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АКТИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
 

1. 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16 и 36/19), члана 36. Статута општине Доњи Жабар  („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 

број 9/17 и 6/20) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник 

општине Доњи Жабар“, број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар, на 2. редовној сједници 

одржаној дана 26.02.2021.године, доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Усваја се извод из записника са 1. редовне сједнице Скупштине општине Доњи Жабар која је 

одржана дана 29.12.2020.године. 
 

II 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар”. 
 

Број: 01-022-2 /21                              ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 26.02.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

2. 

На основу члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 

број 9/17 и 6/20), а у складу са чланом 127. став (1) Пословника Скупштине општине Доњи Жабар 

(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар на 
приједлог Колегијума Скупштине општине, на 2. редовној сједници одржаној дана 26.02.2021.године, 

доноси: 
 

П Р О Г Р А М    Р А Д А 
Скупштине општине Доњи Жабар за 2021.годину 

 

I - УВОД 
Програм рада Скупштине општине Доњи Жабар, (у даљем тексту: Скупштина) за 2021.годину је 

основа за благовремено и редовно планирање сједница Скупштине, у циљу остваривања права и 

дужности Скупштине у складу са законом, Статутом општине, Пословником Скупштине општине и 
другим прописима. 

Скупштина општине Доњи Жабар у 2021.години одржаваће, по правилу, своје редовне сједнице 

према следећем орјентационом плану одржавања сједница: 
Редни број редовне сједнице Датум Месец 

3. 15. март 

4. 10. мај 

Свечана сједница 21. јул 

5. 16. септембар 

6. 16. новембар 

7. 9. децембар 

8. 28. децембар 
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Скупштина ће по потреби одржавати сједнице и у другим терминима, у складу са Пословником.  

Овлашћени предлагачи аката дужни су, у складу са oријентационим Планом одржавања редовних 
сједница Скупштине, припремити и доставити Скупштини на разматрање одговарајуће приједлоге аката 

и материјале предвиђене овим Програмом, најкасније десет дана прије планираног термина одржавања 

сједнице и одговорни су за благовремену, квалитетну и стручну обраду и припрему тих материјала. 
 

II-САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА 
 

1.  За 3. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката: 
 

1. Приједлог стратегије локалног одрживог развоја општине Доњи Жабар за период 2020-2030 

година.  
ОБРАЂИВАЧ: Комисија за планирање општинског развоја. 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине. 

2. Приједлог Програма коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе у 2021.години - члан 35. став 2. Закона о пољопривредном 

земљишту.  

ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за привреду и предузетништво.  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  
3. Извјештај о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних 

водних накнада у 2020.години.  

ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за привреду и предузетништво. 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

5. Извјештај о утрошку средстава намијењених за заштиту од пожара у 2021.години - члан 81. став 

9. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12). 
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за цив.заштиту, месне заједнице и физичку културу.  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

6. Извјештај о раду и финансијском пословању Општинске борачке организације Доњи Жабар за 

2020.годину са Програмом рада за 2021.годину. 
ОБРАЂИВАЧ: Општинска борачка организација Доњи Жабар и Самостални стручни сарадник за 

борачко-инвалидску заштиту, просвјету и здравство. 
ПРЕДЛАГАЧ: Општинска борачка организација Доњи Жабар.  

           7. Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста за 2020.годину са финансијским 

извјештајем и Програм рада за 2021.годину. 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Општинска организација Црвеног крста Доњи Жабар.  
           8. Извјештаји о раду са финансијским показатељима спортских организација која су користила 

средства буџета у 2020.години са плановима рада и финансирању у 2021.години. 

ОБРАЂИВАЧ: Спортске организације општине Доњи Жабар.  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине. 

           9. Извјештај о наплати прихода по основу пореза на имовину за 2021.годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Рачуновоство. 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

10. Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске у 2021.години, Сједиште замјеника 

у Добоју.  
ОБРАЂИВАЧ: Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника у Добоју.  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине. 

11. Приједлог Одлуке о приступању изради Просторног плана општине Доњи Жабар. 

ОБРАЂИВАЧ: Шеф одсјека за просторно уређење, комун.дјелат.и општу управу. 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општин. 

 12. Програм рада и Финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Доњи Жабар за 2021.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Доњи Жабар 

 

2.  За 4. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката: 
 

1. Приједлог Одлуке о образовању Организационог одбора за обиљежавање 21. јула - Дана 

Општине.  

ОБРАЂИВАЧ: Секретар Скупштине. 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

2. Извјештај о раду мртвозорничке службе у 2021.години.  

ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за матичне послове и бирачки списак и овлашћени мртвозорник.  
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ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине. 

3. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Доњи Жабар за 
2020.годину.  

ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа општине Доњи Жабар. 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  
4. Информација о броју умрлих и рођених грађана у општини Доњи Жабар за 2020.годину. 

 ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за матичне послове и бирачки списак.  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

5. Информација о стању остваривања права из области борачко-инвалидске заштите у 
2021.години у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.  

ОБРАЂИВАЧ: Самостални стр.сарадник за борачко-инв.заштиту, просвјету и здравство. 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

6. Информација о субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа у 2021.години из Буџета 

општине Доњи Жабар.  

ОБРАЂИВАЧ: Самостални стр.сарадник за борачко-инв.заштиту, просвјету и здравство 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

7. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2021.годину.  

ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа - Сарадник за послове буџета.  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

9. Информација о провођењу Закона о дјечијој заштити у 2021.години.  

ОБРАЂИВАЧ: Фонд здравствене заштите Бијељина. 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  
 

 3.  За 5. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката: 
 

1. Извјештај о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за период јануар - јун 2021.године.  

ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа - Сарадник за послове буџета.  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  
2. Информација о стању уређења и одржавања мјесних гробаља на подручју општине Доњи 

Жабар.  

ОБРАЂИВАЧ: Самостални стр.сарадник за комун.делатности и заштиту животне средине. 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине. 

3. Информација о провођењу Закона о занатско-предузетничкој дјелатности са табеларним 

прегледом регистрованих радњи и других облика предузетничке дјелатности.  
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за привреду и предузетништво. 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине. 

4. Информација о стању предмета у управном поступку у 2021.години.  

ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за пријемну канцеларију, писарницу и архиву. 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине. 
 

4.   За 6. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката: 
 

1. Приједлог Одлуке о усвајању нацрта Буџета општине Доњи Жабар за 2022.годину.  

ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа - Рачуноводство - Сарадник за буџет. 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине. 
2. Информација о извршеном упису ученика у прве разреде Основне школе „Доњи Жабар” Доњи 

Жабар за школску 2021./2022.годину.  

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Основна школа „Доњи Жабар” Доњи Жабар. 

3. Годишњи програм рада Основне школе „Доњи Жабар” Доњи Жабар за школску 
2022./2023.годину.  

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Основна школа „Доњи Жабар” Доњи Жабар. 

4. Информација о раду и стању основног образовања и успјеху ученика Основне школе „Доњи 
Жабар“ на крају школске 2021./2022.године.  

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Основна школа „Доњи Жабар” Доњи Жабар.  

5. Приједлог Плана рада зимске службе за зимску сезону 2021/2022.годину.  
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стр.сарадник за комун.дјелатности и заштиту животне средине.  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  
 

5.   За 7. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката: 
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1.   Приједлог Одлуке о усвајању Буџета општине Доњи Жабар за 2022.годину.  

ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа - Рачуноводство - Сарадник за буџет.  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

2.   Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2022.годину.  

ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа - Сарадник за буџет и финансије.  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

3.   Приједлог Одлуке о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2022.годину.  

ОБРАЂИВАЧ: Секретар Скупштине. 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине. 
4.  Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Доњи 

Жабар на дан 31.12.2021.године. 

ОБРАЂИВАЧ: Секретар Скупштине. 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине. 

5.   Приједлог Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2022.годину.  

ОБРАЂИВАЧ: Секретар Скупштине. 

ПРЕДЛАГАЧ: Колегијум Скупштине општине. 
 

МЈЕРЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

1. Термини одржавања сједница Скупштине општине Доњи Жабар утврђени овим Програмом су 

орјентациони и могуће су њихове измјене, о чему ће одборници и предлагачи бити благовремено 

обавијештени. 
2. Материјали означени као програми, анализе, информације и извјештаји, у смислу овог Програма 

дефинишу се на следећи начин: 

- програмом се утврђују послови и задаци органа Општине, Општинске управе, јавних служби и 
других обрађивача аката и материјала у одређеној области, као и њихов основни садржај, носиоци 

послова и задатака и рокови разматрања појединих питања,  

- информацијом се Скупштина општине обавјештава о одређеним питањима, односно проблемима 

и иста треба да буде сажета, прегледна и да обухвата податке који омогућавају оцјену одређеног питања, 
односно проблема и да, по правилу, садржи приједлоге закључака. Информација се прихвата или се не 

прихвата. О предложеним закључцима Скупштина се посебно изјашњава.  

- у извјештају се приказује рад, проблеми у раду и резултати постигнути у појединим областима у 
одређеном временском периоду,а нарочито у погледу спровођења утврђене политике и извршавања 

закона, других прописа и општих аката и прописа органа Општине, као и ради обавјештења Скупштине 

општине о извршењу одређеног задатка, и даје се оцјена постигнутих резултата, а садржи и приједлоге 
Закључака. Извјештај се усваја или се не усваја. О предложеним закључцима Скупштина се посебно 

изјашњава.  

3. Стручни обрађивачи и предлагачи материјала одређени овим програмом дужни су: 

- да материјале припремају у форми предвиђеној за доношење аката и у складу са Пословником 
Скупштине општине,  

- да у информацијама, извјештајима, плановима и програмима износе објективно стање и 

чињенице са јасним и конкретним приједлозима мјера и закључака, 
-  да утврђене приједлоге аката благовремено достављају Секретару Скупштине општине у 

једном ћириличном примјерку потписане од стране обрађивача/предлагача и обавезно у електронским 

облику најкасније десет дана прије планираног термина одржавања седнице на адресу: 

glisicvladimir1@gmail.com. 
- да у случају немогућности доставе одговарајућег материјала Скупштини општине, предвиђене 

овим Програмом, доставе секретару Скупштине писану информацију или на е-адресу 

glisicvladimir1@gmail.com о разлозима због којих одређени материјал за сједницу не може бити 
благовремено достављен.  

4. Поред питања садржаних у овом Програму Скупштина ће у складу са својим надлежностима 

и према указаној потреби разматрати и друга питања и доносити опште и друге акте које предложе 
овлашћени предлагачи и вршити избор и именовања у складу са законом, Статутом општине и другим 

прописима. 

5. Овај Програм ће се након усвајања доставити свим носиоцима активности и задатака, као и 

свим другим заинтересованим за његово спровођење и реализацију. 
 

IV . ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
1. О извршењу овог Програма стараће се Предсједник Скупштине општине Доњи Жабар. 
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2. За благовремену израду и припрему аката и материјала у складу са овим Програмом из 

надлежности Начелника општине и Општинске управе одговоран је Начелник општине Доњи Жабар. 
3. Овај Програм биће објављен у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-3 /21                              ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 26.02.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

3. 

На основу члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 

број 9/17 и 6/20) и чланом 40. до 81. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник 
Општине Доњи Жабар“,  број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар, на 2. редовној сједници 

одржаној 26.02.2021.године, доноси: 
 

О Д Л У К У  
О ИЗБОРУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

 

I 

За чланове Коимсије за статут и прописе изабрани су: 

1. Спасоје Стевић, клуб одборника „Прогрес“, предсједник комисије, 
2. Мирослав Жигић, клуб одборника „Прогрес“, потпредсједник комисије, 

3. Драгана Аврамовић, из реда грађана, 

4. Ружица Тодоровић, из реда грађана, 

5. Ана Јовановић, из реда грађана; 
 

II 

За чланове Комисије за буџет и финансије изабрани су: 

1. Мирослав Жигић, клуб одборника „Прогрес“, предсједник комисије, 
2. Петар Стевановић, клуб одборника „Прогрес“, потпредсједник комисије, 

3. Никола Ђокановић, клуб одборника „Прогрес“, 

4. Бранка Жаркић, клуб одборника „Прогрес“, 
5. Цвијетин Ђорђић, клуб одборника „СДС“; 

 

III 

За чланове Комисије за награде и признања изабрани су: 
1. Спасоје Стевић, клуб одборника „Прогрес“, предсједник комисије, 

2. Јовица Бабић, клуб одборника „Прогрес“, потпредсједник комисије, 

3. Сања Павловић, клуб одборника „Прогрес“, 

4. Никола Ђокановић, клуб одборника „Прогрес“, 
5. Стево Митровић, клуб одборника „СДС“; 

 

IV 

За чланове Комисије за образовање, културу, информисање и вјерска питања изабрани су: 
1. Спасоје Стевић, клуб одборника „Прогрес“, предсједник комисије, 

2. Јела Томић, из реда грађана, потпредсједник комисије, 

3. Анкица Томић, из реда грађана, 
4. Марко Јосиповић, из реда грађана, 

5. Раде Благојевић, клуб одборника „СДС“; 
 

V 

За чланове Комисије за мјесне заједнице изабрани су: 
1. Сања Павловић, клуб одборника „Прогрес“, предсједник комисије, 

2. Јовица Бабић, клуб одборника „Прогрес“, потпредсједник комисије, 

3. Јован Стевановић, из реда грађана, 
4. Дијана Стојшић, из реда грађана, 

5. Ново Мишкић, клуб одборника „СДС“; 
 

VI 
За чланове Комисије за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног наслеђа 

изабрани су: 

1. Петар Стевановић, клуб одборника „Прогрес“, предсједник комисије, 

2. Тодор Шалипур, из реда грађана, потпредсједник комисије, 
3. Словодан Вуковић, из реда грађана, 
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4. Анђелко Стевић, из реда грађана, 

5. Слободан Симић, из реда грађана; 
 

VII 

За чланове Комисије за равноправност полова изабрани су: 

1. Сања Павловић, клуб одборника „Прогрес“, предсједник комисије, 
2. Бранка Жаркић, клуб одборника „Прогрес“, потпредсједник комисије, 

3. Марко Перкић, из реда грађана, 

4. Анкица Томић, из реда грађана, 

5. Слободанка Јовичић, из реда грађана; 
 

VIII 

За чланове Комисије за спровођење кодекса понашања изабрани су: 

1. Бранка Жаркић, клуб одборника „Прогрес“, предсједник комисије, 
2. Јовица Бабић, клуб одборника „Прогрес“, потпредсједник комисије, 

