖЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА У  2016. ГОДИНИ 

        95 
   На основу чл. 9.ст.1. Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке (“Службени 

гласник“ БиХ“, бр. 103/14)  Комисија за спровођење поступка јавне набавке радова -  одржавање 

сервисних путева поред одводних канала који служе за одбрану од поплава у 2016. години, 

именована рјешењем Начелника општине Доњи Жабар бр.02-404-20/16 од 22.08.2016.године, доноси 

 

ПОСЛОВНИК 

о раду Комисије за јавне набавке 
 

Члан 1. 

   Овом одлуком се прописује начин гласања и одлучивања Комисије за набавке у поступку јавне 

набавке радова - одржавање сервисних путева поред одводних канала који служе за одбрану од 

поплава у 2016.години,  број: ЈН 02-404-20/16 ( у даљем тексту: Комисија). 

 
Члан 2. 

   Комисија делује од дана доношења рјешења о њеном именовању до окончања свих послова 

везаних за јавну набавку које јој у писменој форми повјери уговорни орган путем рјешења које 

доноси Начелник општине. 

Члан 3. 

   Комисија ради и одлучује на састанцима.  

   Састанке Комисије сазива предсједавајући Комисије или, по захтјеву предсједника, секретар 

Комисије, непосредно, телефоном или писменим путем. О сазивању састанака обавјештавају се сви 

чланови, као и секретар Комисије. 

   О разлозима одсуствовања са састанака, чланови Комисије су дужни да обавијесте 

предсједавајућег Комисије или секретара Комисије, уколико је исти сазвао састанак непосредно, 

телефоном или писменим путем. 

   Предсједавајући Комисије је дужан да сазове састанак Комисије ако то писменим путем затражи 

већина чланова Комисије, најкасније наредног дана од дана пријема њиховог захтјева. 

 

Члан 4. 

   За пуноважно одлучивање на састанку потребно је присуство већине од укупног броја чланова 

Комисије. Већином се сматра половина плус један члан Комисије, с тим да у тој већини мора бити 

један члан Комисије који познаје прописе о јавним набавкама. 

   Комисија доноси одлуке на састанцима јавним гласањем, тако што се чланови Комисије 

изјашњавају “за” или “против”. 
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   Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Комисије. У наведеној већини гласова мора 

бити глас најмање једног од чланова Комисије који познају прописе о јавним набавкама. 

Члан 5. 

   Одлуке Комисије се уносе у записник.У записнику се наводе разлози на основу којих је Комисија 

донијела одлуку, исти се образлажу и у записник се уноси став сваког члана Комисије, с 

евентуалним издвојеним мишљењем. Записник потписују сви чланови Комисије који су учествовали 

у раду и који су присутни. 

   Комисија сачињава записнике и друге акте у садржају и форми прописаној Законом о јавним 

набавкама БиХ и подзаконским актима. 

   Комисија, након окончаног поступка, даје Начелнику општине препоруку, заједно са извјештајем о 

раду и разлозима давања такве препоруке. 

Члан 6. 

   Овај пословник ступа на снагу даном доношења. 
 

Број: 02-404-20/16                                                Маријана Митровић, предсједник комисије, с.р. 

22. 8. 2016. године                                               Драгиња Ђорђић, члан комисије, с.р. 

Доњи Жабар                                                         Слободан Вуковић, члан комисије, с.р. 

_____________________________________ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНАСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ДОЊИ ЖАБАР 

ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 023 

Број: 05-03-03/16 

Дана, 29.6.2016. године 
 

   На основу члана 5.1. став 2.  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, 31/10, 18/13, 7/14 и 

31/16), Општинска изборна комисија, изборне јединице 023, општине Доњи Жабар је на 2 сједници, 

одржаној 29.06.2016. године, донијела 

ОДЛУКУ 

о одређивању  бирачких мјеста за Локалне изборе 2016 
 

Члан 1. 

   За изјашњавање грађана на Локални изборима 2016. на подручју општине Доњи Жабар, ентитет 

Републике Српске, одређују се мјеста за бираче , односно следећа бирачка мјеста: 

    1. За Бирачко мјесто 023-Б001  Доњи Жабар, одређује се гласање у Основној школи „Доњи 

Жабар“ у Доњем Жабару.  

    2. За Бирачко мјесто 023-Б002 Доње Поље, одређује се гласање у Читаоници Доње Поље. 

    3. За Бирачко мјесто 023-Б003 Лончари, одређује се гласање у Основној школи „Лончари“ у 

Лончарима.  

    4. За Бирачко мјесто 023-Б004 Човић Поље, одређује се гласање у Основној школи „Човић Поље“ 

у Човић Пољу.  

 Члан 2. 

   Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена истицањем на већем броју јавних 

мјеста на подручју општине Доњи Жабар, на огласној табли Општине Доњи Жабар.  
  

Образложење 
 

   Општинска изборна комисија Доњи Жабар, основне изборне јединице 023- Доњи Жабар,  (У даљем тексту: 

Комисија) је у складу са одредбом члана 5.1., и 5.2. 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, 31/10, 18/13, 7/14 и 

31/16),бирачка мјеста и локације бирачких мјеста одредила као у диспозитиву тако да број бирача на бирачком 

мјесту не буде већи од 1000 и да не буде превише удаљено за бираче који гласају на том бирачком мјесту. 

