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Година 2018.

Број 3. Уторак, 20. март 2018.године. Бесплатан примјерак

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
185.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17) и
члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени глансик општине Доњи Жабар“,
број 12/17), Скупштина општине Доњи Жабар је, на тринаестој редовној седници одржаној дана
19.03.2018.године, донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се извод из записника са дванаесте редовне седнице Скупштине општине Доњи Жабар која
је одржана дана 27.02.2018.године.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-21/18
Датум: 19.03.2018.год.

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

186.
На основу члана 48а Закона о пољопривредним задругама („Службени гласник Републике
Српске“, број 73/08, 106/09 и 78/11), члана 28. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 3. Правилника о условима и начину давања у
закуп непокретности пољопривредним задругама („Службени гласник Републике Српске“, број 123/10 и
57/12), члана 28. став 16. и члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар је, на тринаестој редовној седници одржаној дана
19.03.2018.године, донела:

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗАДРУГАМА И ДРУГИМ ПРАВНИМ
ЛИЦИМА РЕГИСТРОВАНИМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин давања у закуп непокретности у својини општине
Доњи Жабар пољопривредним задругама и другим правним лицима регистрованим за обављање
делатности из области пољопривреде са подручја општине Доњи Жабар (у даљем тексту: друга правна
лица).
Члан 2.
Непокретности се дају у закуп пољопривредним задругама и другим правним лицима на
кориштење путем јавног огласа, прибављањем писаних понуда.
Члан 3.
Предмет закупа су следеће непокретности, укупне површине 2.377.302м2, уписане у лист
непокретности број 779 и земљишнокњижни уложак број 694 к.о. Лончари, власништво општине Доњи
Жабар са делом 1/1, и то:
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1) к.ч. бр. 1139 „Обједа“, њива 6. класе, у површини од 12.235м2 ,
2) к.ч. бр. 1139 „Обједа“, њива 7. класе, у површини од 98.975 м2,
3) к.ч. бр. 1140/1 „Обједа“, њива 6. класе, у површини од 899.172м2 ,
4) к.ч. бр. 1140/2 „Обједа“, ливада 3. класе, у површини од 80.930м2 ,
5) к.ч. бр. 1140/3 „Обједа“, њива 6. класе, у површини од 221.222м2 ,
6) к.ч. бр. 1140/4 „Обједа“, њива 6. класе, у површини од 194.568м2 ,
7) к.ч. бр. 1142 „Обједа“, њива 6. класе, у површини од 2.660м2 ,
8) к.ч. бр. 1152 „Обједа“, њива 5. класе, у површини од 2.950м2,
9) к.ч. бр. 1172/1 „Ајиповац“, њива 6. класе, у површини од 4.188м2 ,
10) к.ч. бр. 1172/4 „Ајиповац“, њива 6. класе, у површини од 34.765м2 ,
11) к.ч. бр.1173/1 „Ајиповац“, њива 6. класе, у површини од 20.868м2 ,
12) к.ч. бр. 1174/1 „Ајиповац“, њива 6. класе, у површини од 25.286м2,
13) к.ч. бр. 1175 „Гајеви“, њива 6. класе, у површини од 112.487м2 ,
14) к.ч. бр. 1176 „Гајеви“, њива 6. класе, у површини од 1.041м2 ,
15) к.ч. бр. 1177 „Гајеви“, њива 6. класе, у површини од 6.612м2,
16) к.ч. бр. 1178 „Гајеви“, њива 6. класе, у површини од 6.019м2 ,