3. Драган Вуковић, из реда грађана, 

4. Анђелко Стевић, из реда грађана, 
5. Горан Бабић, из реда грађана; 

 

IX 

За чланове Комисије за привреду и пољопривреду изабрани су: 
1. Петар Стевановић, клуб одборника „Прогрес“, предсједник комисије, 

2. Стево Стевић, из реда грађана, потпредсједник комисије, 

3. Маријана Ђокановић, из реда грађана, 

4. Стеван Тодоровић, из реда грађана, 
5. Стево Тодоровић, из реда грађана; 

 

X 

За чланове Комисије за планирање општинског развоја изабрани су: 
1. Петар Стевановић, клуб одборника „Прогрес“, предсједник комисије, 

2. Сања Павловић, клуб одборника „Прогрес“, потпредсједник комисије, 

3. Станислав Ђорђић, из реда грађана, 
4. Мирослав Божић, из реда грађана, 

5. Славко Жигић, из реда грађана, 

6. Бранка Жаркић, клуб одборника „Прогрес“, 

7. Звјездан Милић, из реда грађана; 
 

XI 

За чланове Одбора за заштиту људских права, друштвени надзор и представке изабрани су: 

1. Јовица Бабић, клуб одборника „Прогрес“, предсједник одбора, 
2. Бранка Жаркић, клуб одборника „Прогрес“, потпредсједник одбора, 

3. Анкица Томић, из реда грађана, 

4. Јовица Стевановић, из реда грађана, 
5. Стефан Робак, из реда грађана; 

 

XII 

За чланове Одбора за регионалну и међународну сарадњу изабрани су: 

1. Мирослав Жигић, клуб одборника „Прогрес“, предсједник одбора, 
2. Петар Стевановић, клуб одборника „Прогрес“, потпредсједник одбора, 

3. Јелена Стевић, из реда грађана, 

4. Николина Тодоровић, из реда грађана, 
5. Душан Цвијановић, из реда грађана; 

 

XIII 

За чланове Одбора за здравље, породицу и социјална питања изабрани су: 
1. Јовица Бабић, клуб одборника „Прогрес“, предсједник одбора, 

2. Сања Павловић, клуб одборника „Прогрес“, потпредсједник одбора, 

3. Мирослав Жигић, клуб одборника „Прогрес“, 

4. Гордана Бабић, из реда грађана, 
5. Наташа Кушлаковић, из реда грађана; 

 

XIV 

За чланове Савјета за спорт и омладину изабрани су: 
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1. Спасоје Стевић, клуб одборника „Прогрес“, предсједник савјета, 

2. Живан Тодоровић, из реда грађана, потпредсједник савјета, 
3. Душан Јовичић, из реда грађана, 

4. Јанко Јосиповић, из реда грађана, 

5. Слободан Симић, из реда грађана; 
 

XV 

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

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-4 /21                              ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 26.02.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

4. 

На основу члана 22. Породичног закона („Службени гласник Републике Српске“, број 54/02 и 

41/08), а у складу са чланом 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 
Жабар“, број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар, на 2. редовној сједници одржаној 

26.02.2021 године, доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О  ОДРЕЂИВАЊУ  ОВЛАШЋЕНИХ  ОДБОРНИКА  ЗА  ЗАКЉУЧИВАЊЕ  БРАКОВА 

 

I 

За закључивање бракова пред надлежним органом Општинске управе општине Доњи Жабар, 

овлашћују се сљедећи одборници Скупштине општине Доњи Жабар: 
 

1. За матично подручје Доњи Жабар: 

- Бранка Жаркић, одборник СНСД-а, 

- Сања Павловић, одборник СНСД-а. 
 

2. За матично подручје Лончари: 

- Ново Мишкић, одборник СДС-а, 

- Мирослав Жигић, одборник СНСД-а. 
 

3. За матично подручје Човић Поље: 

 -     Цвијетин Ђорђић, одборник СДС-а, 

 -     Јово Пантелић, самостални одборник. 
 

II 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику  општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-5 /21                              ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 26.02.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

 

5. 

На основу члана 2.12. став 6. Изборног закона Босне и Херцеговине  („Службени гласник БиХ“, 

број 23/01, 07/02, 09/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 

32/1,  18/13, 7/14 и 31/16) и члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 

Жабар“, број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар, на 2. редовној сједници одржаној 

26.02.2021.године, доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е    О    Р А З Р Ј Е Ш Е Њ У 

 ЗАМЈЕНСКОГ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

1. Бранка Вуковић, дипломирани економиста, разрјешава се дужности Замјенског члана 

Општинске изборне комисије Доњи Жабар. 

2.  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

Чланове Општинске изборне комисије разрјешава општинско вјеће, односно скупштина општине, 

уз сагласност Централне изборне комисије, што је прописано чланом 2.12 Изборног закона БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број 23/01, 07/02, 09/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 

24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/1, 18/13, 7/14 и 31/16). 

Рјешењем о именовању замјенског члана Општинске изборне комисије Доњи Жабар број 01-022-

19/20 од 01.06.2020.године, за замјенског члана Општинске изборне комисије Доњи Жабар на период од 

6 (мјесеци)  од дана давања сагласности Централне изборне комисије БиХ изабрана је Бранка Вуковић. 

Захтјевом за разрјешење замјенског члана и именовање члана изборне комисије, Централне 

изборне комисије број 06-1-07-1-49-11/21 од 11.01.2021.године дата је сагласност за разрјешење Бранке 

Вуковић као замјенксог члана Општинске изборне комисије Доњи Жабар. 

У складу са утврђеним чињеничним стањем, а примјеном наведених законских одредби, одлучено 

је као у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Поука о правном средству: 

Против овога Рјешења не може се изјавити жалба, али може се покренути управни спор, 

подошењем тужбе Окружном суду у Добоју у року од 30 дана од дана достављања Рјешења. 
 

Број: 01-022-6 /21                              ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 26.02.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 
   

6. 

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 чланова 
општинске изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини ("Службени гласник 

БиХ", број 6/16 и 13/16) и члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 

Жабар“, број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар, на 2. редовној сједници одржаној дана 
26.02.2021.године, доноси: 

 

О Д Л У К У   
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, 

 2. да су лица са одговарајућом стручном спремом и искуством у спровођењу избора. 
 

За члана изборне комисије не може бити именовано лице: 

 1.  које се не може кандидовати у смислу одредби члан 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ, 

2. које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсjедник, 

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 посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке, 

6.  које је заступник, односно пуномоћник политичког субјекта који учествује на изборима или лице које је 
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правоснажном судском одлуком осуђено на казну затвора у трајању од шест мјесеци и дуже. 

Састав изборне комисије треба да одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући и остале, 

водећи рачуна о посљедњем попису становништва спроведеном на државном нивоу. 

Састав изборне комисије треба, у правилу, да одражава равноправну заступљеност полова. 
 

III 
Посебни услови које морају испуњавати кандидати: 

1. 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 смијера, 

2. да посједују искуство у провођењу избора. 

(изузеци) 

Изузетно од одредби из тачке 2. посебних услова, члан 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 подразумијева 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. 

Изузетно од одредби из тачке 1. посебних услова, члан изборне комисије може бити особа која има 

завршену средњу школу, односно IV или V степен стручне спреме ако је потребно испоштовати одредбе чл 2.14 

став (1) Изборног закона БиХ. 