Локације бирачких мјеста одређене овом одлуком идентичне су локацијама бирачких мјеста на подручју 

основне изборне јединице Доњи Жабар, које су биле одређене за Опште изборе одржане дана 12.10. 2014. 

године.  

                                                                                                                Предсједница  ОИК  - 023  

                                                                                                                                            Данијела Миркић, с.р. 
________________________ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Основна изборна јединица 023 

Број: 05-03-4-1/16 

Датум: 17.08.2016. године 

 

   На основу члана 2.19. Изборног закона БиХ ( „Службени гласник БиХ“, број: 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, 31/10, 18/13, 7/14 

и 31/16) и Упуства о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора 

(„Службени гласник БиХ“, број 37/14) и Упуства о допунама упуства о утврђивању квалификација и 

поступку именовања чланова бирачких одбора број 05-1-02-2-493-1/16 од 28.04.2016. године) за 

Локалне изборе 2016, Општинска изборна комисија Доњи Жабар доноси:  
 

ОДЛУКУ 

о именовању предсједника / чланова бирачких одбора и  њихових замјеника 
 

I 
   Утврђује се број предсједника / чланова бирачких одбора и њихових замјеника на подручију 

Општине Доњи Жабар како следи:  

 

1. Чланови бирачких одбора за бирачко мјесто број 023В001, Основна школа Доњи Жабар 5 

(пет) чланова са једнаким бројем замјеника. 
 

Р.б. Предложио/Политички субјект Име и 

презиме 

Пол ЈМБ Функција/чланство 

1. Савез независних 

социјалдемократа - СНСД 

Миленко 

Бабић 

м 2808962182970 Предсједник 

1. Савез независних 

социјалдемократа- СНСД 

Симо 

Стевановић 

м 1510973182988 Замјеник 

предсједника 

2. Социјалистичка партија Петар 

Стевановић 

м 2303979182988 Први Члан 

2. Социјалистичка партија Бранко 

Вуковић 

м 2601964182982 Замјеник 1.члана 

3. СДС- Српска демократска 

странка 

Ненад 

Митровић 

м 0604974182974 Други члан 

3. СДС- Српска демократска 

странка 

Крста 

Стевић 

м 0509968182978 Замјеник 2. члана 

4. Снага народа Станислава 

Тодоровић 

ж 1110977187986 Трећи члан 

4. Снага народа Живка 

Стевић  

ж 2708965187979 Замјеник 3. члана 

5. Српска напредна странка Бранка 

Вуковић 

ж 2701989186510 Четврти члан 

5. Српска напредна странка Стојанка 

Јаковљевић 

ж 0103972187988 Замјеник 4. члана 

 

2. Чланови бирачких одбора за бирачко мјесто број 023В002, Читаоница -  Доњи  Поље три (3) 

члана са једнаким бројем замјеника. 
 

Р.б. Предложио/Политички субјект Име и 

презиме 

Пол ЈМБ Функција/чланство 

1. СРС – Српска у сигурне руке Спасоје 

Стевић 

м 0302992181504 Предсједник 

1. СРС – Српска у сигурне руке Миливоје 

Томић 

м 2407969182971 Замјеник 

предсједника 

2. Демократски народни савез Никола 

Ристић 

м 2908973182985 Први Члан 

2. Демократски народни савез Мићо Гајић м 0307954182973 Замјеник 1.члана 
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3. Народни демократски покрет Душан 

Стевановић 

м 1607990101506 Други члан 

3. Народни демократски покрет Јована 

Стевановић 

ж 0703989186508 Замјеник 2. члана 

 

3. Чланови бирачких одбора за бирачко мјесто број 023В003, Основна школа Лончари  пет ( 5 ) 

чланова са једнаким бројем замјеника. 

 

Р.б. Предложио/Политички субјект Име и 

презиме 

Пол ЈМБ Функција/чланство 

1. ПДП- Партија демократског 

прогреса 

Стојановић 

Далибор 

м 1304987181535 Предсједник 

1. ПДП- Партија демократског 

прогреса 

Саја 

Стојановић 

ж 0309989186516 Замјеник 

предсјеника 

2. Савез независних 

социјалдемократа - СНДС 

Јелена 

Жигић 

ж 0708992186502 Први Члан 

2. Савез независних 

социјалдемократа - СНДС 

Сузана 

Бороја 

ж 2708987198036 Замјеник 1.члана 

3. Социјалистичка партија Предраг 

Катић 

м 2504956182978 Други члан 

3. Социјалистичка партија Анђелка 

Гајић 

ж 1002988186518 Замјеник 2. члана 

4. СДС- Српска демократска 

странка 

Зоран Гајић м 2112970182977 Трећи члан 

4. СДС- Српска демократска 

странка 

Бранко 

Гајић 

м 1011964182979 Замјеник 3. члана 

5. Снага народа Мирослав 

Вујић 

м 1401974182988 Четврти члан 

5. Снага народа Стефан 

Робак 

м 1708967182989 Замјеник 4. члана 

 

4. Чланови бирачких одбора за бирачко мјесто број 023В004, Основна школа Човић Поље  пет 

(5) чланова са једнаким бројем замјеника. 
 

