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Бесплатан примјерак

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
24
На основу чл. 6. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 124/11),
а у складу са чл. 7. Одлуке о комуналним делатностима („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, бр. 31/13) и чл. 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, бр. 6/05, 7/12 и 6/15), Скупштина општине Доњи Жабар, је на петој редовној седници
одржаној дана 24.04.2017.године, донела:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ ОТПАДНИХ ВОДА
Члан 1.
У Одлуци о пречишћавању и одвођењу отпадних вода („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, бр. 4/14, 2/16 и 5/16) у поднаслову „5.Посебне одредбе“ чланови 24а и 24б мењају се и
гласе:
„ 5.Посебне одредбе
Члан 24а.
Корисници канализационе мреже (прикључени на канлизациону мрежу) који до
31.12.2016.године нису платили накнаду за канлизациони прикључак дужни су наведену накнаду
платити Даваоцу услуге најкасније до 31.12.2017.године, у складу са Одлуком о утврђивању
висине комуналне накнаде за канализацију („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
бр.12/12,13/14 и 3/15) и њеним каснијим изменама.
Корисник из става 1. овог члана може до 31.08.2017.године поднети захтев Даваоцу
услуге да решењем одобри плаћање накнаде за канлизациони прикључак у 12 месечних рата.
Давалац услуге, одобриће, решењем, корисницима из става 2. овог члана плаћање накнаде
за канлизациони прикључак у 12 месечних рата почев од наредног месеца од месеца доношења
решења.
Члан 24б.
Корисници канализационе мреже (прикључени на канализациону мрежу) који до
31.12.2016.године нису платили доспеле износе накнаде за одвођење отпадних вода дужни су
најкасније до 31.12.2017.године наведене накнаде платити Даваоцу услуге у складу са Одлуком о
утврђивању висине комуналне накнаде за канализацију („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, бр.12/12,13/14 и 3/15) и њеним каснијим изменама.
Корисник из става 1. овог члана може до 31.08.2017.године поднети захтев Даваоцу
услуге да решењем одобри плаћање укупних доспелих накнада за одвођење отпадних вода у 12
месечних рата.
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Давалац услуге одобриће, решењем, корисницима из става 2. овог члана плаћање накнаде
за одвођење отпадних вода у 12 месечних рата почев од наредног месеца од месеца доношења
решења.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 01-022- 13/17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

25
На основу чл. 22. ст. 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.
124/11), чл. 39.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 97/16) и чл. 26. тачка
10.Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05, 7/12 и
6/15), Скупштина општине Доњи Жабар, је на петој редовној седници одржаној дана
24.04.2017.године, донела:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА
КАНАЛИЗАЦИЈУ
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању висине комуналне накнаде за канализацију („Службени гласник
општине Доњи Жабар“,12/12,13/14 и 3/15) члан 1. став 1. тачка 2. подтачка 2.1. мења се и гласи:
„ 2.1. за физичка лица (домаћинства):
- до два члана домаћинства.....................................4,00КМ,
- више од два члана домаћинства...........................6,00КМ“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 01-022- 14 /17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 39. ст. 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 97/16), чл. 50. ст. 1. и 2. Закона о службеницима и намештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, бр. 97/16) и чл.
26. ст. 2. тачка 27. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
бр. 6/05, 7/12 и 6/15), Скупштина општине Доњи Жабар, је на петој редовној седници одржаној
дана 24.04.2017.године, донела:

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног места секретара Скупштине
општине Доњи Жабар:
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање секретара Скупштине општине Доњи Жабар
I ОПИС ПОСЛОВА
Секретар скупштине обавља послове утврђене законом, Статутом и Пословником
Скупштине општине Доњи Жабар и Правилником о организацији и систематизацији радних
места у општинској управи општине Доњи Жабар.
II МАНДАТ
Секретар Скупштине општине
општине.

се

именује на време трајања мандата Скупштине

III СТАТУС
Секретар скупштине има статус службеника на руководећем радном месту.
IV ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
1.
2.
3.
4.

да је држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
да је старији од 18 година,
да има општу здравствену способност,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у
општинској управи,
5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мере на било којем
нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,
6. да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да
није под оптужбом тог Суда, а да се није повиновао налогу да се појави пред Судом
(члан 9.ст.1. Устава БиХ).
V ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правик или први
циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или
еквивалент
2. да има најмање 3 (три) године радног искуства у траженом степену
образовања,односно звања
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3. да има положен стручни испит за рад у управи.Изузетно, лице које је у другим
органима и организацијама радило, а нема положен стручни испит за рад у управи, може да се
прими у радни однос на радно место секретара Скупштине општине Доњи Жабар, уз обавезу да
положи стручни испит у року од шест месеци од дана запослења.
4. да познаје рад на рачунару (WORD).
VI СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности нити активности или бити на положају који
доводи до сукоба интереса или неспојивости у складу са Законом о сукобу интереса у
институцијама БиХ, Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске
и другим законима.