Члан 2.14.став (1) Изборног закона БиХ: 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 посљедњем попису становништва спроведеном на државном нивоу. У 

саставу изборне комисије настојаће се обезбиједити 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. 
 

IV 

Кандидати су обавезни доставити сљедећу 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. увјерење о држављанству (оригинал или овјерену копију) 

 4. овјерену изјаву кандидата да се на њега не односи члан 2.3. Изборног закона БиХ 

 5. овјерену фотокопију дипломе о завршеном факултету, VII/1 степен стручне спреме или овјерену 

фотокопију дипломе о завршеном факултету Болоњског система студирања с најмање 180 ЕЦТС или овјерену 
фотокопију дипломе о завршеној вишој школи – VI/1 степен стручне спреме друштвеног смијера,  односно 

овјерену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи IV или V степена стручне спреме. 

 6. доказ да кандидат посједује искуство у спровођењу избора (овјерена фотокопија рјешења или увјерења о 

чланству у изборној комисији или чланству у бирачком одбору, увјерење од ОИК-а да је кандидат пружао помоћ у 

спровођењу избора или доказ о обављању стручних и научних радова из области избора; кандидати који имају 

завршен правни факултет или правни факултет Болоњског систма  студирања с најмање 180 ЕЦТС не морају 

достављати доказ о посједовању искуства у спровођењу избора), 

 7. изјашњење о националној припадности, својеручно потписано од стране именованог члана изборне 

комисије. 
 

V 

Јавни оглас за именовање члана 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 посљедњег објављивања огласа у једном од 

јавних гласила из претходног става. 

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 провођење поступка по јавном огласу за именовање члана општинске изборне 

комисије  Доњи Жабар, Николе Тесле 37, 76273 Доњи Жабар, са назнаком Пријава на јавни оглас за именовање 

члан ОИК - Доњи Жабар. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
 

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, сачињавање ранг-листе кандидата 
са редослиједом кандидата према успјеху постигнутом на интервјуу, врши комисија за провођење поступка по 

јавном огласу за именовање члана општинске изборне комисије Доњи Жабар, именована рјешењем Скупштине 

општине Доњи Жабар. Комисија подноси писмени извештај Скупштини општине Доњи Жабар  са свим 

релевантним подацима за сваку особу која је поднијела захтјев по јавном огласу. 
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Члан 2. 

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

Број: 01-022-7 /21                              ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 26.02.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 
   

7. 

На основу члана 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. став 1. тачка а) Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова 

општинске изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник 

БиХ“, број 6/16 и 13/16) и члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 

Жабар“, број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар, на 2. Редовној сједници одржаној дана 
26.02.2021.године, доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ КОМСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПО ЈАВНОМ ОГЛАСУ 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

I 
У комисију за провођење поступка по јавном огласу за именовање члана Oпштинске изборне 

Комисије Доњи Жабар ( у даљем тексту: Конкурсна комисија) именују се: 

1.  Мирослав Жигић, председник, 

2.  Сања Павловић, члан, 
3.  Бранка Жаркић, члан, 

4.  Ново Мишкић, члан, 

5.  Стево Мијатовић, члан. 
 

II 

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 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 редослиједом кандидата према успјеху 
постигнутом на интервјуу и достављање исте Скупштини општине Доњи Жабар. 
 

III 

Конкурсна комисија престаје са радом даном давања сагласности Централне изборне комисије 
БиХ на Рјешење Скупштине општине Доњи Жабар о именовању члана Општинске изборне комисије 

Доњи Жабар. 
 

IV 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-8 /21                              ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 26.02.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

8. 

На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19-измјене и допуне), члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 22. Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 4/16), а сагласно члану 36. 

Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина 
општине Доњи Жабар, на 2. редовној сједници одржаној дана 26.02.2021.године, доноси: 

 

О Д Л У К У 
о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске цијене 1m

2
 корисне површине стамбеног и пословног 

 простора за 2020.годину на подручју општине Доњи Жабар 
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Члан 1. 

Утврђује се просјечна, коначна, грађевинска цијена 1m
2
 корисне површине стамбеног простора за 

2020.годину на подручју општине Доњи Жабар у висини од 600,00 КМ и просјечна, коначна, 

грађевинска цијена 1m
2
 корисне површине пословног простора за 2020.годину у висини од 700,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Цијена корисне површине из члана 1. ове Одлуке служи као основица за израчунавање висине 

ренте, у складу са Законом и општинским прописима.  
 

Члан 3. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просјечне, коначне, 

грађевинске цијене 1m
2
 корисне површине стамбеног и пословног простора за 2019.годину на подручју 

општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 2/20). 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар''. 

Број: 01-022-9 /21                              ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 26.02.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

9. 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), а у складу са чланом 8. став 4. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике 

Српске“, број 91/15) и члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 

Жабар“, број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар, на 2. редовној сједници одржаној дана 
26.02.2021.године, доноси: 
 

O Д Л У К У 
о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2021. годину 

 

I 

Овом Одлуком утврђује се висина стопе пореза на непокретности на подручју општине Доњи 

Жабар за 2021.годину. 
 

II 

Стопа пореза за све непокретности, изузев непокретности у којима се непосредно обавља 
производна дјелатност наподручју општине Доњи Жабар за 2021.годину износи 0,10 % од процијењене 

тржишне вриједности непокретности, утврђене посебном одлуком.  

Стопа пореза за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност (објекти за 
производњу и објекти за складиштење сировина, полупроизвода и готових производа, уколико чине 

заокружену производну цјелину) на подручју општине Доњи Жабар за 2021.годину износи 0,03 %. 
  

III 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини пореске стопе пореза на 

непокретности за 2020.годину. 
 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-10 /21                                                      ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 26.02.2021.године                                                                      Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

10. 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), а у складу са чланом 4. став 3. Закона о порезу на непокретности („Службени 
гласник Републике Српске“, број 91/15) и чланом 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник 

општине Доњи Жабар“, број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар, на 2. редовној сједници 

одржаној дана 26.02.2021.године, доноси: 
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O Д Л У К У 

о висини вриједности непокретности по зонама на подручју  
општине Доњи Жабар на дан 01.01.2021.године 

 

I 

Висина вриједности непокретности на територији општине Доњи Жабар на дан 01.01.2021.године 

утврђује се по следећим зонама: 
 

- ЗОНА 1 ...... насељено мјесто Доњи Жабар и насељено мјесто Лончари; 

- ЗОНА 2 ...... насељено мјесто Човић Поље, насељено мјесто Јењић и насељено мјесто Оштра Лука; 

- ЗОНА 3 ...... насељено мјесто Лепница. 
 

II 

Вриједност непокретности у ЗОНИ 1 утврђује се, како следи: 
а)  вриједност грађевинског земљишта .......................................................   0,90 КМ/m

2
 

б)  вриједност пољопривредног земљишта.................................................    0,30 КМ/m
2
 

в)  вриједност шумског земљишта ..............................................................    0,37 КМ/m
2
 

г)  вриједност индустријског земљишта .....................................................   0,45 КМ/m
2
 

д)  вриједност осталог земљишта ................................................................   0,23 КМ/m
2
 

ђ)  вриједност грађевинског објекта - стан ............................................... 512,00 КМ/m
2
 

е)  вриједност грађевинског објекта - кућа ............................................... 301,47 КМ/m
2
 

ж) вриједност грађевинског објекта - пословни објекти ………………. 548,43 КМ/m
2
 

з)  вриједност грађевинског објекта - индустријски објекти……......…. 200,80 КМ/m
2
 

и) вриједност грађевинског објекта - остали објекти ….......................... 350,00 КМ/m
2
. 