Р.б. Предложио/Политички субјект Име и 

презиме 

Пол ЈМБ Функција/чланство 

1. Српска напредна странка Ружица 

Поповић 

ж 2206991186500 Предсједник 

1. Српска напредна странка Симо 

Јосиповић 

м 1805953181972 Замјеник 

предсјеника 

2. СРС – Српска у сигурне руке Борислав 

Жаркић 

м 0508968182971 Први Члан 

2. СРС – Српска у сигурне руке Немања 

Вуковић 

м 1608997153954 Замјеник 1.члана 

3. Демократски народни савез Цвијетин 

Лазић 

м 0403998181507 Други члан 

3. Демократски народни савез Ђоко  

Миркић 

м 3006998181509 Замјеник 2. члана 

 

4. Народни демократски покрет Тања 

Стевановић 

ж 3006978187977 Трећи члан 

4. Народни демократски покрет Милка 

Благојевић 

ж 2110993186500 Замјеник 3. члана 

5. ПДП- Партија демократског 

прогреса 

Крсто 

Тодоровић 

м 2508981181515 Четврти члан 

5. ПДП- Партија демократског 

прогреса 

Душанка 

Марић 

ж 1410962187975 Замјеник 4. члана 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

   Општинска изборна комисија Доњи Жабар ( У даљем тексту: ОИК/023) је приликом формирања 

бирачких одбора и именовања предсједника и њихових замјеника као и чланова и њихових 

замјеника поступила у складу са Изборним законом БиХ („Службени гласник БиХ“ , број: 

23/01........31/16)  и Упуством о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких 

одбора ( У даљем тексту:  Упуство )  за Локалне изборе 2016. год.  

   Жребање политичких субјеката извршила је Централна изборна комисија у Сарајеву, утврђен је 

број гласачких мјеста и број чланова бирачких одбора.  

   ОИК/023 је на трећој сједници одржаној 03.08.2016. год. пред свим политичким субјектима (9)  

који ће учествовати на Локалним изборима 2016.,у складу са Упуством извршила додјелу мјеста и 

именовања чланова бирачких одбора. 

   Након спроведеног поступка додјела мјеста и именовања чланова бирачких одбора у законском 

року сви политички субјекти су благовремно доставили приједлоге за именовање чланова бирачких 

одбора у складу са додјељеним позицијама у бирачким одборима. 

   У складу са чланом 2.2 и 2.19. Изборног закона БиХ и чланом 2. Упуства , ОИК/023 је  приликом 

избора и именовања предложених чланова бирачких одбора водила рачуна да чланови бирачких 

одбора имају право гласа, да располажу одређено стручном спремом, да имају пребивалиште на 

подручију општине за коју се именује бирачки одбор, по могућности да је уписан у извод из  

Централног бирачког списка за бирачко мјесто за које се именује, да има најмање завршену средњу 

школу,односно III,IV или V степен стручне спреме и да има цертификат издат од изборне комисије или 

Централне изборне комисије БиХ,те да посједују квалитете који су у потребни за провођење избора.  

   ОИК/023 је приликом именовања чланова бирачких одбора и њихових замјеника у складу са 

чланом 2.2. став 4. Изборног закона Бих, водила рачуна да  у саставу бирачких одбора осигура број 

чланова мање заступљеног спола  буде најмање 40% од укупно броја чланова.  

   Водило се рачуна да чланови бирачких одбора посједују квалитете који су неопходни у провођењу 

изборног процеса  а то је свакако стручност, најмање средња стручна спрема, посједовање исксутва 

у изборима као и друге квалитете и особине које изузетно сложен изборни процес захтјева.  
 

II 

   На ову Одлуку може се уложити приговор Општинској изборној комисији општине Доњи Жабар у 

року од 24 часа од дана пријеме одлуке о именовању бирачких одбора.  
 

III 

   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику Општине Доњи 

Жабар“.  

                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИЦА ОИК 

                                                                                                 Данијела Миркић, с.р. 

________________________ 
      

АКТИ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ  

РЕПУБЛИЧКОГ РЕФЕРЕНДУМА 

        98 

   На основу члана 22. Закона о референдуму и грађанској иницијативи („Службени гласник 

Републике Српске, бр. 42/10 и 46/10), Општинска комисија за спровођење референдума у циљу 

спровођења Одлуке Народне скупштине Републике Српске о расписивању републичког 

референдума број 02/1-021-894/16 од 15. јула 2016. године („Службени гласник Републике Српске“ 

број 68/16), д о н о с и  

ПОСЛОВНИК О РАДУ 

Oпштинске комисије за спровођење републичког референдума 
 

ПОГЛАВЉЕ I: УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Члан 1. 

(Предмет) 

   Пословником о раду Општинске комисије за спровођење републичког референдума (у даљем 

тексту: Пословник) уређује се, у складу са законом и другим прописима, организација, начин рада и 

друга питања од значаја за рад Општинске комисије за спровођење републичког  референдума (у 

даљем тексту: Општинска комисија). 
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Члан 2. 

 (Статус Општинске комисије) 

   (1) Општинска комисија је независна и непристрасна у свом раду основана због провођења Одлуке 

Народне скупштине Републике Српске о расписивању републичког референдума број 02/1-021-

894/16 од 15. јула 2016. године. 

   (2) Општинска комисија остварује своја права и дужности у складу са Законом о референдуму и 

грађанској иницијативи, овим пословником и другим прописима. 
 

Члан 3. 

 (Сједиште, печат и знак Општинске комисије) 

   (1) Сједиште Општинске комисије је у Доњем Жабару, Трг Младости 2. 