17) к.ч. бр. 1179/1 „Гајеви“, њива 6. класе, у површини од 576.066м2 ,
18) к.ч. бр. 1195 „Гајеви“, њива 7. класе, у површини од 77.258м2 .
Непокретности из става 1. овог члана дају се у закуп у једној целини.
Члан 4.
Временски период давања у закуп непокретности из члана 3. став 1. ове одлуке износи 15
(петнаест) година.
Члан 5.
Минимална почетна цена за закуп непокретности из члана 3. став 1. ове одлуке утврђена је у
складу са табелом 1. Правилника о условима и начину давања у закуп непокретности пољопривредним
задругама (у даљем тексту: Правилник), како следи:
1) минимална почетна цена за закуп непокретности из члана 3. став 1. тачке 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17, укупне површине 2.117.189м2, износи 20 КМ по једном хектару, на
годишњем нивоу,
2) минимална почетна цена за закуп непокретности из члана 3. став 1. тачке 2 и 18, укупне
површине 176.233м2, износи 20 КМ по једном хектару, на годишњем нивоу,
3) минимална почетна цена за закуп непокретности из члана 3. став 1. тачка 4, укупне површине
80.930м2, износи 60 КМ по једном хектару, на годишњем нивоу,
4) минимална почетна цена за закуп непокретности из члана 3. став 1. тачка 8, укупне површине
2.950м2, износи 30 КМ по једном хектару, на годишњем нивоу.
Члан 6.
Бодовани критеријум за пословни план пољопривредне задруге и других правних лица утврђује се
на следећи начин:
1) за пољопривредне задруге и друга правна лица која у пословном плану обухватају
запошљавање, производњу, прераду и продају пољопривредних производа - 10 бодова,
2) за пољопривредне задруге и друга правна лица која у пословном плану обухватају
производњу и продају пољопривредних производа - 5 бодова.
Члан 7.
Критеријуми за бодовање понуђача су утврђени Правилником.
Члан 8.
Поступак доделе у закуп наведених непокретности спровешће Комисија за давање у закуп
непокретности, која је формирана решењем Скупштине општине Доњи Жабар.
Члан 9.
Општи услови које мора испуњавати задруга и друга правна лица да би учествовала у поступку
доделе непокретности су:
1) да имају седиште на подручју општине Доњи Жабар,
2) да су организовани у складу са законом и регистровани за обављање делатности из области
пољопривреде,
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3) да су уписани у регистар пољопривредних газдинстава,
4) да су регистровани за обављање делатности из области пољопривреде.
У поступку доделе непокретности не могу учествовати пољопривредне задруге и друга правна
лица:
1) која не обављају регистровану делатност дуже од једне године,
2) које су у предстечајном и у стечајном поступку.
Aко нема заинтересованих задруга, право првенства за доделу у закуп пољопривредног земљишта
имају правна лица регистрована за обављање делатности из области пољопривреде која немају закључен
уговор о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске.
Члан 10.
Коначну одлуку о давању у закуп непокретности најповољнијем понуђачу, уз претходно добијену
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, доноси
Скупштина општине Доњи Жабар.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-22/18
Датум: 19.03.2018.год.