VII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и
посебних услова:
1. уверење о држављанству ( не старије од шест месеци),
2. извод из матичне књиге рођених,
3. фотокопију личне карте,
4. фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
5. фотокопију уверења о положеном стручном испиту за рад у управи; кандидат који је у
другим органима и организацијама радио, а нема положен стручни испит за рад у управи,
може да се прими у радни однос на радно место секретара Скупштине општине Доњи
Жабар, уз обавезу да положи стручни испит за рад у управи у року од шест месеци од
дана запослења,
6. фотокопију уверења о радном искуству у струци,
7. биографију о кретању у служби,
8. потписану и од надлежног органа оверену изјаву да кандидат није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кривично дело
које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
9. потписану и од надлежног органа оверену изјаву да кандидат није отпуштан из органа
управе као резултат дисциплинске мере на било којем нивоу власти у Босни и
Херцеговини три године прије објављивања конкурса,
10. потписану и од надлежног органа оверену изјаву да кандидат није у сукобу интереса.
Сва потребна документа морају бити достављена у оригиналу или овереној фотокопији.
Уверење о општој здравственој способности доставиће кандидат који буде именован на
дужност.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор секретара СО-е Доњи
Жабар, ће обавити улазни интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.
VIII РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.О резулататима конкурса кандидати ће
бити писмено обавештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ДОЊИ ЖАБАР, Трг Младости бр.2, 76273 Доњи Жабар са назнаком „Комисија за избор
секретара Скупштине општине Доњи Жабар“.
За давање додатних обавештења о јавном конкурсу задужен је службеник општинске
управе - Свјетлана Стевановић, контакт телефон:054-875-100.
IX ОБЈАВЉИВАЊЕ
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Конкурс ће бити објављен у дневном листу „Вечерње новости“ и „Службеном гласнику
Републике Српске“.
Уколико конкурс не буде истовремено објављен , рок ће се рачунати од дана последњег
објављивања.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“

Број: 01-022- 15/17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

27
На основу чл. 39.ст.2.тачка 23. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 97/16) и чл. 26. ст.2. тачка 29.Статута општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05,7/12 и 6/15), Скупштина општине Доњи Жабар, је на
петој редовној седници одржаној дана 24.04.2017.године, донела:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Одбора за жалбе општине Доњи Жабар ("Службени гласник
општине Доњи Жабар", бр. 2/14) члан 1. мења се и гласи:
"Члан 1.
Оснива се одбор за жалбе општине Доњи Жабар ( у даљем тексту:Одбор за жалбе), као
самостално тело које одлучује у другом степену о жалбама учесника јавног конкурса у поступку
запошљавања у општинску управу општине Доњи Жабар, о жалбама које се односе на статусна
питања службеника, као и о другим жалбама утврђеним Законом о државним службеницима и
намештеницима у органима јединице локалне самоуправе.
Под статусним питањима службеника подразумевају се заснивање радног односа,
премештај, распоређивање, оцењивање,напредовање, дисциплинска одговорност и престанак
радног односа."
Члан 2.
У члану 3. ст. 1. мења се и гласи: " У Одбор за жалбе може бити именовано лице које
испуњава опште и посебне услове утврђене Законом о о државним службеницима и
намештеницима у органима јединице локалне самоуправе".
Члан 3.
У члану 4. ст. 1 мења се и гласи: " За спровођење јавног конкурса за избор председника и
чланова Одбора за жалбе, Скупштина општине именује комисију од 5 (пет) чланова , од којих су
три са листе стручњака коју утврђује скупштина, а два члана су службеници који имају
одговарајуће професионално искуство".
У члану 4. ст. 4. брише се. Досадашњи став 5. постаје ст.4.
Члан 4.
Члан 8. брише се. Досадашњи члан 9. постаје члан 8.
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број: 01-022- 16/17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

28
На основу чл. 155. ст.1.Закона о службеницима и намештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, бр.97/16) и чл. 26. ст.2. тачка
27.Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05,7/12 и
6/15), Скупштина општине Доњи Жабар, је на петој редовној седници одржаној дана
24.04.2017.године, донела:

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ
Члан 1.
Скупштина општине Доњи Жабар расписује јавни конкурс за избор председника Одбора
за жалбе општине Доњи Жабар.
I ОПИС ПОСЛОВА
Одбор за жалбе одлучује у другом степену о жалбама учесника јавног конкурса у
поступку запошљавања у општинску управу, о жалбама која се односе на статусна питања
службеника, као и о другим жалбама утврђеним законом.
II МАНДАТ
Председника Одбора за жалбе именује Скупштина општине Доњи Жабар, након
спроведеног јавног конкурса, на период трајања мандата Одбора, односно до 17.04.2018.године.
III СТАТУС
Председник Одбора за жалбе нема статус службеника и намештеника у општинској
управи.
IV ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
1.
2.
3.
4.