 

III 
Вриједност непокретности у ЗОНИ 2 утврђује се, како следи: 

а)  вриједност грађевинског земљишта .......................................................   0,81 КМ/m
2
 

б)  вриједност пољопривредног земљишта ................................................    0,27 КМ/m
2
 

в)  вриједност шумског земљишта ...............................................................   0,33 КМ/m
2
 

г)  вриједност индустријског земљишта ......................................................   0,41 КМ/m
2
 

д)  вриједност осталог земљишта .................................................................    0,21 КМ/m
2
 

ђ)  вриједност грађевинског објекта - стан ............................................... 412,00 КМ/m
2
 

е)  вриједност грађевинског објекта - кућа ............................................... 250,47 КМ/m
2
 

ж) вриједност грађевинског објекта - пословни објекти ......................... 458,43 КМ/m
2
 

з)  вриједност грађевинског објекта - индустријски објекти .................. 150,80 КМ/m
2
 

и) вриједност грађевинског објекта – остали објекти.............................. 250,00 КМ/m
2
. 

 

IV 

Вриједност непокретности у ЗОНИ 3 утврђује се, како следи: 

а)  вриједност грађевинског земљишта ........................................................  0,73 КМ/m
2
 

б)  вриједност пољопривредног земљишта ..................................................  0,24 КМ/m
2
 

в)  вриједност шумског земљишта ................................................................  0,30 КМ/m
2
 

г)  вриједност индустријског земљишта ......................................................   0,37 КМ/m
2
 

д)  вриједност осталог земљишта .................................................................   0,19 КМ/m
2
 

ђ)  вриједност грађевинског објекта - стан ................................................ 350,00 КМ/m
2
 

е)  вриједност грађевинског објекта - кућа ................................................ 200,47 КМ/m
2
 

ж) вриједност грађевинског објекта -пословни објекти............................ 408,43 КМ/m
2
 

з)  вриједност грађевинског објекта - индустријски објекти ................... 130,80 КМ/m
2
 

и) вриједност грађевинског објекта–остали објекти ................................ 100,00 КМ/m
2
. 

 

V 

Пореска управа Републике Српске утврђује пореску основицу на основу вриједности 

непокретности из ове Одлуке и карактеристика непокретности наведених у пријави за упис у Фискални 
регистар непокретности, у складу са законом и другим прописима. 

 

VI 

Ступањем нa снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини вриједности непокретности по 

зонама на подручју општине Доњи Жабар за 2020.годину. 
 

VII 
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Ова Одлука, из нарочито оправданих разлога који се односе на хитност и благовременост почетка 

њене примјене, а у складу са чланом 109. Устава Републике Српске, ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-11 /21                                                      ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 26.02.2021.године                                                                      Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

11. 

На основу члана 39. став 2. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 168. став 6. Закона о основном васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, број 44/17, 31/18, 123/18, 35/20 и 63/20) и члана 36. Статута општине Доњи 
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар 

је, на 2. редовној седници одржаној дана 26.02.2021.године, донела: 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РЕГРЕСИРАЊУ ЦЕНЕ ПРЕВОЗА ЂАКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о регресирању цене превоза ђака основне школе „Доњи Жабар“ („Службени гласник 

општине Доњи Жабар“, број 14/14 и 1/19) члан 2. мења се и гласи:  
„Члан 2. 

Регресирање трошкова превоза ђака од стране општине Доњи Жабар обрачунава се на следећи 

начин: 

- из средстава које обезбеђује Министарство просвјете и културе Републике Српске,  

- преосталог износа из буџета општине Доњи Жабар. 

Исплата средтсава из буџета општине Доњи Жабар вришће се овлашћеном превознику који је 

изабран у складу са Законом о јавним набавкама као најповољнији понуђач. Најповољнији понуђач ће 
бити одређен у складу са најповољнијом понудом која ће бити понуђена по јендом школском дану. 

Основна школа „Доњи Жабар“ је дужна да најкасније до 30. септембра текуће године сачини 

списак ученика који остварују  право на трошкове превоза и исти достави општинској управи надлежној 
за друштвене дјелатности ради провере услова за остваривање права на трошкове превоза.“ 
 

Члан 2. 

Члан 3. мења се и гласи: 
„Члан 3. 

Висина регреса трошкова превоза ученика Основне школе „Доњи Жабар“ утврђује се у пуном 

износу разлике цене најповољнијег понуђача и износа који плаћа Министарство просвјете и културе 

Републике Српске.“ 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-12 /21                                                      ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 26.02.2021.године                                                                      Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

12. 

На основу члана 6., 7. и 10. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике 

Српске“ број 124/11 и 100/17), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени глансик Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), члан 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 
Жабар“, број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 2. редовној седници одржаној дана  

26.02.2021.године, донела: 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналним дјелтностима („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 31/13), у 

члану 12. став 2. мења се и гласи: 
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 „2. Повјеравање обављања комуналне дјелатности врши се на основу одлуке Скупштине 

општине о начину обављања комуналне дјелатности и уговора о поверавању обављања послова 
комуналне дјелатности којим се регулишу међусобна права и обавезе у обављању комуналних 

дјелатности“. 
 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-13 /21                                                      ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 26.02.2021.године                                                                      Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

13. 

На основу члана 7. и 10. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/11 и 100/17), члана 9., 12. и члана 29. став 3. Одлуке о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 31/13), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 2. 
редовној седници одржаној дана 26.02.2021.године, донела: 

 

О Д Л У К У  
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ - ЗБРИЊАВАЊА ОТПАДА  

ИЗ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА  
ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ D.O.O. „VIENA TOUR“ ЛОНЧАРИ 

 

Члан 1. 

Поверава се обављање послова комуналне дјелатности збрињавања отпада из стамбених и 
пословних простора (које обухвата прикупљање, одвожење и депоновање отпада) са подручја општине 

Доњи Жабар привредном друштву Д.O.O. „VIENA TOUR“ Лончари, као даваоцу комуналне услуге, на 

период од 4 ( четири) године. 
 

Члан 2. 

Скупштина општине Доњи Жабар даје сагласност на цену комуналних услуга збрињавања отпада 

из стамбених и пословних простора са подручја општине Доњи Жабар, даваоцу комуналне услуге, 

Д.O.O. „VIENA TOUR“ Лончари,  по следећим ценама: 
 

Ставка бр. 
Опис услуга одвоза смећа на подручју општине Доњи 

Жабар 

Цена по јединици 
мере, без ПДВ-а, у 

КМ 

ПДВ-е 
 

Цена по јединици 
мере, са ПДВ-ом, у 

КМ 

1. 
одвоз смећа по једном домаћинству са једном 

особом (месечна накнада) 
3,42 0,58 4,00 

2. 
одвоз смећа по једном домаћинству са више од 

једне особе (месечна накнада) 
5,13 0,87 6,00 

3. 

одвоз смећа за правна лица и предузетнике по 

једној канти за смеће (од 80-140 литара) - цена 
по једној канти на месечном нивоу 

17,09 2,91 20,00 

4. 

одвоз смећа за правна лица и предузетнике по 

контејнеру - цена по једном контејнеру  

(контејнер од 1,1 m³) на месечном нивоу 

42,74 7,26 50,00 

5. 