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

187.
На основу члана 155. став 1. Закона о службеницима и намештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став 2. тачка 24.
Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина
општине Доњи Жабар је, на тринаестој редовној седници одржаној дана 19.03.2018.године, донела:

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ
ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
Скупштина општине Доњи Жабар расписује јавни конкурс за избор чланова Одбора за жалбе
општине Доњи Жабар.
Одбор за жалбе општине Доњи Жабар се састоји од три члана: председника и два члана.
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
Чланове Одбора за жалбе именује Скупштина општине Доњи Жабар, након спроведеног јавног
конкурса, на период од 4(четири) године, са могућношћу поновног избора.
III СТАТУС
Чланови Одбора за жалбе немају статус службеника и намештеника у Општинској управи.
IV ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
1. да је држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. 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. став 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 који испуњавају 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 број 2, 76273 Доњи Жабар, са назнаком „Комисија за спровођење јавног
конкурса за избор чланова Одбора за жалбе општине Доњи Жабар“.
За давање додатних обавештења о јавном конкурсу задужен је службеник Општинске управе –
Маријана Митровић, контакт телефон: 054-875-095.
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 општине
Доњи Жабар“
Број: 01-022-23/18
Датум: 19.03.2018.год.

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

188.
На основу члана 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. став 1. тачка а) Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању и разрешењу
и обуци чланова општинске изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
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(„Службени гласник БиХ“, број 57/17, 60/17 и 10/18) и члана 36. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар је, на
тринаестој редовној седници одржаној дана 19.03.2018.године, донела:

ОДЛУКУ
О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
Скупштина општине Доњи Жабар расписује јавни оглас за именовање члана општинске изборне
комисије Доњи Жабар.
Јавни оглас за именовање члана
општинске изборне комисије Доњи Жабар
I
Члан 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
члана изборне комисије донесену од стране Скупштине општине Доњи Жабар.
Број извршилаца................................................................................................1.
II
Општи услови које кандидати морају испуњавати:
1. да имају право гласа
Члан 2.2. Изборног закона БиХ:
(1) Члан изборне комисије је лице са правом гласа.
(2) Члан изборне комисије је лице са одговарајућом стручном спремом и искуством у
спровођењу избора.
(3) Централна изборна комисија БиХ утврђује које су квалификације потребне за члана
изборне комисије у смислу из става (2) овог члана.
(4) У саставу општинске изборне комисије обезбедиће се заступљеност полова у складу са
Законом о равноправности полова у Босни и Херцеговини, осим ако се изборна комисија
састоји од три члана, када равноправна заступљност постоји у случају када је један од
полова заступљен са 1/3 од укупног броја чланова.
(5) Чланови органа за спровођење избора су обавезни стално се обучавати током мандата у
складу са планом и програмом едукације које доноси Централна изборна комисија БиХ.
(6) Ако члан изборне комисије током мандата не присуствује обуци, биће разрешен
дужности“.
За члана изборне комисије не може бити именовано лице (члан 2.3. Изборног закона БиХ):
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, и,
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.
Централна изборна комисија одлучиће да ли тежина повреде или лична одговорност у смислу
тачке 5. члана 2.3. Изборног закона БиХ чине лице неподобним да буде члан изборне комисије или
бирачког одбора.
Члан 2.14. Изборног закона БиХ:
(1) Састав изборне комисије је мултиетничан, тако да одражава заступљеност консттитутивних
народа, укључијући и остале, у изборној јединици за коју се орган надлежан за спровођење избора
оснива, водећи рачуна о последњем попису становништва спроведеном на државном нивоу. У саставу
изборне комисије настојаће се обезбедити заступљеност полова у складу са Законом о равноправности
полова у Босни и Херцеговини, осим ако се изборна комисија састоји од три члана када равноправна
заступљност постоји у случају када је један од полова заступљен са 1/3 од укупног броја чланова.
(2) Ако састав изборне комисије не буде у складу са ставом (1) члана 2.14., Централна изборна