   (2) Општинска комисија нема печат. 

Члан 4. 

(Језик и писмо) 

   (1) У раду Општинске комисије осигурава се равноправна употреба језика и писама. 

   (2) Акти Општинске комисије, већинским гласањем Општинске комисије, објављују се у 

„Службеном гласнику Општине Доњи Жабар“ на језицима и писмима која су у службеној употреби.  

   (3) Акти и дописи Општинске комисије који се не објављују на начин прописан у ставу (2) овог 

члана, достављају се странкама на једном од језика и писама који су у службеној употреби, а којим 

се обрађивач предмета, акта или дописа користи у свом раду, односно на језику и писму на којем 

странка изричито захтијева да јој се одговори. 
 

ПОГЛАВЉЕ II: ЧЛАН РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ                        

Члан 5. 

 (Права и дужности члана Општинске комисије) 

   (1)  Члан Општинске комисије има право и дужност: 

     а) да учествује у раду и одлучивању и доприноси проналажењу рјешења и доношењу одлука 

којима се осигурава извршавање законских надлежности Општинске комисије, 

     б) да предлаже и иницира питања која су у надлежности Општинске комисије, 

     в) да проводи одлуке и закључке Општинске комисије и других надлежних органа, 

     г) да чува службену или пословну тајну и повјерљиве податке, у складу са законом и  актима 

Општинске комисије, 

     д) да чува углед и достојанство Општинске комисије и њених чланова, 

     ђ) да буде правовремено и редовно обавјештаван о свим питањима о којим расправља и одлучује 

Општинска комисија, односно о свим питањима значајним за остваривање функција Општинске 

комисије, 

     е) да му се омогући увид у сву долазну и одлазну пошту и 

     ж) да врши и друге послове и задатке у складу  са законом и другим актима. 

   (2) Права из става (1) овог члана, члан Општинске комисије и у случају одсуства, а обавезе по 

могућности. 

   (3) Општинска комисија може рјешењем задужити члана Општинске комисије за спровођење 

референдума да координира рад у појединим областима и активностима, о чему је дужан редовно 

извјештавати Општинску комисију. 

Члан 6. 

 (Непристрасност члана Општинске комисије) 

   (1) Члан Општинске комисије у личном својству дужан је придржавати се принципа независности 

и непристрасности у свом раду.  

   (2) Члан Општинске комисије не може учествовати у доношењу одлуке у случајевима када члан 

његове породице или блиски сродник има лични или финансијски интерес или на други начин 

долази до сукоба интереса, и када може доћи у сумњу његова способност да као члан дјелује на 

непристрасан начин. 

 

   ПОГЛАВЉЕ III: РАД ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ                               

Члан 7. 

 (Предсједник Општинске комисије) 

   Предсједник Општинске комисије организује, руководи и надзире рад Општинске комисије, 

заказује и предсједава сједницама, представља Општинску комисију, потписује одлуке и друге акте, 

брине о остваривању сарадње с другим органима те обавља и друге дужности предвиђене законом, 

овим пословником и другим актима.  
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Члан 8. 

(Одсуство предсједника или члана Општинске комисије) 

   (1) Предсједника Општинске комисије у случају његове одсутности или спријечености, замјењује 

га његов замјеник. 

   (2) Члана Општинске комисије  у случају његове одсутности или спрјечености, замјењу га његов 

замјеник. 

   (3) У случају да и замјеник предсједника и замјеник члана Општинске комисије буде спрјечен 

замјењује га најстарији по годинама живота члан општинске комисије.  

   (4) Ако је предсједник или члан Општинске комисије дуже одсутан из неоправданих разлога, тако 

да онемогућава рад Општинске комисије или крши одредбе закона које проводи Општинска 

комисија или друге прописе тако да не може обављати дужност повјерену законом, Општинска 

комисија ће о том обавијестити Републичку комисију Републике Српске. 

   (5) У другим случајевима Општинска комисија на сједници одређује члана који ће га замјењивати 

и о томе обавјештава Републичку комисију Републике Српске. 

 

Члан 9. 

(Оставка чланова Општинске комисије) 

    (1) Члан Општинске комисије може у писменој форми Републичкој комисији Републике Српске 

поднијети оставку на дужност у Општинској комисији.  

   (2) Члан Општинске комисије који је поднио оставку остаје на дужности до именовања новог 

члана Општинске комисије. 

 

ПОГЛАВЉЕ IV: СЈЕДНИЦЕ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ                                

Члан 10. 

(Сједнице Општинске комисије) 

   (1) Општинска комисија одржава редовне, хитне и коресподентне сједнице. 

   (2) Сједнице Општинске комисије одржавају се према потреби. 

   (3) Општинска комисија одржава своје сједнице у сједишту, а може одлучити да сједнице одржава 

и ван свог сједишта. 

   (4) Сједнице Општинске комисије у току календарске године означавају се редним бројем. 
 

Члан 11. 

(Сазивање сједнице) 

   (1) Сједнице Општинске комисије сазива предсједник. 

   (2) Предсједник Општинске комисије је дужан сазвати сједницу на властиту иницијативу или на 

писани и образложен захтјева члана Општинске комисије. 

   (3) Предсједник Општинске комисије сазива сједницу писаним путем. 
 

Члан 12. 