да је држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
да је старији од 18 година,
да има општу здравствену способност,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у
општинској управи,
5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мере на било којем
нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,
6. да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да
није под оптужбом тог Суда, а да се није повиновао налогу да се појави пред Судом
(члан 9.ст.1. Устава БиХ).
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V ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правик или први
циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или
еквивалент,
2. да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
3. да има положен стручни испит за рад у управи или положен правосудни испит,
4. доказани резултати рада на ранијим пословима и поседовање организационих
способности.
У Одбор за жалбе се не могу именовати лица запослена у општинској управи.
VI ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и
посебних услова:
1. уверење о држављанству ( не старије од шест месеци),
2. извод из матичне књиге рођених,
3. фотокопију личне карте,
4. фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
5. фотокопију уверења о положеном стручном испиту за рад у управи или положеном
правосудном испиту;
6. фотокопију уверења о радном искуству у струци,
7. биографију о кретању у служби,
8. потписану и од надлежног органа оверену изјаву да кандидат није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кривично
дело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
9. потписану и од надлежног органа оверену изјаву да кандидат није отпуштан из органа
управе као резултат дисциплинске мере на било којем нивоу власти у Босни и
Херцеговини три године прије објављивања конкурса,
Сва потребна документа морају бити достављена у оригиналу или овереној фотокопији.
Уверење о општој здравственој способности доставиће кандидат који буде именован на
дужност.
Са свим кандидатима којииспуњавају опште и посебне услове комисија за избор ће
обавити улазни интервју у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање.
VII РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговреме пријаве неће бити узете у разматрање.О резулататима конкурса кандидати ће
бити писмено обавештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ДОЊИ ЖАБАР, Трг Младости бр.2, 76273 Доњи Жабар са назнаком „Комисија за спровођење
јавног конкурса за избор председника Одбора за жалбе општине Доњи Жабар“.
За давање додатних обавештења о јавном конкурсу задужен је службеник општинске
управе - Свјетлана Стевановић, контакт телефон: 054-875-100.
VIII ОБЈАВЉИВАЊЕ
Конкурс ће бити објављен у дневном листу „Вечерње новости“ и „Службеном гласнику
Републике Српске“.
Уколико конкурс не буде истовремено објављен, рок ће се рачунати од дана последњег
објављивања.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
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општине Доњи Жабар“

Број: 01-022- 17/17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 2. 12. став 5. 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, 32/10,
18/13, 7/14 и 31/16), члана 7.ст. 1. тачка а) Упутства о утврђивању квалификација, броја и
именовању чланова општинске изборне комисије основне изборне јединице у Босни и
Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 6/16 и 13/16) и члана 26. Статута општине Доњи
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05, 7/12 и 6/15), Скупштина општине
Доњи Жабар је на петој редовној седници одржаној дана 24.04.2017.године, донела:
ОДЛУКУ О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
Скупштина општине Доњи Жабар расписује јавни оглас за именовање председника
општинске изборне комисије Доњи Жабар.
Јавни оглас за именовање председника
општинске изборне комисије Доњи Жабар
Члан 2.
Председник општинске изборне комисије Доњи Жабар именује се на мандат у трајању од
7 (седам) година и тече од дана давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на одлуку о
именовању председника изборне комисије донесену од стране Скупштине општине Доњи Жабар.
Члан 3.
Општи услови које кандидати морају испуњавати:
1. да имају право гласа,
2. да су лица са одговарајућом стручном спремом и искуством у спровођењу избора.
За председника изборне комисије не може бити именовано лице:
1. које се не може кандидовати у смислу одредби чл.1.6,1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ,
2. које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције
(председник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора),
3. које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у
случајевима предвиђеним чланом 2.12. став 4. Изборног закона,
4. које је кандидат за изборе за било који ниво власти,
5. којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или
прописа за коју је лично одговорно, у последње четири године, рачунајући од дана
правоснажности одлуке,
7. које је заступник, односно пуномоћник политичког субјекта који учествује на
изборима или лице које је правоснажном судском одлуком осуђено на казну затвора у
трајању од шест месеци и дуже.
Састав изборне комисије треба да одражава заступљеност конститутивних народа,
укључујући и остале, водећи рачуна о последњем попису становништва спроведеном на
државном нивоу.
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Састав изборне комисије треба, у правилу, да одражава равноправну заступљеност полова.
Равноправна заступљеност полова, постоји у случају када је један од полова, заступљен са
најмање 40% од укупног броја чланова изборне комисије.
Члан 4.
Посебни услови које морају испуњавати кандидати:
1. да имају пребивалиште у општини Доњи Жабар,
2. да имају завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет
Болоњског система студирања с најмање 180 ЕЦТС или завршену вишу школу,
односно VI/1 степен стручне спреме друштвеног смера,
3. да поседују искуство у провођењу избора.
Изузетно од одредби из тачке 3. посебних услова из ст.1. овог члана, председник изборне
комисије може бити лице које има завршен правни факултет или правни факултет Болоњског
система студирања с најмање 180 ЕЦТС.
Под искуством у провођењу избора подразумева се:
а) чланство у изборној комисији,
б) чланство у бирачком одбору,
в) рад у стручним органима који су пружали помоћ у провођењу избора и
г) објава стручних и научних радова из области избора.
Члан 5.
Јавни оглас за именовање председника општинске изборне комисије Доњи Жабар биће
објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Вечерње новости“.
Рок за подношење пријава на јавни оглас је осам дана од дана последњег објављивања
огласа у једном од јавних гласила из ст.1. овог члана.
Члан 6.
Поступак спровођења јавног огласа, укључујући класификацију кнадидата на оне који
испуњавају услове и оне који не испуњавају услове, интервју са кандидатима који испуњавају
услове, сачињавање ранг-листе кандидата са редоследом кандидата према успеху постигнутом на
интервјуу, врши комисија за провођење поступка по јавном огласу за именовање председника
општинске изборне комисије Доњи Жабар ( у даљем тексту: комисија), коју именује Скупштина
општине Доњи Жабар.
Комисија подноси писмени извештај Скупштини општине Доњи Жабар са свим
релевантним подацима за сваку особу која је поднела захтев по јавном огласу.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022- 18/17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 53. ст. 2, чл. 79. ст. 2. и чл. 155. ст. 3. Закона о службеницима и
намештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске, бр. 97/16) и чл. 26. ст. 2. тачка 27. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, бр. 6/05, 7/12 и 6/15), Скупштина општине Доњи Жабар, је на петој
редовној седници одржаној дана 24.04.2017.године, донела:
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ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ СТРУЧЊАКА
Члан 1.
Утврђује се листа стручњака за именовање у комисије за пријем (јавни конкурс)
службеника у општинској управи општине Доњи Жабар, за избор чланова Одбора за жалбе
општине Доњи Жабар и за избор секретара Скупштине општине Доњи Жабар, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ивана Дринић, дипл. правник из Милошевца,
Илија Вуковић, дипл.инж. пословне информатике, из Доњег Жабара,
Стево Мијатовић, дипл.инж. пољопривреде, из Доњег Жабара,
Стевановић Александар, дипл.менаџер безбедности-криминолог, из Човић Поља,
Тодор Шалипур, дипл. инжињер пољопривреде, из Лончара,
Милка Стојановић, дипл. економиста из Брчко Дистрикта БиХ,
Триво М. Томанић из Човић Поља, дипл. правник.