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комисија БиХ поништиће именовање чланова и о томе обавестити орган надлежан за именовање.Орган
надлежан за именовање ће у року од 15 дана од дана доношења одлуке Централне изборне комисије БиХ
извршити поновно именовање органа, у складу са критеријумом из става 1. члана 2.14.
(3) Ако изборна комисија поново не буде одговарајућег састава, Централна изборна комисија
БиХ именује чланове изборне комисије у складу са ставом (1) члана 2.14.Изборног закона БиХ.
III
Посебни услови које морају испуњавати кандидати:
1. да имају пребивалиште у општини Доњи Жабар,
2. да имају завршен правни факултет, VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет
Болоњског система студирања са најмање 180 ЕТЦС и
3. да поседују искуство у спровођењу избора.
Под искуством у спровођењу избора подразумева се:
а) чланство у изборној комисији и
б) чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом БиХ.
Изузетно, члан изборне комисије може бити лице са пребивалиштем из друге општине, уколико
нема кандидата са пребивалиштем у општини за коју се именује изборна комисија, који испуњавају
услове тражене јавним огласом.
Изузетно, члан изборне комисије може бити лице које има VII/1 степен стручне спреме, завршен
правни факултет, односно завршен правни факултет Болоњског система студирања с најмање 180 ЕТЦС,
без изборног искуства.
Изузетно, члан изборне комисије може бити лице које има завршену вишу школу, односно VI
степен стручне спреме уколико је потребно испоштовати одредбе члана 2.14. став (1) Изборног закона
БиХ или уколико нема кандидата који испуњавају услове из члана 2.ст.1. тачка б) Упутства о
утврђивању квалификација, броја, именовању и разрешењу и обуци чланова изборне комисије основне
изборне јединице у Босни и Херцеговини.
IV
Кандидати су обавезни доставити следећу потребну документацију:
1. пријаву на јавни оглас са подацима о имену и презимену, адреси становања, школској спреми
и контакт телефоном кандидата,
2. фотокопију личне карте,
3. образац ПБА-3 о пребивалишту ( оригинал, не старији од три месеца од дана издавања од
стране надлежног органа),
3. уверење о држављанству (оригинал или оверену копију),
4. доказ о изборном искуству ( мора садржавати податке о називу изборне комисије и мандатном
периоду, односно врсти и години избора и називу бирачког места, у којем је кандидат био члан бирачког
одбора, те податак да је кандидат био ангажован у раду бирачког одбора и обављао ту функцију),
5. изјаву о националном изјашњењу кандидата-именованог члана изборне комисије са
посљедњег пописа становништва у Босни и Херцеговини овјерену од стране надлежног органа и
својеручно потписану на обрасцу који је саставни дио Упутства о утврђивању квалификација, броја,
именовању и разрешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и
Херцеговини,
6. оверену изјаву кандидата да није обухваћен одредбама чл.2.3. Изборног закона БиХ,
7. доказ о стручној спреми кандидата-именованог члана изборне комисије, односно овјерену
диплому о стеченој стручној спреми. Уколико је диплома стечена након 6.априла 1992.године, у
иностранству, потребно је доставити и доказ о извршеној нострификацији дипломе, осим у случају када
постоје потписани споразуми између Босне и Херцеговине и других земаља о узајамном признавању
диплома).
V
Јавни оглас за именовање члана изборне комисије Доњи Жабар биће објављен у дневном листу
„Глас Српске“ и на интернет страници општине Доњи Жабар.
Рок за подношење пријава на јавни оглас је осам дана од дана објављивања.
Пријаве на јавни оглас са потребним доказима о испуњавању потребних услова кандидати ће
доставити непосредно путем пријемне канцеларије општинске управе општине Доњи Жабар или
поштом, на адресу Општина Доњи Жабар-Комисија за спровођење поступка по јавном огласу за
именовање члана Општинске изборне комисије Доњи Жабар, Трг младости број 2, 76273 Доњи Жабар,
са назнаком Пријава на јавни оглас за именовање члан ОИК-Доњи Жабар.
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VI
Поступак спровођења јавног огласа, укључујући класификацију кандидата на оне који испуњавају
услове и оне који не испуњавају услове, интервју са кандидатима који испуњавају услове, према
претходно утврђеним критеријима, сачињавање ранг-листе кандидата са редоследом кандидата према
успеху постигнутом на интервјуу, врши комисија за спровођење поступка по јавном огласу за
именовање члана општинске изборне комисије Доњи Жабар, именована решењем Скупштине 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 2.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука о објављивању јавног огласа за именовање
члана општинске изборне комисије Доњи Жабар број 01-022-56/17 од 16.08.2017.године („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, број 5/17).
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-19/18
Датум: 19.03.2018.год.