(Позив за сједницу) 

   (1) Позив за сједницу Општинске комисије садржи: датум, вријеме и мјесто одржавања сједнице, 

приједлог дневног реда, обавјештење о томе који су материјали достављени раније, који се 

материјал доставља уз позив, а који ће бити достављени накнадно, као и друга обавјештења и 

напомене од значаја за одржавање сједнице. 

   (2) Позив за сједницу Општинске комисије за спровођење референдума, са одговарајућим 

материјалом, доставља се члану Општинске комисије за спровођење референдума у правилу пет 

дана, а најкасније три дана прије одржавања редовне сједнице. 

   (3) Материјали за сједницу Општинске комисије за спровођење референдума могу се, изузетно, 

доставити непосредно прије одржавања сједнице, односно на самој сједници Општинске комисије за 

спровођење референдума, ако се ради о питањима о којима треба одлучити због хитности. 
 

Члан 13. 

(Сазивање хитне сједнице) 

   (1) Изузетно, у хитним случајевима због потребе доношења одлука значајних за функционисање 

Општинске комисије, поштивања законских и подзаконских аката и рокова, позиви за сједницу могу 

се доставити и у краћем року. 

   (2) Материјали за сједницу из става (1) овог члана достављају се уз позив, или на самој сједници. 

   (3) Предсједник Општинске комисије ће сазвати хитну сједницу Општинске комисије за 

спровођење референдума у року који неће бити дужи од 24 сата на властиту иницијативу или након 

захтјева члана Општинске комисије. 
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Члан 14. 

(Коресподентна сједница) 

   (1) У случају немогућности сазивања и одржавања редовне и хитне сједнице због недостатка 

кворума потребног за рад Општинске комисије, предсједник може сазвати и одржати коресподентну 

сједницу. 

   (2) Коресподентна сједница се одржава на начин да члан који се налази ван сједишта Општинске 

комисије може одлучивати и гласати путем телефона, видео линка или интернета, на основу 

обавјештења о заказивању коресподентне сједнице, дневном реду, предмету одлучивања и 

чињеницама релевантним за одлучивање. 

Члан 15. 

(Предлагање нових тачака дневног реда) 

   (1) Предсједник или члан Општинске комисије има право предложити нову тачку у приједлог 

дневног реда у писаној форми предсједнику у року од 48 сати од пријема обавјештења о одржавању 

сједнице, о чему се обавјештавају чланови Републичке комисије. 

   (2) Изузетно, предсједник или члан Општинске комисије може предложити нову тачку дневног 

реда и на почетку сједнице. 

Члан 16. 

(Акти Општинске комисије) 

   Општинска комисија, у свом раду, може доносити пословник као и остала акта: одлуке, упутства, 

правилнике, рјешења, закључке, инструкције, препоруке и мишљења (у даљем тексту: акти). 

 

Члан 17. 

(Присуство на сједници) 

   (1) Сједницама Општинске комисије присуствују чланови Општинске комисије. 

   (2) Члан Општинске комисије који је спријечен присуствовати сједници или који мора напустити 

сједницу за вријеме њеног трајања, дужан је благовремено обавијестити предсједника и изнијети 

разлоге свог одсуства. 

Члан 18.  

(Ток сједнице) 

   (1) На почетку сједнице Општинске комисије, предсједник констатује потребан кворум за 

одржавање сједнице. Сједница се може одржати ако истој присуствује већина од укупног броја 

чланова Општинске комисије. 

   (2) Након утврђивања кворума, предсједник Општинске комисије констатује присуство осталих 

учесника на сједници, након чега предлаже дневни ред сједнице који усваја Општинска комисија. 

   (3) Предсједник Општинске комисије може затражити да члан као извјестилац, укратко изнесе 

релевантна чињенична и правна питања, као и информације и образложења значајна за расправљање 

и одлучивање. 

   (4) Након излагања извјестиоца, ријеч се даје члану Општинске комисије према редослиједу по 

којем је тражена ријеч. 

   (5) Члан Општинске комисије може говорити по једној тачки дневног реда када затражи и добије 

ријеч од предсједника, али не дуже од пет минута, а примједбе, исправке погрешних навода и 

коментари на излагање другог учесника сједнице не могу трајати дуже од три минуте. 

   (6) У расправи могу учествовати и друге особе које су позване на сједницу када им то одобри 

предсједник. 

   (7) Предсједник може прекинути расправу о тачки дневног реда ради прибављања додатних 

података или обавјештења. 

   (8) Предсједник одржава ред за вријеме сједнице. Сви присутни обавезни су се придржавати 

његових упутстава и инструкција. На сједници није дозвољено приликом дискусије користити 

непримјерено изражавање и омаловажавање присутних. 

   (9) Предсједник може упозорити присутне који својим понашањем или говором не поштују ред 

или одредбе овог Пословника. 

   (10) Члану Комисије, који је током исте сједнице два пута упозорен за непоштовање реда и 

одредби овог Пословника, предсједник може наредити да напусти салу. 

   (11) Општинска комисија ће обавијестити Републичку комисију Републике Српске о 

непримјереном понашању члана Општинске комисије, уколико буде удаљен са сједнице. 

   (12) Уколико друго лице, које је позвано на сједницу буде удаљено са сједнице, Општинска 

комисија обавјештава институцију из које долази то лице о његовом непримјереном понашању. 
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Члан 19. 