Члан 2.
Начелник општине, приликом спровођења поступка за пријем службеника у општинску
управу општине Доњи Жабар, именује комисију која има пет чланова, од којих су два члана
службеници који имају одговарајуће професионално искуство, један члан је службеник за
управљање људским ресурсима, а два члана су са листе стручњака коју утврђује скупштина.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука о утврђивању листе стручњака за
именовање комисије за спровођење конкурса за избор службеника у јединици локалне
самоуправе („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.17/13).
Члан 4.
Ова одлука, као акт пословања Скупштине општине Доњи Жабар, ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022- 19/17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

31
На основу чл. 157. ст. 1. тачка 2. Закона о службеницима и намештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, бр. 97/16) и чл. 26. ст. 2.
Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05, 7/12 и 6/15),
Скупштина општине Доњи Жабар, је на петој редовној седници одржаној дана 24.04.2017.године,
донела:
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
1.
Симо Божић, дипл. правник из Шамца, разрешава се дужности председника
Одбора за жалбе општине Доњи Жабар, због смрти.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар".
Образложење
Решењем СО-е Доњи Жабар бр. 01-022-31/14 од 23.априла 2014.године, Симо Божић,
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дипл. правник из Шамца именован је за председника Одбора за жалбе општине Доњи Жабар. С
обзиром да је именовани умро, у складу са одредбом чл. 157. ст. 1. тачка 1. Закона о
службеницима и намештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске, бр. 97/16), Скупштина општине Доњи Жабар разрешава га наведене
дужности.
Увидом у матичњну књигу рођених која се води за матично подручје Бања Лука по
редним бројем 2627 за годину 2016.године, утврђено је да је именовано умро дана
26.12.2016.године.
У складу са утврђеним чињеничним стањем, а применом одредбе чл. 157. ст. 1. тачка 1.
Закона о службеницима и намештеницима у органима јединице локалне самоуправе, одлучено је
као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству:
Против овог решења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор
подношењем тужбе Окружном суду у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог решења.

Број: 01-022- 27 /17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл.2.12. став 6.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, 32/10,
18/13, 7/14 и 31/16), члана 9. ст. 3. и 4. Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању
чланова општинске изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
("Службени гласник БиХ", бр.6/16 и 13/16) и члана 26. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05, 7/12 и 6/15), Скупштина општине Доњи
Жабар је на петој редовној седници одржаној дана 24.04.2017.године, донела:

