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АКТИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
 

ПРОГРАМИ:  

Број 1         Програм заједничке комуналне потрошње за 2017.годину.  
Број 1         Програм изградње и уређења простора за 2017.годину. 

Број 2          Програм коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у 

 непољопривредне сврхе у 2017.години. 
Број 2          Програм коришћења средстава од водних накнада у 2017.години.  

Број 10       Годишњи програм рада ЈУ Основна школа „Доњи Жабар“ за школску 2017/2018.годину. 

Број 12        Програм рада Скупштине општине Доњи Жабар у 2018.години. 
 

СТАТУТ:  

Број 9          Статут општине Доњи Жабар. 
 

ПОСЛОВНИК: 

Број 12       Пословник о раду Скупштине општине Доњи Жабар. 
 

КОДЕКС: 

Број 12       Кодекс о изменама и допунама кодекса етике изабраних представника Скупштине општине 

                    Доњи Жабар. 
 

ОДЛУКЕ: 

Број 1         Одлука о утврђивању просечне коначне грађевинске цене 1м
2
 корисне површине стамбеног 

 и пословног простора за 2016.годину на подручју општине Доњи Жабар. 

Број 1         Одлука о ослобађању плаћања накнаде одвоза комуналног отпада за домаћинства у  

 2017.години за одређене категорије обвезника.  
Број 1         Одлука о одређивању намене коришћења новчаних средстава додељених неразвијеним и 

 изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе у 2017.години.  

Број 1          Одлука о усвајању плана одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у 
 насељеним местима општине Доњи Жабар за 2017.годину. 

Број 1         Одлука о накнади за постављање опреме и инсталација на путном земљишту, у трупу пута, 

 путном појасу и заштитном појасу пута.  

Број 1         Одлука о измени одлуке о образовању Форума безбедности за општину Доњи Жабар. 
Број 2          Одлука о измени одлуке о пречишћавању и одвођењу отпадних вода. 

Број 2          Одлука о измени одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде за канализацију. 

Број 2          Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине 
 Доњи Жабар. 

Број 2          Одлука о измени одлуке о оснивању Одбора за жалбе општине Доњи Жабар. 

Број 2          Одлука о расписивању јавног конкурса за избор председника Одбора за жалбе општине   

 Доњи Жабар. 
Број 2          Одлука о објављивању јавног огласа за именовање председника општинске изборне  

 комисије Доњи Жабар. 

Број 2         Одлука о утврђивању листе стручњака. 
Број 3         Одлука о годишњем финансијском извештају буџета општине Доњи Жабар за 2016.годину. 

Број 3         Одлука о дугорочном кредитном задужењу општине Доњи Жабар. 

Број 3         Oдлука о успостављању сарадње о пружању услуга противпожарне заштите на подручју  
 општине Доњи Жабар. 
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Број 5          Одлука о усавајњу извештаја о извршењу буџета општине Доњи Жабар за прво полугодиште  
 2017.године (период 01.01.2017. - 30.06.2017.) 

Број 5         Одлука о измени одлуке о дугорочном кредитном задужењу општине Доњи Жабар. 

Број 5         Одлука о објављивању јавног огласа за именовање члана општинске изборне комисије  

 општине Доњи Жабар. 
Број 5          Одлука о образовању Организационог одбора за обиљежавање Дана општине Доњи Жабар.  

Број 5         Одлука о измени одлуке о стипендирању и награђивању студената. 

Број 6         Одлука о додели јавних признања општине Доњи Жабар  
Број 10       Одлука о утврђивању цјеновника услуга за технички преглед и пријем свих грађевинских   

 објеката. 

Број 11       Одлука о усвајању нацрта ребаланса буџета општине Доњи Жабар за 2017.годину. 
Број 11       Одлука о усвајању нацрта буџета општине Доњи Жабар за 2018.годину. 

Број 11       Одлука о висини вредности непокретности по зонама на подручју општине Доњи Жабар на  

 дан 31.12.2017.године. 

Број 11       Одлука о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2018.годину. 
Број 11       Одлука о оснивању Јавне установе „Центар за социјални рад Доњи Жабар“. 

Број 12       Одлука о усвајању ребаланса буџета општине Доњи Жабар за 2017.годину. 