(Одлучивање) 

   (1) Општинска комисија одлучује на сједници на начин утврђен  овим пословником.  

   (2) Гласање се врши јавно, дизањем руке, уколико овим пословником није другачије утврђено. 

   (3) Општинске комисије за спровођење референдума доноси одлуке већином гласова од укупног 

броја чланова.  

Члан 20.  

(Одлагање и прекид) 

   (1) Општинска комисија може одложити, односно прекинути расправљање о тачки дневног реда с 

циљем прибављања нових података и обавјештења као и из других оправданих разлога. 

   (2) Општинска комисија може одлучити да прекине започету сједницу због преобимног дневног 

реда или других оправданих разлога и исту настави други дан када се стекну редовни услови за рад. 

 

Члан 21.  

(Записник и снимак сједнице) 

   (1) О сједници Општинске комисије води се записник у књизи записника. 

   (2) Извод из записника са сједнице Општинске комисије за спровођење референдума садржи: 

     а) број, датум и вријеме одржавања сједнице; 

     б) имена присутних и одсутних чланова Општинске комисије, са навођењем разлога одсуства; 

     в) имена других лица присутних на сједници и њихове званичне дужности; 

     г) утврђени дневни ред сједнице; 

     д) предмет разматрања и одлучивања; 

     ђ) кратак сажетак, ток и имена учесника у расправи; 

     е) донесене одлуке и закључке; 

     ж) резултат гласања и  

     з) вријеме завршетка сједнице. 

   (3) Записник са сједнице води секретар (уједно записничар) Општинске комисије којег именује 

Општинска комисија. 

Члан 22. 

(Усвајање и чување записника) 

   (1) Извод из записника са сједнице усваја се на сједници Општинске комисије у правилу, на 

наредној сједници. 

   (2) На достављени приједлог Извода из записника учесници имају право ставити примједбе. Ако 

су примједбе усвојене, у Извод из записника се уносе одговарајуће измјене. 

   (3) Усвојени Извод из записника сједнице који потписује предсједник, доставља се свим 

члановима најкасније у року од седам (7) дана од дана усвајања. 

   (4) Извод из записника је саставни дио архиве Општинске комисије и чува се у складу са 

Правилником о канцеларијском пословању у Општинској комисији за спровођење референдума. 
 

Члан 23. 

(Јавност рада) 

   (1) Рад Општинске комисије је јаван. 

   (2) Јавност је искључена када Општинска комисија расправља и одлучује о питањима која имају 

карактер службене тајне у складу са законом, као и ради заштите јавног реда, права приватности или 

личних права о чему се одлучује прије разматрања таквих питања. 

 

Члан 24. 

(Осигурање јавности рада) 

   (1) Јавност рада Општинске комисије осигурава се : 

 

     а) обавјештавањем јавности о одржавању сједнице  или саопштењем у средствима јавног 

информисања, кад је то од посебног значаја за јавност, 

     б) давањем саопштења о активностима и току поступка, 

     в)  одржавањем конференција за јавност,  

     г) омогућавањем домаћим и међународним посматрачима да присуствују сједницама Општинске 

комисије, посматрају друге активности Општинске комисије као и да имају приступ свим 

релевантним документима у складу са законом, осим ако Општинска комисија, у интересу заштите 

тајности, јавног реда или у другим случајевима утврђеним овим пословником одлучи другачије, 

    д) објављивањем одређених аката. 
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Члан 25. 

(Изношење ставова) 

   (1) Предсједник Општинске комисије или члан кога он овласти презентују ставове Општинске 

комисије јавности. 

   (2) Члан Општинске комисије може изнијети своје мишљење и ставове јавности супротно 

мишљењима и ставовима Општинске комисије ако је на сједници издвојио своје мишљење и 

стајалишта и гласао супротно од донијете одлуке и усвојених мишљења и стајалишта Општинске 

комисије. 

   (3) Члан Општинске комисије кад јавно иступа са ставовима и мишљењима о питањима о којима 

се није расправљало на сједници или та питања нису у надлежности Општинске комисије, обавезан 

је нагласити да је то његов лични став, односно мишљење. 

 

ПОГЛАВЉЕ V:  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26. 

(Ступање на снагу) 

   Овај пословник ступа на снагу даном доношења. 

 

Број: 05-03-8-1/16                                                                         Предсједница                                                                

Доњи Жабар, 08.09.2016. године                                               Општинске комисије 

                                                       Дипл.правник Данијела Миркић 

________________________ 
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   Комисија за спровођење републичког референдума у општини Доњи Жабар, на основу члана 22. 

Став 1. Тачка б) Закона о референдуму и грађанској инцијативи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 42/10 и 46/10) и члана 5. Упуства о начину спровођења републичког референдума који 

ће се одржати 25. септембра 2016. године, на 1. хитној сједници одржаној 08.09.2016. године, 

донијела је 

ОДЛУКУ 

о одређивању  гласачких мјеста за изјашњење грађања о спровођењу републичког 

референдума у општини Доњи Жабар 
 

Члан 1. 

 За изјашњење грађана о спровођењу републичког референдума у општини Доњи Жабар, одређују се 

сљедећа гласачка мјеста: 
 

 

Члан 2. 

   Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Број: 05-3-8-2/16                                                           ПРЕДСЈЕДНИЦА КОМИСИЈЕ 

Датум: 08.09.2016. год.                                                       Данијела Миркић, с.р. 