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

1. Разрешава се, Данијела Миркић, дипл. правник из Човић Поља, именована решењем
Скупштине општине Доњи Жабар бр. 01-022-74/15 од 15. децембра 2015.године, дужности
председника општинске изборне комисије општине Доњи Жабар, због оставке.
2. Ово решење ступа на снагу даном давања сагласности од стране Централне изборне
комисије БиХ, и биће објављено у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар".
Образложење
Дана 24.03.2017.године, Данијела Миркић, дипл. правник из Човић Поља, поднела је
оставку на место председника општинске изборне комисије општине Доњи Жабар, и о томе
писменим путем обавестила председника Скупштине општине Доњи Жабар, Перу Стевановић.
Чланом 9. ст. 3. и 4. Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова
општинске изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини ("Службени
гласник БиХ", бр. 6/16 и 13/16), прописано је да мандат чланова изборне комисије може престати
и пре истека времена, прописаног ставом (1) овог члана, у случају: да члан изборне комисије
поднесе оставку; у случају престанка мандата члана изборне комисије, оставком, Централна
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изборна комисија БиХ, даје сагласност на одлуку донесену од стране надлежног органа.
У складу са утврђеним чињеничним стањем, а применом одредбе чл. 9. ст. 3. и 4.
Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова општинске изборне комисије
основне изборне јединице у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 6/16 и 13/16),
одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству:
Против овог решења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор
подношењем тужбе Окружном суду у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог решења.
Број: 01-022- 28 /17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 125. ст. 2 тачка г) Закона о основном образовању и васпитању ("Службени
гласник Републике Српске", број: 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), члана 3. ст. 2. тачка г) и чл. 7.
Правилника о избору и раду школског одбора ("Службени гласник Републике Српске", бр. 7/09,
37/09 и 65/13) и чл. 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, бр. 6/05, 7/12 и 6/15), Скупштина општине Доњи Жабар, је на петој редовној седници
одржаној дана 24.04.2017.године, донела:
РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ДОЊИ ЖАБАР"
У ИМЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
I
За члана школског одбора Основне школе "Доњи Жабар" Доњи Жабар, именује се:
Горан Софреновић из Доњег Жабара, као представник локалне заједнице.
II
Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи решење о избору члана школског
одбора Основне школе "Доњи Жабар" Доњи Жабар у име јединице локалне самоуправе бр. 01022-92/13 од 18. јула 2013.године ("Службени гласник општине Доњи жабар", бр.19/13).
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број: 01-022- 29 /17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 53. ст. 1. и 2. Закона о службеницима и намештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, бр.97/16) и чл. 26. Статута
општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 6/05, 7/12 и 6/15),
Скупштина општине Доњи Жабар, је на петој редовној седници одржаној дана 24.04.2017.године,
донела:
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РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
И ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
Именује се Комисија за спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара
Скупштине општине Доњи Жабар ( у даљем тексту: Комисија), у саставу:
1. Слободан Вуковић, службеник општинске управе општине Доњи Жабар, председник,
2. Радмила Божић, службеник општинске управе општине Доњи Жабар, члан,
3. Зора Поповић , одборник у Скупштини општине Доњи Жабар, члан,
4. Анђелко Стевић, одборник у Скупштини општине Доњи Жабар, члан,
5. Ивана Дринић, са листе стручњака, члан.
Члан 2.
Комисија врши контролу испуњености општих и посебних услова са пријављеним
кандидатима, обавља улазни интервју са кандидатима који испуњавају прописане услове,
утврђује редослед кандидата и доставља предлог председнику Скупштине општине Доњи Жабар.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број: 01-022- 30 /17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 155. ст. 3. Закона о службеницима и намештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, бр. 97/16) а у складу са Одлуком о
оснивању одбора за жалбе (Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 2/14) Скупштина
општине Доњи Жабар, је на петој редовној седници одржаној дана 24.04.2017.године, донела:
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
Именује се Комисија за спровођење јавног конкурса за избор председника Одбора за
жалбе општине Доњи Жабар ( у даљем тексту: Комисија) у саставу:
1. Маријана Митровић, мастер правник, в.д. секретар СО-е Доњи Жабар, из реда
службеника са професионалним искуством, председник,
2. Тодор Шалипур, дипл.инж. пољопривреде, из реда службеника са професионалним
искуством, члан,
3. Илија Вуковић, дипл.инж.пословне информатике, са листе стручњака, члан,
4. Триво. М. Томанић, дипл.правник, са листе стручњака, члан,
5. Ивана Дринић, дипл. правник, са листе стручњака, члан.
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Члан 2.
Комисија врши контролу испуњености услова са пријављеним кандидатима, обавља
улазни интервју са кандидатима који испуњавају прописане услове, утврђује редослед кандидата
и доставља предлог председнику Скупштине општине Доњи Жабар.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број: 01-022- 31/17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабр

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

36
На основу чл. 2.12. став 6. 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,
32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 7. ст. 1. тачка а) Упутства о утврђивању квалификација, броја и
именовању чланова општинске изборне комисије основне изборне јединице у Босни и
Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 6/16 и 13/16) и члана 26. Статута општине Доњи
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05, 7/12 и 6/15), Скупштина општине
Доњи Жабар је на петој редовној седници одржаној дана 24.04.2017.године, донела:
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПО ЈАВНОМ ОГЛАСУ
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
У комисију за провођење поступка по јавном огласу за именовање председника
општинске изборне комисије Доњи жабар ( у даљем тексту: Конкурсна комисија) именују се:
1. Мирослав Жигић , председник,
2. Анђелко Стевић, члан,
3. Зора Поповић, члан,
4. Ново Мишкић, члан,
5. Младен Ђокановић , члан.
Члан 2.
Задатак конкурсне комисије је да спроведе поступак по јавном огласу за именовање
председника општинске изборне комисије општине Доњи Жабар у складу са Изборним законом
и Упутством о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова општинске изборне
комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини, што обухвата класификацију
кандидата на оне који испуњавају услове тражене јавним огласом и на оне који не испуњавају
услове, обављање интервјуа са кандидатима који испуњавају услове јавног огласа, сачињавање
ранг-листе са редоследом кандидата према успеху постигнутом на интервјуу и достављање исте
Скупштини општине Доњи Жабар.
Члан 3.
Конкурсна комисија престаје са радом даном давања сагласности Централне изборне
комисије БиХ на решење Скупштине општине Доњи Жабар о именовању председника
општинске изборне комисије Доњи Жабар.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
страна 14.