одвоз крупног отпада - цена по једном одвозу 

транспортне јединице (транспортна јединица од 

5,5 m³) 

85,47 14,53 100,00 

 

У ценама из претходног става урачунато је и коришћење депоније на подручју општине 

Пелагићево.  
 

Члан 3. 

Овлашћује се Начелник општине Доњи Жабар да са привредним друштвом Д.O.O. „VIENA 

TOUR“ Лончари, као даваоцем комуналне услуге, закључи уговор о збрињавању отпада из стамбених и 

пословних простора са подручја општине Доњи Жабар, у складу са овом Одлуком, Одлуком о 
комуналним делатностима („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 31/13) и Законом о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11 и 100/17). 
 

Члан 4. 
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-14 /21                                                      ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 26.02.2021.године                                                                      Спасоје Стевић, с.р. 
   

14. 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), а у складу са чланом 6. Правилника о критеријумима и поступку за додјелу финансијских 

средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 48/15) и чланом 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник 

општине Доњи Жабар“, број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар, на 2. редовној сједници 

одржаној дана 26.02.2021.године, доноси: 
 

О Д Л У К У 
 О  ОДРЕЂИВАЊУ  НАМЈЕНЕ  КОРИШЋЕЊА  НОВЧАНИХ  СРЕДСТАВА   

ДОДЈЕЉЕНИХ НЕРАЗВИЈЕНИМ  И  ИЗРАЗИТО  НЕРАЗВИЈЕНИМ   
ЈЕДИНИЦАМА  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  У  2021.ГОДИНИ 

 

I 

Овом Одлуком утврђује се намјена коришћења новчаних средстава додјељених неразвијеним и 
изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе у 2021.години од стране Министарства управе и 

локалне самоуправе, у складу са Правилником о критеријумима и поступку за доделу финансијских 

средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе. 
 

II 
Новчана помоћ из члана 1. ове Одлуке користиће се за реализацију следећих пројеката, односно 

следеће намјене: 

-  исплата стипендија студентима са подручја општине Доњи Жабар, 
-  исплата социјално угроженом становништву са подручја општине Доњи Жабар, 

-  за трошкове издржавања штићеника са подручја општине Доњи Жабар (ЈУ „Дом за лица са   

    инвалидитетом“ Приједор), 
-  за одржавање јавних површина - трошкове електричне расвјете на јавним површинама и 

-  исплату доспјелих, а неисплаћених средстава по основу личних примања запослених у општини 

Доњи Жабар. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-15 /21                                                      ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 26.02.2021.године                                                                      Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

 

АКТИ  ШТАБА  ЗА  ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ 
 

15. 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 98/20), Одлуке о проглашењу ванредне 

ситуације у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), Штаб за ванредне 
ситуације општине Доњи Жабар,  доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К  
О РЕГУЛИСАЊУ  РАДА УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ  

И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији општине 

Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва, до 01.02.2021.године забрањују се: 

1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица, 

2) музика уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће, 
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3) сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и 

други породични скупови сличне природе).  

2. Обавезују се грађани да: 

1) на отвореном и у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) и 

придржавају се заштитне мјере физичког растојања од два метра, 

2) у затвореним просторијама да се, поред ношења заштитне маске и одржавања физичког 

растојања од два метра, придржавају упутстава Института за јавно здравство Републике Српске 

за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља. 

3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. oбавезе ношења заштитне маске су изузета: 

1) дјеца млађа од 7 година живота, 

2) лица са инвалидитетом и деца са сметњама у развоју, 

3) лица која обављају физичку и спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката. 

4. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге 

грађанима да: 

1) услуге пружају заштићеном маском, 

2) oбавезно спроводе мјере дезинфекције, 

3) oбезбиједе маску грађанима који користе њихове услуге, а немају их, 

4) придржавају се упутстава ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске“ за организовање 

рада у зависности од дјелатности коју обављају. 

5. До 01.02.2021.године ограничава се радно време угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06:00 

до 22:00 часа: 

1) свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или 

у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, 

објекти за смјештај и др.), 

2) приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.). 

6. До 01.02.2021.године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје. 

7. До 01.02.2021.године у периоду од 22:00 до 06:00 часова, забрањује се продаја алкохолних пића свим 

привредним субјектима. 

8. До 01.02.2021.године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста 

искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

9. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности  

прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за 

спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту. 

10. Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве дужни су: 

1)   организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт 

за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у 
зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце и  

2)   на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у 

односу на његову површину. 

11.Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних 

просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

12.Општина Доњи Жабар и ЈУ „Центар за социјални рад „Доњи Жабар“ Доњи Жабар дужни су 

организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће. 

13.Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 2. овог Закључка санкционисаће се у складу са Законом о 

јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“, број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 

98/20). 

14.Овим Закључком ставља се ван снаге Закључак о регулисању рада трговинских, занатских и других 

објеката и служби на територији општине Доњи Жабар број: 02-503-2-35/20 од 23.12.2020.године. 

15.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења. 
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Број: 02-503-2 /21                                                                                          КОМАДАНТ ШТАБА 

Датум: 15.01.2021.године                                                                                Перо Павловић, с.р.  
   

 

16. 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 98/20), Одлуке о проглашењу ванредне 

ситуације у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), Штаб за ванредне 

ситуације општине Доњи Жабар,  доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К  
О РЕГУЛИСАЊУ  РАДА УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ  

И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

1.  У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији општине 

Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва, до 22.02.2021.године забрањују се: 

1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица, 

2) музика уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће, 

3) сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и 

други породични скупови сличне природе).  

2.  Обавезују се грађани да: 

1) на отвореном и у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) и 

придржавају се заштитне мјере физичког растојања од два метра, 

2) у затвореним просторијама да се, поред ношења заштитне маске и одржавања физичког растојања 

од два метра, придржавају упутстава Института за јавно здравство Републике Српске за боравак у 

затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља. 

3.  Изузетно од подтачке 1) тачке 2. oбавезе ношења заштитне маске су изузета: 

1) дјеца млађа од 7 година живота, 

2) лица са инвалидитетом и деца са сметњама у развоју, 

3) лица која обављају физичку и спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката. 

4.  Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге 

грађанима да: 

1) услуге пружају заштићеном маском, 

2) oбавезно спроводе мјере дезинфекције, 

3) oбезбиједе маску грађанима који користе њихове услуге, а немају их, 

4) придржавају се упутстава ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске“ за организовање 

рада у зависности од дјелатности коју обављају. 

5.  До 22.02.2021.године ограничава се радно време угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06:00 

до 22:00 часа: 

1) свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у 

оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, 

објекти за смјештај и др.), 

2)  приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.). 

6. До 22.02.2021.године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје. 

7. До 22.02.2021.године у периоду од 22:00 до 06:00 часова, забрањује се продаја алкохолних пића свим 

привредним субјектима. 

8. До 22.02.2021.године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста 

искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 
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9. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности  

прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за 

спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту. 

10. Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве дужни су: 
1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у 

зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце и  

2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у 
односу на његову површину. 

11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних 

просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“. 
12. Општина Доњи Жабар и ЈУ Центар за социјални рад „Доњи Жабар“ Доњи Жабар дужни су 

организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће. 

13. Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 2. овог Закључка санкционисаће се у складу са Законом о 

јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“ број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити 
становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 

98/20). 

14. Овим Закључком ставља се ван снаге Закључак о регулисању рада трговинских, занатских и других 
објеката и служби на територији општине Доњи Жабар број: 02-503-2 /21 од 15.01.2021.године. 

15. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења. 
 

Број: 02-503-2-1 /21                                                                                       КОМАДАНТ ШТАБА 

Датум: 01.02.2021.године                                                                                Перо Павловић, с.р.  
   

 

17. 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 98/20) и Одлуке о проглашењу ванредне 

ситуације у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), Штаб за ванредне 

ситуације општине Доњи Жабар,  доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К  
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ  

И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији општине 

Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва до 05.03.2021.године забрањују се: 

1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица, 

2) сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и 

други породични скупови сличне природе).  

2. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), 

да се придржавају  заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на 

отвореном простору те да се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике 

Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља. 

3. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће 

одржавати физичку дистанцу од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном. 

4. Изузетно од тачке 2. oбавезе ношења заштитне маске су изузета: 

1) дјеца млађа од 7 година живота, 

2) лица са инвалидитетом и деца са сметњама у развоју, 

3) лица која обављају физичку и спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката. 

5. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге 

грађанима да: 

1) услуге пружају заштићеном маском, 

2) oбавезно спроводе мјере дезинфекције, 
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3) oбезбиједе маску грађанима који користе њихове услуге, а немају их, 

4) придржавају се упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање 

рада у зависности од дјелатности коју обављају. 

6. До 01.03.2021.године дозвољава се организација музике уживо у угоститељским објектима за 

смјештај, исхрану и пиће уз поштовање свих епидемиолошких мера које је прописао ЈЗУ „Институт 

за јавно здравство Републике Српске“. 

7. До 05.03.2021.године ограничава се радно време у периоду од 06:00-22:00 часа свим врстама 

угоститељских објеката за исхрану и пиће, без обзира да ли послују самостално или у оквиру других 

објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и 

др.). 

8. До 05.03.2021.године ограничава се радно време у периоду од 06:00-22:00 часа свим приређивачима 

игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.) 

9. До 05.03.2021.године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје. 

10. До 05.03.2021.године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста 

искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности  

прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за 

спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту. 

12. Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве дужни су: 

1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење  броја лица у објекту у 

зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописанoг физичког растојања, 

2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у 

односу на његову површину. 
12.Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних 

просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

13.Општина Доњи Жабар и ЈУ Центар за социјални рад „Доњи Жабар“ Доњи Жабар дужни су 
организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће. 

14.Непоштовање мера забране из тачке 1. и 2. овог Закључка санкционисаће се у складу са Законом о 

јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“, број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, 90/17, 42/20 и 98/20). 
15.Овим Закључком ставља се ван снаге Закључак о регулисању рада трговинских, занатских и других 

објеката и служби на територији општине Доњи Жабар број 02-503-2-1/20 од 01.02.2021.године. 

16.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења. 
 

Број: 02-503-2-2 /21                                                                                       КОМАДАНТ ШТАБА 
Датум: 23.02.2021.године                                                                                Перо Павловић, с.р.  

   

 

АКТИ  НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ 
 

18. 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 4. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 
2/11), а у складу са Oдлуком о привременом финансирању потреба општине Доњи Жабар („Службени 

гласник општине Доњи Жабар“, број 11/12), Начелник општине Доњи Жабар,  доноси: 
 

О Д Л У К У  
О ДОНОШЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2021.ГОДИНИ 

 

I 
Доноси се привремени план јавних набавки у 2021.год. 
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Ред. 

Бр.ЈН 

Назив јавне набавке и 

ЈРЈН 

Врста ЈН 

(робе/услуге/ 

радови) 

Процењена маx бруто 

вредност ЈН у КМ 

Рок за доделу-

закључење уговора 

Рок за реализацију 

уговора-оквирног 

споразума 

Да ли се предвиђа 

закључивање оквирног 

споразума 

Извор финансијских 

средстава: потрошачка 

јединица/економски 

код 

Носилац израде 

посебног дела ТД 

Врста поступка-

процедуре ЈН 

Термин 

предузимања 

активности на ЈН 

    1
. 

 

рачуноводствене 

услуге 

за потребе 

општине Доњи 

Жабар 

79211000-6 

услуге 

4.000,00 

08.02.2021. 

30.04.2021. 

не 

буџет 2021. 

0072130 

412740 

рачуноводство 

општине Доњи 

Жабар 

директни 

споразум 

јануар 2021. 

    2
. 

канцеларијски 

материјал за 

потребе 

општинске управе 

2280000-8 

робе 

 

 

1.000,00 

 

 

током 2021. 

30.04.2021. 

не 

буџет 2021. 

0072130 

412310 

технички секретар 

директни 

споразуми 

јануар 2021. 

    3
. 

тонери за потребе 

општинске управе 

30125110-5 

 

робе 

1.000,00 

током 2021. 

30.04.2021. 

не 

буџет 2021. 

0072130 

412310 

технички секретар 

Директни 

споразуми 

јануар 2021. 

    4
. 

Услуге израде стручног 

мишљења и урбанисти- 

чко-техничких услова за 

адаптацију предшколске 

установе у Лончарима 

71242000-6 

 

услуге 

800,00 

15.02.2021. 

15.03.2021. 

не 

буџет 2021. 

0072130 

511120 

Шеф одсјека за буџет, 

финансије и уређење 

простора 

директни споразуми 

фебруар 2021. 

    5
. 

Услуге одржавања и 

ажурирања садржаја 

интернет презентације 

општине Доњи Жабар 

64216000-3 

 

услуге 

1.400,00 

01.03.2021. 

31.12.2021. 

не 

буџет 2021. 

0072130 

413930 

Самостални стручни 

сарадник за имовинско-

правне послове 

директни споразуми 

март 2021. 
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19. 

Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 17. и члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 2. Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 12/14), доноси: 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ   

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

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 
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: 02-404-2 /21                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 15.01.2021.године                                                                              Перо Павловић, с.р.  
   

 

20. 

Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 17. и члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 2. Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 12/14),  доноси следећу: 
 

О Д Л У К У 
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 250,00 КМ, са ПДВ-ом. 

 

III 

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: 02-404-5 /21                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 15.01.2021.године                                                                              Перо Павловић, с.р.  
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21. 

Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19 ), члана 13. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15), члана 2. Правилника о  поступку 

директног споразума („Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 12/14) и члана 65. Статута 
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17 и 6/20), доноси: 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  УСЛУГА - РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ  

ЗА ПОТРЕБЕ  ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - АПРИЛ 2021.ГОДИНЕ 
 

I 
Приступа се поступку јавне набавке услуга - рачуноводствене услуге за потребе општине Доњи 

Жабар, за период јануар - април 2021.године, ЈРЈН 79211000-6.  
 

II 

Предвиђени максимални  износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је 4.000,00 КМ.  
 

III 
Средства за извршење ове Одлуке обезбедиће се у складу са Одлуком о привременом 

финансирању потреба општине Доњи Жабар у 2021.години („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 

број 11/20). 

Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „Расходи за рачуноводствене 
услуге“, економски код 412742, 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: 02-404-4 /20                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 22.01.2020.године                                                                               Перо Павловић, с.р.  
   

22. 