________________________ 

 

ОСНОВНА ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА – ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР 023 

 

Р/бр. Гласачко мјесто 

(Назив и ознака) 

Локација Број бирача 

1. Бирачко мјесто 023-Б001  

Доњи Жабар 

Основна школа „Доњи 

Жабар“ у Доњем Жабару 

 

713 

2. Бирачко мјесто 023-Б002 

Доње Поље 

Читаоница Доње Поље 223 

3. Бирачко мјесто 023-Б003 

Лончари 

Основна школа 

„Лончари“ у Лончарима 

549 

4. Бирачко мјесто 023-Б004 

Човић Поље 

Основна школа „Човић 

Поље“у Човић Пољу  

467 
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   На основу члана 22. Закона о референдуму и грађанској иницијативи („Службени гласник 

Републике Српске, бр. 42/10 и 46/10) и Упуства о начину спровођења републичког референдума број 

РКР-2546-28/16 од 05.09.2016. године,   Општинска комисија за спровођење референдума основне 

изборне јединице Доњи Жабар у циљу спровођења Одлуке Народне скупштине Републике Српске о 

расписивању републичког референдума број 02/1-021-894/16 од 15. јула 2016. године („Службени 

гласник Републике Српске“ број 68/16), д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

о именовању оператера 
 

Члан 1. 

( Именовање) 

   Мирко Максимовић, из Брчко дистрикта БиХ, ЈМБ: 2405983181942, број л/к 01100Е31Ј, именује се 

за оператера  у апликацији за праћење излазности на сваком  гласачком мјесту основне изборне 

јединице Доњи Жабар.  

Члан 2. 

( Обавезе) 

   Именовани оператер се обавезује да прикупљене  податке о излазности гласача у задатом времену 

прописаном чланом 3. ове одлуке и резултате гласања ажурно уписује у апликацију за праћење 

излазности и резултата гласања. 

Члан 2.1 

   У задатом времену, на свака два часа, утврђује се и биљежи излазност на сваком бирачком мјесту. 

Временски пресјеци излазности на гласачким мјестима су тачно у: 

- 9 часова ујутро, 

- 11 часова ујутро, 

- 13 часова поподне, 

- 15 часова поподне, 

- 17 часова и последњи 

- 19 часова. 

Члан 2.2 

    Именовани опертер, нако добијених података од Општинске комисије, прикупљене податке 

ажурно уписује у апликацију за праћење излазности гласача. 

 

Члан 2.3 

   Након завршетка гласања, именовани оператер се ажурно уписује прикупљене податке у 

апликацију за резултате гласања које је предходно добио од Општинске комисије.  

 
Члан 3. 

(Накнада за рад) 

   Именовани оператер оставрује право на једнократну наканаду за свој рад у складу са чланом 1. 

Став 4. Одлуке о висини накнаде за рад у спровођењу републичког референдума, 25. Септембра 

2016. Године број РКР-2546-22/16 од 29.08.2016. године, којим је прописано да ће другим лицима 

ангажованим у спровођењу референдума накнада за рад бити утврђена на бази појединачно 

донешених одлука од стране Републичке комисије за спровођење референдума. 

 

Члан 3.1 

   Средства за испалту једнократне накнада за рад обезбијеђена су у Буџету Републике Српске. 

Исплата ће се вршити према модалитету одређеном од стране Министарства финансија Републике 

Српске. 

Члан 4. 

(Завршене одредбе) 

   Против ове одлуке, у складу са чланом 6.2. став 1. Изборног закона БиХ, може се уложити 

приговор  Општинској изборној комисији основне изборне јединице Доњи Жабар у року од 48 сати 

од пријемa првостепене одлуке.  

   Приговор  се доставља путем факс апарата на број 054/875-100 или лично у сједиште ОИК.  
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Члан 4.1 

   Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

Број: 05-03-8-4/16                                                          Предсједница Општинске комисије                                                                            

Доњи Жабар, 08.09.2016. године                                     Данијела Миркић, дипл. правник, с.р. 

________________________ 

       101 

   Комисија за спровођење републичког референдума у општини Доњи Жабар, на основу члана 22. 

Став 1. Тачка в) Закона о референдуму и грађанској инцијативи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 42/10 и 46/10) и члана 5. Упуства о начину спровођења републичког референдума који 

ће се одржати 25. Септембра 2016. године, на 2 сједници одржаној 10.09.2016. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 

о именовању гласачких одбора за спровођење републичког референдума у општини 

Доњи Жабар 
 

I 

   Утврђује се број предсједника / чланова гласачких одбора и њихових замјеника на подручију 

Општине Доњи Жабар како следи:  
 

1. За гласачко мјесто број 023-Б001  Доњи Жабар, О.Ш. „Доњи жабар“, предсједник, два члана 

и њихови замјеници:  

 

Р.б. Предложио/Политички 

субјект 

Име и презиме Пол ЈМБ Функција/чланство 

1. Јединица локалне 

самоуправе Доњи Жабар 

Ненад 

Митровић 

м 0604974182974 Предсједник 

1. -II- Небојша Катић М 2212958182974 Први члан 

2. -II- Живка Стевић Ж 2708965187979 Други члан 

2. -II- Драган 

Ристанић 

М 2203963182975 Замјеник 

предсједника 

3. -II- Крста Стевић М 0509968182978 Замјеник првог члана 

3. -II- Мирела Васић Ж 1205992186938 Замјеник другог 

члана 

 