Среда, 4. мај 2017.године. - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 2/17

Број: 01-022- 32/17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 155. ст. 7. и 8. Закона о службеницима и намештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, бр. 97/16) и чл. 26. ст. 2.
Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05, 7/12 и 6/15),
Скупштина општине Доњи Жабар, је на петој редовној седници одржаној дана 24.04.2017.године,
донела:
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
1.
Славица Ристић, адвокат из Брчко Дистрикта БиХ, ЈМБ 2203963186520, именује се
за вршиоца дужности председника Одбора за жалбе општине Доњи Жабар, до окончања
поступка именовања, а најдуже на период до 90 дана од дана именовања.
2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар".
Образложење
Решењем СО-е Доњи Жабар бр. 01-022-31/14 од 23. априла 2014.године, Симо Божић,
дипл. правник из Шамца именован је за председника Одбота за жалбе општине Доњи Жабар. С
обзиром да је именовани умро, у складу са одредбом чл. 155. ст. 7. и 8. Закона о службеницима и
намештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске, бр. 97/16), Скупштина општине Доњи Жабар именује вршиоца дужности председника
Одбора за жалбе, до окончања поступка именовања.
Славица Ристић, адвокат из Брчко Дистрикта БиХ, уписана у именик адвоката адвокатске
коморе Републике Српске, решењем број: 01-22/09 од 01.09.1999.године, испуњава све опште и
посебне услове прописане одредбом чл. 155 ст. 8. а у вези са чл. 156. Закона о службеницима и
намештеницима у органима јединице локалне самоуправе, за именовање вршиоца дужности
председника Одбора за жалбе.
У складу са утврђеним чињеничним стањем, а применом одредбе чл. 155. ст. 7. и 8. Закона
о службеницима и намештеницима у органима јединице локалне самоуправе, одлучено је као у
диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству:
Против овог решења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор
подношењем тужбе Окружном суду у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог решења.
Број: 01-022- 33/17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 10.ст.2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима Републике Српске,
"Службени гласник Републике Српске", бр.63/11), а у складу са чл. 26. Статута општине Доњи
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05,7/12 и 6/15), Скупштина општине
Доњи Жабар, је на петој редовној седници одржаној дана 24.04.2017.године, донела:
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
У Решењу о оснивању Савета за безбедност саобраћаја општине Доњи Жабар ("Службени
гласник општине Доњи Жабар", бр. 2/14) тачка 1. мења се и гласи:
" 1. У циљу подстицања превентивних и других активности у области безбедности
саобраћаја на подручју општине Доњи Жабар, остваривања координације и сарадње укључених
субјеката, оснива се Савет за безбедност саобраћаја општине Доњи Жабар ( у даљем тексту:
Савет), у саставу:
1. Тодор Шалипур из Лончара, председник Савета,
2. Александар Стевановић из Човић Поља, заменик председника,
3. Јово Жигић из Лончара, члан,
4. Анђелко Стевић из Доњег Жабара, члан,
5. Миле Максимовић из Човић Поља, члан.
Члан 2.
Тачка 3. брише се. Досадашња тачка 4. постаје тачка 3.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношењаа а биће објављено у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број: 01-022- 34/17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 97/16) а у
складу са чл. 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.
6/05, 7/12 и 6/15) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, бр. 1/05 и 4/05-исправка), Скупштина општине Доњи Жабар, је
на петој редовној седници одржаној дана 24.04.2017.године, донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извештај о коришћењу новчаних средстава прикупљених по основу прихода од
посебних водних накнада у 2016.години.
II
Извештај из тачке I у прилогу чини саставни део овог закључка.
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III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022- 20 /17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 97/16) а у
складу са чл. 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.
6/05, 7/12 и 6/15) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, бр. 1/05 и 4/05-исправка), Скупштина општине Доњи Жабар, је
на петој редовној седници одржаној дана 24.04.2017.године, донела:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извештај о утрошку средстава намењених за заштиту од пожара у 2016.години.
II
Извештај из тачке I у прилогу чини саставни део овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022- 21/17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 97/16) а у
складу са чл. 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.
6/05, 7/12 и 6/15) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, бр. 1/05 и 4/05-исправка), Скупштина општине Доњи Жабар, је
на петој редовној седници одржаној дана 24.04.2017.године, донела:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извештај о раду Општинске организације Црвеног крста за 2016.годину са
финансијским извештајем и Програмом рада за 2017.годину.
II
Извештај из тачке I у прилогу чини саставни део овог закључка.
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III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022- 22/17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 97/16) а у
складу са чл. 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.
6/05, 7/12 и 6/15) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, бр. 1/05 и 4/05-исправка), Скупштина општине Доњи Жабар, је