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

189.
На основу члана 71. став 5. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, брoj 40/13, 106/15 и 3/16), члана 4. став 3. Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења
градског грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број 34/14-пречишћени
текст), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 36. Статута Општине Доњи Жабар („Службени гласник Општине Доњи Жабар“, број 9/17)
Скупштина Општине Доњи Жабар, на тринаестој редовној сједници одржаној дана 19.03.2018.године,
донијела је:

ПРОГРАМ
изградње и уређења простора за 2018.годину
УВОД:
Програм уређења грађевинског земљишта доноси се за 2018.годину, а обухвата уређење градског
грађевинског и осталог грађевинског земљишта у урбаном подручју општине Доњи Жабар.
Уређење грађевинског земљишта врши јединица локалне самоуправе, а уређење обухвата његово
припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких, инжењерскосеизмолошких и других подлога, израда анализе својинских права на земљишту, израду планске и
техничке документације, израду програма за уређење земљишта, расељавање, рушење објеката,
санирање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и
уређење површина јавне намјене планираних спроведбеним документом просторног уређења.
Програм уређења обухвата уређење грађевинског земљишта, улагање у припрему и изградњу
комуналних објеката од значаја за општину.
Заснива се на условима и рјешењима садржаним у законима, одлукама и другим прописима и
планским актима којима се уређује област уређења грађевинског земљишта.
Овим програмом ближе се утврђују подручја која ће се уређивати у планском периоду, динамика
уређења, врста и обим уређења земљишта и носиоци провођења програма.
I. ДИНАМИКА УРЕЂЕЊА И ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА:
- 412510 Расходи за текуће одржавање зграда 2.000,оо КМ,
- 412520 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката -објеката друмског саобраћаја 15.000,оо КМ,
- 412520 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - водног објекта према цркви у Лончарима
5.000,оо КМ
- 412520 Постављање путне сигнализације на локалним путевима 1.000,оо КМ
- 412520 Чишћење канала на подручју Лончара и Човић Поља 1.000,оо КМ
- 412520 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - канализација 4.000,оо КМ
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-412520 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - трошкови одржавања уличне расвјете и
семафора 8000,оо КМ
-412810 Расходи за услуге одржавања јавних површина 6.000,оо КМ
-412810 Расходи за услуге одржавања јавних површина - Расходи по основу утрошка електричне расвјете на
јавним површинама - трошкови енергије - јавна расвјета и семафори 17.000,оо КМ
-511120 Асфалтирање локалних путева 8.850,оо КМ
-511120 Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора - Наставак изградње Дома културе у
Човић Пољу 1.000,оо КМ
-511120 Наставак изградње пјешачке стазе 23.000,оо КМ
-511190 Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водовода, канализација - прикључак на канализациону
мрежу Д. Жабар 1.000,оо КМ
-511290 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих објеката - Јавна расвјета
18.234,оо КМ
-511710 Издаци за осталу нематеријалну произведену имовину - Израда пројектне документације за зграду
Агропосавине 6.250,оо КМ

II. НОСИОЦИ ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Носиоци провођења програма у складу са планираним активностима и динамиком су:
- Начелник општине,
- Надлежне службе Општинске управе општине Доњи Жабар,
- Друге службе и предузећа којима Скупштина општине и Начелник општине повјере послове
уређења грађевинског земљишта
Број: 01-022-24/18
Датум: 19.03.2018.године

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

190.
На основу члана 28. став 1. тачка 19. и члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 8. Правилника о условима и начину давања у закуп
непокретности пољопривредним задругама („Службени гласник Републике Српске“, број 123/10 и 57/12)
и члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17),
Скупштина општине Доњи Жабар је, на тринаестој редовној седници одржаној дана 19.03.2018.године,
донела:

РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗАДРУГАМА И ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА НА КОРИШТЕЊЕ
Члан 1.
Формира се Комисија за давање у закуп непокретности у својини општине Доњи Жабар,
пољопривредним задругама и другим правним лицима на кориштење, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Маријана Митровић, мастер права, представник општине Доњи Жабар,
Стево Мијатовић, дипл.инж.пољопривреде, представник општине Доњи Жабар,
Драгана Танасић, дипл.правник, представник грађана,
представник Републичке управе за геодетске и имовинско - правне послове Бања Лука - геометар,
представник Пољопривредног задружног савеза.

Председника комисије бирају чланови Комисије из свог састава.
Члан 2.
Задатак комисије је да:
а) разматра приспеле понуде и утврђује да ли су поднесене благовремено,
б) утврђује да ли су уз понуду достављени сви тражени докази о испуњавању услова из јавног огласа,
в) одбацује све неблаговремене и непотпуне понуде,
г) у складу са критеријумима из јавног огласа, утврђује која је понуда најповољнија и,
д) подносиоцима понуда и Начелнику општине, доставља ранг-листу са најповољнијим понудама уз
образложење.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-25/18
Датум: 19.03.2018.год.

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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191.
На основу члана 155. став 3. Закона о службеницима и намештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а у складу са Одлуком о
оснивању одбора за жалбе („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 2/14 и 2/17), Скупштина
општине Доњи Жабар је, на тринаестој редовној седници одржаној дана 19.03.2018.године, донела:

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
Именује се Комисија за спровођење јавног конкурса за избор чланова Одбора за жалбе општине
Доњи Жабар (у даљем тексту: Комисија) у саставу:
1. Маријана Митровић, мастер права, 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.
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: 01-022-26/18
Датум: 19.03.2018.год.