2. За гласачко мјесто број 023-Б002 Читаоница Доње Поље, предсједник, два члана и њихови 

замјеници:  
 

Р.б. Предложио/Политички 

субјект 

Име и презиме Пол ЈМБ Функција/чланство 

1. Јединица локалне 

самоуправе Доњи Жабар 

Никола Ристић м 2908973182985 Предсједник 

1. -II- Душанка 

Ристић 

Ж 1503963126250 Први члан 

2. -II- Бранка 

Вуковић 

Ж 2701989186510 Други члан 

2. -II- Слободан 

Крунић 

М 2103964143282 Замјеник 

предсједника 

3. -II- Момир 

Миливојевић 

М 2009952182972 Замјеник првог 

члана 

3. -II- Дејана 

Вуковић 

Ж 0110992186542 Замјеник друго 

члана 
 

3. За гласачко мјесто број 023-Б003 О.Ш.“Лончари“ у Лончарима, предсједник, два члана и 

њихови замјеници, 
 

Р.б. Предложио/Политички 

субјект 

Име и презиме Пол ЈМБ Функција/чланство 

1. Јединица локалне 

самоуправе Доњи Жабар 

Саја 

Стојановић 

ж 0309989186516 Предсједник 
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1. -II- Стефан Робак М 1708967182989 Први члан 

2. -II- Мирослав 

Вујић 

М 1401974182988 Други члан 

2. -II- Перо Ђукић М 1508954182514 Замјеник 

предсједника 

3. -II- Немања 

Жигић 

М 3005989181508 Замјеник првог 

члана 

3. -II- Јосип Макрић М 0703964193282 Замјеник другог 

члана 

 

4. За гласачко мјесто број 023-Б0004 О.Ш. „Човић Поље“ у Човић Пољу 

 

Р.б. Предложио/Политички 

субјект 

Име и презиме Пол ЈМБ Функција/чланство 

1. Јединица локалне 

самоуправе Доњи Жабар 

Тања 

Стевановић 

Ж 3006978187977 Предсједник 

1. -II- Крсто 

Тодоровић 

М 2508981181515 Први члан 

2. -II- Мирјана 

Миркић 

Ж 2105984186944 Други члан 

2. -II- Ружица 

Поповић 

Ж 2206991186500 Замјеник 

предсједника 

3. -II- Душан 

Јосиповић 

М 0810959182975 Замјеник првог 

члана 

3. -II- Изабела 

Миркић 

Ж 1508972198045 Замјеник друго 

члана 

 

Члан 2. 

   1) Именовани чланови гласачких мјеста остварују право једнократну накнаду и то: 

       а) предсједник у висини ..................................................................110,00 КМ 

       б) члан у висини ................................................................................ 80,00 КМ 

       в) замјеник предсједника у висини ................................................ 110,00 КМ 

       г) замјеник члана у висини ..............................................................  80,00 КМ 
 

   2) Накнаде за рад из става 1. овог члана  биће исплаћиване по спроводеном републичком 

референдуму, на основу евиднеције рада гласачких одбора достављених Републичкој комисији. 

   3) Средства за исплату накнаде из става 1. Овог члана обезбијеђена су у Буџету Републике Српске. 

Исплата ће се вршити према модалитету одређеном од стране Министарства финансија Републике 

Српске. 

Члан 3. 

   Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Број: 05-3-8-6/16                                                                   ПРЕДСЈЕДНИЦА КОМИСИЈЕ 

Датум: 10.09.2016. год.                                                        Данијела Миркић, дипл. правник 

______________________________ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 25 

Број 7  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  Понедјељак, 17. октобар 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 26 

Број 7  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  Понедјељак, 17. октобар 2016. 

 

 

САДРЖАЈ 
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74. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба – канцеларијски материјал за потребе 

Општинске управе 

75. Одлука о измјени Годишњег плана јавних набавки у 2016. години-Допуна Годишњег плана 

јавних набавки у 2016. години 
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77. Посебна Одлука о приступању јавној набавци 
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85. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за праћење реализације оквирних 
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86. Рјешење о додјели захвалнице-Влада Републике Србије 
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88. Рјешење о додјели захвалнице-Влада Републике Српске 

89. Рјешење о додјели захвалнице- UNDP u Bosni i Hercegovini-Развојни програм уједињених 

нација за Босну и Херцеговину 

90. Рјешење о додјели захвалнице-Марија Михајловић 

91. Рјешење о додјели захвалнице-Друштво Црвеног крста/крижа БиХ 

92. Рјешење о додјели захвалнице-Црвени крст Републике Српске 

93. Рјешење о додјели захвалнице-Анђела Томашевић 

94. Рјешење о додјели захвалнице-Амбасада Краљевине Норвешке у БиХ 
 

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА – 
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АКТИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

96. Одлука о одређивању  бирачких мјеста за Локалне изборе 2016 

97. Одлука о именовању предсједника/чланова бирачких одбора и њихових замјеника 

АКТИ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ РЕПУБЛИЧКОГ РЕФЕРЕНДУМА 
 

98. Пословник о раду Општинске комисије за спровођење Републичког референдума 

99. Одлука о одређивању гласачких мјеста за изјашњење грађана за спровођење Републичког 
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