На основу члана 22. став 1. тачка б) подтачка 7. Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 18. Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар („Службени 
гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13) и члана 6. Одлуке о формирању Општинског штаба за 

ванредне ситуације („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 13/13), Начелник општине Доњи 

Жабар, доноси: 
 

О Д Л У К У 
 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник општине 

Доњи Жабар“ број 15/13, 3/17, 3/20 и 9/20) члан 3. мења се и гласи:  

 
„Члан 3. 

За чланове Општинског штаба за ванредне ситуације, именују се: 

1. Командант штаба - Перо Павловић, Начелник општине, 

2. Заменик команданта - Душан Јовичић, Заменик начелника општине, 

3. Начелник штаба и члан за оперативно планске послове - Зденко Јовановић, Стручни сарадник за 

цивилну заштиту, 

4. Члан штаба за административно правне послове - Маријана Митровић, Самостални стручни 

сарадник за имовинско-правне послове, 

5. Члан штаба за склањање и евакуацију - Стево Мијатовић, Саветник начелника општине, 
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6. Члан штаба за финансијске послове - Душан Симић, Стручни сарадник за послове рачуноводства,  

7. Члан штаба за прву медицинску помоћ, РХБ заштиту и противепидемиолошку заштиту - др Гордана 

Бабић из Човић Поља, 

8. Члан штаба за осматрање, обавештавање и узбуњивање - Стефан Робак из Лончара, 

9. Члан штаба за заштиту од рушења и експлозија - Слободан Вуковић, Самостални стручни сарадник 

за просторно уређење и грађење, 

10. Члан штаба за заштиту од поплава и других несрећа на води и под водом - екипно Командант и 

Начелник штаба, 

11. Члан штаба за заштиту од пожара -  Никола Ђокановић, Потпредседник скупштине општине, 

12. Члан штаба за заштиту животиња и намирница животињског поријекла - Милан Игњић, Општински 

ветеринарски инспектор, 

13. Члан штаба за заштиту биља и биљних производа - Тодор Шалипур, в.д. Начелник одељења за 

општу управу и инспекцијске послове, 

14. Члан штаба за збрињавање угрожених и настрадалих - Спасоје Стевић, Председник скупштине 

општине, 

15. Члан штаба за информисање  и  односе са јавношћу - Свјетлана Стевановић, Стручни сарадник за 

опште и персоналне послове 

16. Члан штаба за заштиту животне средине и асанацију терена - Драгиња Ђорђић, Самостални стручни 

сарадник за заштиту на раду и заштиту животне средине, 

17. Члан штаба за безбедност електричне енергије - Петар Стевановић из Доњег Жабара, шеф 

„Електробијељина“ а.д. Бијељина, пословница у Пелагићеву. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-503-3 /21                                                                                      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Датум: 08.02.2021.године                                                                              Перо Павловић, с.р.  

   

 

23. 

Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 17. и члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 12/14) и члана 65. Статута општине Доњи Жабар 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар, број 9/17 и 6/20),  доноси: 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - ИЗРАДА СТРУЧНОГ МИШЉЕЊА И 

УРБАИНИСТЧКО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА АДАПТАЦИЈУ, САНАЦИЈУ И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ 
ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА ШКОЛЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ - ДЕЧИЈИ ВРТИЋ 

 

I 

Приступа се поступку јавне набавке услуга - израда стручног мишљења и урбанистичко-

техничких услова за адаптацију, санацију и промену намене постојећег објекта школе у Лончарима 
(стара школа) у предшколску установу дечији вртић, ЈРЈН 71242000-6. 

 

II 

Процењена вредност јавне набавке је до 700,00 КМ, са ПДВ-ом.  
 

III 

Средства за извршење ове Одлуке обезбедиће се у складу са Одлуком о привременом 

финансирању потреба општине Доњи Жабар у 2021.години („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
број 11/20). 

Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „Изградња дечијег вртића на 

подручју општине Доњи Жабар“, економски код 511120, потрошачка јединица 0072130. 
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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: 02-404-6 /21                                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 08.02.2021.године                                                                                Перо Павловић, с.р.  
   

 

24. 

Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 17. и члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 2. Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 12/14), доноси: 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

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 250,00 КМ, са ПДВ-ом.  
 

III 
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: 02-404-2-1 /21                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 22.02.2021.године                                                                                Перо Павловић, с.р.  
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САДРЖАЈ: 
 

АКТИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
1.   Закључак о усвајању извода из записника са 1. редовне сједнице СО Доњи Жабар, 

2.  Програм рада СО Доњи Жабар за 2021.годину, 

3.  Одлука о избору сталних радних тијела СО Доњи Жабар, 

4.  Рјешење о одређивању овлаштених одборника за закључивање брака, 

5.  Рјешење о разрјешењу замјенског члана ОИК Доњи Жабар, 

6.  Одлука о објављивању јавног огласа за именовање члана ОИК Доњи Жабар, 

7.  Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка по јавном огласу за именовање члана ОИК Д. Жабар, 

8.  Одлука о утврђивању просјечне, коначне, грађевинскецијене 1m2 корисне површине стамбеног и пословног 

простора за 2020.годину на подручју општине Доњи Жабар, 

9.  Одлука о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2021.годину, 

10.  Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Доњи Жабар, 
11.  Одлука о измјени Одлуке о регресирању цијене превоза ђака основне школе, 

12.  Одлука о измјени Одлуке о комуналним дјелатностима, 

13.  Одлука о повјеравању послова комуналне дјелатности – збрињавање отпада из стамбених и пословних 

простора привредном друштви д.о.о „Viena Tour“ Лончари, 

14.  Одлука о одређивању намјенекориштења новчаних средстава додијељених неразвијеним и изразито 

неразвијеним јединицама локалне самоуправе у 2021.години. 
 

АКТИ  ШТАБА  ЗА  ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ 
 

15.  Закључак о регулисању рада угоститељских,  трговинских, занатских и других објеката и служби на 
територији општине Доњи Жабар, од 15.01.2021.године, 

16.  Закључак о регулисању рада угоститељских,  трговинских, занатских и других објеката и служби на 

територији општине Доњи Жабар, од 01.02.2021.године. 

17.  Закључак о регулисању рада угоститељских,  трговинских, занатских и других објеката и служби на 

територији општине Доњи Жабар, од 23.02.2021.године. 

 

АКТИ  НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ 
 

18.   Одлука о доношењу привременог плана јавних набавки у 2021.години, 

19.   Одлука о приступању поступку јавне набавке роба - канцеларијски материјал за потребе Општинске управе 

општине Доњи Жабар, 

20.  Одлука о приступању поступку јавне набавке роба - тонери за потребе запослених у Општинској управи 

општине Доњи Жабар, 

21.   Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - рачуноводствене услуге за потребе општине Доњи 
Жабар за период јануар-април 2021.године, 

22.   Одлука о измјени Одлуке о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације, 

23.   Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - израда Стручног мишљења и Урбанистичко-техничких 

услова за адаптацију, санацију и промјену намјене постојећег објекта школе у предшколску установу - дјечији 

вртић, 

24.   Одлука о приступању поступку јавне набавке роба - канцеларијски материјал за потребе Општинске управе 

општине Доњи Жабар. 
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Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Владимир Глишић, дипл.правник, в.д. 

Секретара 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-

011-00000765-86 отворен код НЛБ Банке а.д. Бања Лука - филијала у Брчком. 