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

192.
На основу члана 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. став 1. тачка а) Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрешењу и
обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник
БиХ“, број 57/17, 60/17 и 10/18) и члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар је, на тринаестој редовној седници одржаној
дана 19.03.2018.године, донела:

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПО ЈАВНОМ ОГЛАСУ
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
У комисију за спровођење поступка по јавном огласу за именовање члана општинске изборне
комисије Доњи Жабар (у даљем тексту: Конкурсна комисија) именују се:
1. Ружица Поповић из Човић Поља, председник Конкурсне комисије,
2. Спасоје Стевић из Доњег Жабара, члан Конкурсне комисије,
3. Радмила Божић из Брчког, професор одбране и заштите, члан Конкурсне комисије.
Члан 2.
Задатак Конкурсне комисије је да спроведе поступак по јавном огласу за именовање члана
општинске изборне комисије општине Доњи Жабар у складу са Изборним законом и Упутством о
утврђивању квалификација, броја, именовању и разрешењу и обуци чланова изборне комисије основне
изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 57/17, 60/17 и 10/18), што
обухвата: подношење Скупштини општине Доњи Жабар писаног извештаја у којем се наводе сви
релевантни подаци за сваку особу која је поднела захтев по јавном огласу, класификацију кандидата на
оне који испуњавају услове тражене јавним огласом и на оне који не испуњавају услове, уз
образложење, утврђивање критерија за бодовање кандидата, обављање интервјуа са кандидатима који
испуњавају услове јавног огласа, према претходно утврђеним критеријима, бодовање кандидата,
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сачињавање ранг-листе са редоследом кандидата према успеху (укупном броју бодова) 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 члана општинске изборне комисије
Доњи Жабар.
Члан 4.
Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи решење о именовању комисије за провођење
поступка по јавном огласу за именовање члана општинске изборне комисије Доњи Жабар број 01-02259/17 од 16.08.2017.године („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 5/17).
Члан 5.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-27/18
Датум: 19.03.2018.год.

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

193.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17) и
члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени глансик општине Доњи Жабар“,
број 12/17), Скупштина општине Доњи Жабар је, на тринаестој редовној седници одржаној дана
19.03.2018.године, донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се извештај о раду Правобранилаштва Републике Српске, Седиште заменика у Добоју за
период од 01.01.2017. – 31.12.2017.године (број извештаја: ЈП 15/18).
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-28/18
Датум: 19.03.2018.год.

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

194.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17) и
члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени глансик општине Доњи Жабар“,
број 12/17), Скупштина општине Доњи Жабар је, на тринаестој редовној седници одржаној дана
19.03.2018.године, донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се информација о стању судских предмета у којима се општина Доњи Жабар појављује као
тужилац/тужена страна а које не заступа Правобранилаштво Републике Српске.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-29/18
Датум: 19.03.2018.год.

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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195.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17) и
члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени глансик општине Доњи Жабар“,
број 12/17), Скупштина општине Доњи Жабар је, на тринаестој редовној седници одржаној дана
19.03.2018.године, донела:

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се информација о пољопривредном земљишту које је пренешено у својину општине Доњи
Жабар на основу Закона о пољопривредном земљишту.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-30/18
Датум: 19.03.2018.год.

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

САДРЖАЈ:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
185. Закључак о усвајању извода из записника са 12. редовне седнице СО Доњи Жабар,
186. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп непокретности у својини општине Доњи
Жабар пољопривредним задругама и другим правним лицима регистрованим за обављање
делатности из области пољопривреде,
187. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор чланова Одбора за жалбе општине Доњи Жабар,
188. Одлука о објављивању јавног огласа за именовање члана општинске изборне комисије Доњи
Жабар,
189. Програм изградње и уређења простора за 2018.годину,
190. Решење о формирању Комисије за давање у закуп непокретности пољопривредним задругама и
другим правним лицима на кориштење,
191. Решење о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор чланова Одбора за жалбе
општине Доњи Жабар,
192. Решење о именовању комисије за спровођење поступка по јавном огласу за именовање члана
општинске изборне комисије Доњи Жабар,
193. Закључак о усвајању извештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске, Седиште заменика у
Добоју за период од 01.01.2017. до 31.12.2017.године,
194. Закључак о усвајању информације о стању судских предмета у којима се општина Доњи Жабар
појављује као тужилац/тужена страна, а које не заступа Правобранилаштво Републике Српске,
195. Закључак о усвајању информације о пољопривредном земљишту које је пренешено у својину
општине Доњи Жабар на основу Закона о пољопривредним задругама.
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