Број 12       Одлука о измени одлуке о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2017.годину. 
Број 12       Одлука о усвајању буџета општине Доњи Жабар за 2018.годину. 

Број 12       Одлука о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2018.годину. 

Број 12       Одлука о измени одлуке о накнадама за вршење послова Скупштине општине Доњи Жабар. 
 

ЗАКЉУЧЦИ:  

Број 1         Закључак о усвајању информације о стању предмета који се воде у Правобранилаштву  
 Републике Српске, Седиште заменика у Добоју.  

Број 1         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.  

Број 2          Закључак о усвајању извештаја о коришћењу новчаних средстава прикупљених по основу  

 прихода од посебних водних накнада у 2016.години. 
Број 2          Закључак о усвајању извештаја о утрошку средстава намењених за заштиту од пожара у  

 2016.години. 

Број 2          Закључак о усвајању извештаја о раду Општинске организације Црвеног крста за  

 2016.годину са финансијским извештајем и програмом рада за 2017.годину. 
Број 2          Закључак о усвајању извештаја о раду са финансијским показатељима спортских  

 организација која су користила средства буџета у 2016.години са плановима рада и  

 финанасирању у 2017.години. 
Број 2          Закључак o усвајању извештаја о раду општинских инспектора за 2016.годину. 

Број 2          Закључак о усвајању извештаја о раду комуналне полиције за 2016.годину. 

Број 2         Закључак о преузимању у посед објеката-зграда у власништву општине Доњи Жабар. 
Број 3         Закључак о оснивању катастра непокретности за катастарску општину Лончари - општина  

 Доњи Жабар. 

Број 3          Закључак о усвајању извештаја о упису деце у први разред Основне школе „Доњи Жабар“ за  

 школску 2017./2018.годину. 
Број 3         Закључак о усвајању извештаја о раду Начелника општине и општинске управне општине  

 Доњи Жабар за 2016.годину. 

Број 3         Закључак о усвајању извештаја о раду мртвозворничке службе у 2016.години. 
Број 3         Закључак о усвајању информације о броју умрлих и рођених грађана у општини Доњи  

 Жабар за 2016.годину. 

Број 3         Закључак о усвајању информације о стању остваривања права из области борачко- 

 инвалидске заштите у 2016.години.  
Број 3         Закључак о усвајању информације о субвенцији трошкова превоза ученика средњих и  

 основних школа у 2016.години.  

Број 3         Закључак о усвајању информације о провођењу Закона о дечијој заштити у 2016.години. 
Број 3         Закључак о усвајању информације о раду и финансијском пословању Општинске борачке  

 организације Доњи Жабар за 2016.годину са Програмом рада за 2017.годину. 

Број 5         Закључак о усвајању информације о стању уређења и одржавања месних гробаља на  
 подручју општине Доњи Жабар. 

Број 5         Закључак о усвајању информације о провођењу Закона о занатаско-предузетничкој  
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 делатности са табеларним прегледом регистрованих радњи и других облика предузетничке  
 делатности. 

Број 5         Закључак о усвајању информације о стању уређења и одржавања спомен обиљежја на  

 подручју општине Доњи Жабар. 

Број 6         Закључак о усвајању плана рада зимске службе за зимску сезону 2017./2018.годину. 
Број 6         Закључак о усвајању извештаја о раду и реализацији васпитно-образовног рада ЈУ Основне  

 школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар на крају школске 2016./2017.године.  

Број 6         Закључак о усвајању извештаја о стању решавања управних предмета општинске управе за  
 период од 01.01.2016. до 31.12.2016.године. 

Број 6         Закључак о усвајању извештаја о стању путне мреже, вертикалне и форизонталне  

 сигнализације на локалним путевима на подручју општине Доњи Жабар. 
Број 10       Закључак о утврђивању нацрта и о спровођењу јавне расправе о нацрту Пословника  

 Скупштине општине Доњи Жабар. 

Број 10       Закључак о предузимању активности на оснивању комуналног предузећа на подручју  

 општине Доњи Жабар. 
Број 11        Закључак о усвајању информације о раду Полицијске станице Пелагићево за период 01.01. –  

 30.11.2017.године  
 

РЈЕШЕЊА:  

Број 3          Рјешење о именовању председника општинске изборне комисије Доњи Жабар. 
Број 3          Рјешење о именовању председника Одбора за жалбе општине Доњи Жабар.  