на петој редовној седници одржаној дана 24.04.2017.године, донела:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извештај о раду са финансијским показатељима спортских организација која су
користила средства буџета у 2016.години са плановима рада и финансирању у 2017.години.
II
Извештај из тачке I у прилогу чини саставни део овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022- 23 /17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 97/16) а у
складу са чл. 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.
6/05, 7/12 и 6/15) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, бр. 1/05 и 4/05-исправка), Скупштина општине Доњи Жабар, је
на петој редовној седници одржаној дана 24.04.2017.године, донела:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извештај о раду општинских инспектора за 2016.годину.
II
Извештај из тачке I у прилогу чини саставни део овог закључка.
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III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022- 24 /17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 97/16) а у
складу са чл. 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.
6/05, 7/12 и 6/15) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, бр. 1/05 и 4/05-исправка), Скупштина општине Доњи Жабар, је
на петој редовној седници одржаној дана 24.04.2017.године, донела:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извештај о раду комуналне полиције за 2016.годину.
II
Извештај из тачке I у прилогу чини саставни део овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022- 25/17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 39. ст. 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), чл. 26. ст. 2. тачка 14. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05, 7/12 и 6/15) и чл. 5. Одлуке о овлашћењима
за прибављање и располагање имовином општине Доњи Жабар („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, бр. 8/10 и 18/12) Скупштина општине Доњи Жабар, је на петој редовној седници
одржаној дана 24.04.2017.године, донела:
ЗАКЉУЧАК О ПРЕУЗИМАЊУ У ПОСЕД ОБЈЕКАТА - ЗГРАДА У ВЛАСНИШТВУ
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
Скупштина општине Доњи Жабар обавезује Начелника општине Доњи Жабар да, мирним
путем, ступи у посед непокретне имовине у власништву општине Доњи Жабар означене као:
1. зграда 1. у површини од 335м2, уписана у з.к. уложак бр. 226 к.о. Доњи Жабар,
2. зграда 2. у површини од 362м2, уписана у з.к. уложак бр. 226 к.о. Доњи Жабар,
3. зграда „Млекара“ у површини од 20м2, уписана у з.к. уложак бр. 76 к.о. Лончари.
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Члан 2.
Уколико, поседник и бивши власник наведених објеката, ЗЗ „Агропосавина“ Доњи
Жабар, не жели мирним путем предати непокретности из чл. 1. овог закључка, налаже се
Начелнику општине Доњи Жабар да путем Правобранилаштва Републике Српске, поднесе тужбу
за предају у посед предметних непокретности.
Члан 3.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022- 26 /17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 35. ст. 2. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник
Републике Српске", број: 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), а у складу са чл. 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске)“ и чл. 26. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05, 7/12 и 6/15), Скупштина општине Доњи
Жабар, је на петој редовној седници одржаној дана 24.04.2017.године, донела:
ПРОГРАМ
Кориштења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе у 2017.години
1. Овим Програмом утврђује се начин кориштења средстава наплаћене накнаде по основу
промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у фискалној
2017.години - Буџета општине Доњи Жабар за 2016.годину.
2. Средства из тачке 1. овог Програма у износу од 3.022,99 КМ у циљу оспособљавања и
уређења пољопривредног земљишта, односно превођења непољопривредног земљишта
пољопривредној производњи, и то мјерама изградње и уређења каналске и путне мреже
која служи пољопривредном земљишту. Коначни обим и количина извођења радова
зависиће од прикупљених средстава накнаде за промјену намјене земљишта у
непољопривредне сврхе, на рачун општинских прихода, врста прихода 722411.
3. Стручне и административно- техничке послове у циљу реализације овог Програма
обављаће Општинска управа - Служба за развој, јавне службе и управу - Реферат за
привреду и предузетништво.
4. За извршење овог Програма непосредно је одговоран Начелник општине.
5. Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику"
општине Доњи Жабар.
Број: 01-022-11/17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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47
На основу члана 159. став 3. Закона о водама ("Службени гласник Републике Српске",
50/06, 92/09 и 121/12), а у складу са чланом 39. Закона о локалној самоуправи (" Службени
гласник Републике Српске", бр. 97/16), чланом Статута општине Доњи Жабар ("Службени
гласник општине Доњи Жабар ", број 6/05, Ванредни број 7/12 и број 6/15), Скупштина општине
Доњи Жабар на 5. редовној сједници одржаној дана 24.04.2017.године донијела је:
ПРОГРАМ
кориштења средстава од водних накнада у 2017.години
1. Овим Програмом уређује се начин кориштења средстава посебних водних накнада - Буџет
општине Доњи Жабар за 2017. годину која на дан 13.04.2017.године износе 11.993,05 КМ,
а Начелник општине ће још планирати средстава за 2017.годину.
2. Средства из тачке 1. овог Програма користиће се у сврху смањења опасности и
спречавање и заштиту од поплава, и то :
-

Прочишћавање канала и јарака ради одвођења вишка вода у планираном износу од
6.993,05 КМ и
За одржавање сервисних путева одводних канала који служе за одбрану од поплава
у планираном износу од 5.000,00 КМ.

3. Ради обезбјеђења недостајућих средстава у циљу потпуне реализације овог Програма, дио
средстава у износу од 10.000,00 КМ обезбиједиће се из других извора - учешћа
заинтересованих физичких и правних лица са подручја општине Доњи Жабар.
4. За извршење овог Програма надлежан је и одговоран Начелник општине Доњи Жабар.
5. Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".

Број: 01-022-12/17
Датум: 24.04.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16), чл. 17. и чл. 87. ст. 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ„ бр. 39/14), чл. 2. Правилника о поступку директног
споразума (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 12/14) и чл. 44. Статута Општине
Доњи Жабар („Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05, 7/12 и 60/15), доноси:
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА
ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
I
Приступа се поступку јавне набавке роба- канцеларијски материјал за потребе општинске
управе општине Доњи Жабар, ЈРЈН 2280000-8.
II
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Процењена вредност јавне набавке је до 300,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за
2017.годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за канцеларијски
материјал”, економски код 412310, потрошачка јединица 0072130.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-404-8-1/17
Датум: 06.03.2017.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић,с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, 97/16), чл. 17. и чл. 87. ст. 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ„ бр. 39/14), чл. 2. Правилника о поступку директног споразума
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 12/14) и чл. 44. Статута Општине Доњи Жабар
(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05, 7/12 и 6/15), доноси следећу:
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА - ТОНЕРИ ЗА ПОТРЕБЕ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
I

Приступа се поступку јавне набавке роба - тонери за потребе запослених у општинској
управи општине Доњи Жабар, ЈРЈН 30125110-5.
II
Процењена вредност јавне набавке је до 400,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за
2017.годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „ расходи за канцеларијски
материјал”, економски код 412310, потрошачка јединица 0072130.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
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Број: 02-404- 7/17
Датум: 27.03.2017.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

50
Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16), чл. 17. и чл. 87. ст. 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ„ бр. 39/14), чл. 2. Правилника о поступку директног
споразума (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 12/14) и чл. 44. Статута Општине
Доњи Жабар („Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05, 7/12 и 60/15), доноси:
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА
ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
I
Приступа се поступку јавне набавке роба - канцеларијски материјал за потребе општинске
управе општине Доњи Жабар, ЈРЈН 2280000-8.
II
Процењена вредност јавне набавке је до 300,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за
2017.годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за канцеларијски
материјал”, економски код 412310, потрошачка јединица 0072130.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-404-8-2/17
Датум: 20.04.2017.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић,с.р.

51
Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.97/16), чл. 17. и чл. 87. ст. 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ„ бр. 39/14), чл. 2. Правилника о поступку директног
споразума (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 12/14) и чл. 44. Статута Општине
Доњи Жабар („Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05, 7/12 и 6/15), доноси следећу:
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - дезинсекције
на подручју општине Доњи Жабар
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I
Приступа се поступку јавне набавке услуга - дезинсекције на подручју општине Доњи
Жабар за 2017.годину, ЈРЈН 90922000-6.
II
Процењена вредност јавне набавке је до 1500,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за
2017.годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за услуге
дератизације и дезинсекције”, економски код 412220, 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: 02-404-13/16
Датум: 27.04.2016.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић,с.р.
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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
24. Одлука о измени одлуке о пречишћавању и одвођењу отпадних вода,
25. Одлука о измени одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде за канализацију,
26. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине
Доњи Жабар,
27. Одлука о измени одлуке о оснивању Одбора за жалбе општине Доњи Жабар,
28. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор председника Одбора за жалбе општине
Доњи Жабар,
29. Одлука о објављивању јавног огласа за именовање председника општинске изборне комисије Доњи
Жабар,
30. Одлука о утврђивању листе стручњака,
31. Решење о разрешењу члана Одбора за жалбе општине Доњи Жабар,
32. Решење о разрешењу председника општинске изборне комисије Доњи Жабар,
33. Решење о избору члана чколског одбора Основне школе “Доњи Жабар” Доњи Жабар у име јединице
локалне самоуправе,
34. Решење о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор секретара Скупштине
општине Доњи Жабар,
35. Решење о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор председника Одбора за жалбе,
36. Решење о именовању комисије за спровођење јавног огласа за избор председника општинске изборне
комисије општине Доњи Жабар,
37. Решење о именовању вршиоца дужности председника Одбора за жалбе општине Доњи Жабар,
38. Решење о измени решења о оснивању Савјета за безбедност саобраћаја општине Доњи Жабар,
39. Закључак о усвајању извештаја о коришћењу новчаних средстава прикупљених по основу прихода од
посебних водних накнада у 2016.години,
40. Закључак о усвајању извештаја о утрошку средстава намењених за заштиту од пожара у 2016.години,
41. Закључак о усвајању извештаја о раду Општинске организације Црвеног крста за 2016.годину са
финансијским извештајем и програмом рада за 2017.годину,
42. Закључак о усвајању извештаја о раду са финансијским показатељима спортских организација која су
користила средства буџета у 2016.години са плановима рада и финанасирању у 2017. Години,
43. Закључак o усвајању извештаја о раду општинских инспектора за 2016.годину,
44. Закључак о усвајању извештаја о раду комуналне полиције за 2016.годину,
45. Закључак о преузимању у посед објеката-зграда у власништву општине Доњи Жабар,
46. Програм коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе у 2017.години,
47. Програм коришћења средстава од водних накнада у 2017.години.
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
48. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба - канцеларијски материјал за потребе општинске
Управе,
49. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба - тонери за потребе запослених у општинској
управи општине Доњи Жабар,
50. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба - канцеларијски материјал за потребе општинске
управе,
51. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - дезинсекције на пордучју општине Доњи
Жабар.
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Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Маријана Митровић, мастер правник, в.д.
секретар Скупштине општине Доњи Жабар; администратор: Миле Максимовић. Тел./факс: 054-875-100. „Службени
гласник општине Доњи Жабар“ излази по потреби. Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: 562-011-0000076586 отворен код НЛБ Банке а.д. Бања Лука - филијала у Брчко.
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