Број 5         Рјешење о именовању комисије за спровођење јавног огласа за избор члана општинске  

 изборне комисије општине Доњи Жабар. 

Број 11       Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавне установе „Центар за социјални  
 рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар. 

Број 11        Решење о разрешењу вршилаца дужности чланова управног одбора Јавне установе „Центар  

 за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар. 
Број 12       Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе „Центар за социјални  

 рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар. 

Број 12        Решење о именовању вршилаца дужности чланова управног одбора Јавне установе „Центар  
 за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар. 

 

АКТИ  ПРЕДСЕДНИКА  СКУПШТИНЕ 
 

ЗАКЉУЧЦИ:  

Број 11       Закључак о утврђивању Плана одржавања јавне расправе о нацрту Пословника скупштине  

 општине Доњи Жабар. 
 

АКТИ  НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ 
ОДЛУКЕ: 

Број 1          Одлука о изузећу од примене Закона о јавним набавкама - за набавку услуга противградне  

 заштите у 2017.години.  
Број 1          Одлука о изузећу од примене Закона о јавним набавкама - за набавку роба - електричне  

 енергије за потребе општине Доњи Жабар у 2017.години.  

Број 1          Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - зимско одржавање путева на  
 територији општине Доњи Жабар.  

Број 1          Одлука о приступању поступку јавне набавке роба -гориво за потребе општине Доњи Жабар.  

Број 1         Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - кредитно задужење општине Доњи  

 Жабар.  
Број 1         Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - обезбеђење зграда општине Доњи  

 Жабар.  

Број 1         Одлука о избору најповољнијег понуђача  
Број 1         Одлука о условима коришћења пакета услуга мобилне телефоније - total group.  

Број 1         Одлука о доношењу годишњег плана јавних набавки у 2017.години. 

Број 2         Одлука о приступању поступку јавне набавке роба - канцеларијски материјал за потребе  

 Општинске управе. 
Број 2         Одлука о приступању поступку јавне набавке роба - тонери за потребе запослених у  

 општинској управи општине Доњи Жабар.  

Број 2         Одлука о приступању поступку јавне набавке роба - канцеларијски материјал за потребе   
 Општинске управе. 
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Број 2         Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - дезинсекције на пордучју општине  
 Доњи Жабар. 

Број 3         Одлука о приступању поступку јавне набавке роба - тонери за потребе запослених у  

 Општинској управи општине Доњи Жабар. 

Број 3         Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - колективно осигурање запослених у  
 општини Доњи Жабар.  

Број 3         Одлука о приступању поступку јавне набавке роба - канцеларијски материјал за потребе  

 Општинске управе 
Број 3          Одлука о приступању поступку јавне набавке роба-гориво за потребе општине Доњи Жабар 

Број 3         Одлука о приступању поступку јавне набавке радова - одржавање и заштита локалних и  

 некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар у  2017.  
 години. 

Број 3         Одлука о измјени Одлуке о именовању општинског штаба за ванредне ситуације.  

Број 4         Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова - одржавање и   

 заштита локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју општине Доњи  
 Жабар у 2017.години. 

Број 4         Посебна одлука о приступању јавној набавци услуга - дугорочно кредитно задужење  

 општине Доњи Жабар. 
Број 4         Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - дугорочно кредитно задужење  

 општине Доњи Жабар.  

Број 5          Одлука о приступању набавци роба - канцеларијски материјал за потребе Општинске управе. 
Број 5         Одлука о приступању набавци роба - тонери за потребе запослених у Општинској управи  

 општине Доњи Жабар. 

Број 5         Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга - дугорочно  

 кредитно задужење општине Доњи Жабар. 
Број 5          Посебна одлука о приступању јавној набавци радова - израда вањског уређења око Основне  

 школе у Месној заједници Лончари. 

Број 5          Одлука о приступању поступку јавне набавке радова - израда вањског уређења око Основне  
 школе у Месној заједници Лончари. 

Број 6         Одлука о приступању поступку јавне набавке роба - канцеларијски материјал за потребе  

 Општинске управе. 

Број 6         Одлука о приступању поступку јавне набавке роба - тонери за потребе запослених у  
 Општинској управи општине Доњи Жабар.  

Број 6         Одлука о спровођењу анализе организације и систематизације радних места у Општинској  

 управи општине Доњи Жабар.  
Број 7         Одлука о приступању поступку јавне набавке роба - канцеларијски материјал за потребе   

 Општинске управе.  

Број 7         Одлука о оснивању општинске управе општине Доњи Жабар. 
Број 7         Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - рачуноводствене услуге за потребе  

 општине Доњи Жабар. 

Број 7         Одлука о приступању поступку јавне набавке роба-тонери за потребе запослених у  

 Општинској управи општине Доњи Жабар. 
Број 10       Посебна одлука о приступању јавној набавци радова - асфалтирање платоа за паркирање  

 моторних возила код основне школе у Месној заједници Лончари. 

Број 10       Одлука о приступању поступку јавне набавке радова - асфалтирање платоа за паркирање  
 моторних возила код основне школе у Месној заједници Лончари. 

Број 10       Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - одржавање и поправка јавне расвете  

 на подручју општине Доњи Жабар. 
Број 11       Одлука о приступању поступку јавне набавке радова - канцеларијски материјал за потребе  

 Општинске управе. 
 

ЗАКЉУЧЦИ:  

Број 7         Закључак о утврђивању плана одржавања јавне расправе о нацрту Статута општине Доњи  

 Жабар. 
Број 12       Закључак о утврђивању Плана одржавања јавне расправе о нацрту буџета општине Доњи  

 Жабар за 2018.годину 
 

РЈЕШЕЊА: 

Број 1          Решење о именовању комисије за спровођење поступка јавне набавке услуга - кредитно  
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 задужење општине Доњи Жабар.  
Број 1          Решење о коришћењу средстава буџетске резерве.  

Број 1          Решење о коришћењу средстава буџетске резерве.  

Број 2          Решење о разрешењу Председника општинске изборне комисије Доњи Жабар. 

Број 2          Решење о избору члана школског одбора Основне школе “Доњи Жабар” Доњи Жабар у име  
 јединице локалне самоуправе. 

Број 2          Решење о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор Секретара  

 Скупштине општине Доњи Жабар.  
Број 2          Решење о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор Председника Одбора  

 за жалбе. 

Број 2          Решење о именовању комисије за спровођење јавног огласа за избор Председника  
 општинске изборне комисије општине Доњи Жабар. 

Број 2          Решење о именовању вршиоца дужности председника Одбора за жалбе општине Доњи  

 Жабар. 

Број 2          Решење о измени решења о оснивању Савјета за безбедност саобраћаја општине Доњи  
 Жабар. 

Број 4         Рјешење о измени рјешења о именовању Комисије за доделу посебне новчане помоћи  

 борачким категоријама и цивилним жртвама рата. 
Број 5         Решење о именовању комисије за спровођење поступка јавне набавке услуга - дугорочно  

 кредитно задужење општине Доњи Жабар.  

Број 6         Решење о именовању комисије за идентификацију непокретности у власништву општине  
 Доњи Жабар у катастарској општини Лончари.  

Број 6         Решење о допуни решења о именовању комисије за идентификацију непокретности у  

 власништву општине Доњи Жабар у катастарској општини Лончари.  

Број 6         Решење број 02-022-15/17. 
Број 7         Решење о попису и образовању комисије за попис.  

Број 12       Рјешење о утврђивању бројчаних ознака организационих јединица и стваралаца Општинске  

 управе општине за 2018.годину. 
 

ПРАВИЛНИЦИ: 

Број 1          Правилник о измени и допуни Правилника о раду. 

Број 4         Правилник о престанку важења Правилника о платама запослених у Општинској управи  

 општине Доњи Жабар. 

Број 7         Правилник о престанку важења Правилника о праћењу и оцењивању рада запослених у  
 Општинској управи општине Доњи Жабар. 

Број 7         Правилник о поступку запошљавања приправника у Општинску управу општине Доњи  

 Жабар. 
Број 7         Правилник о накнади трошкова превоза код доласка на посао и повратка са посла. 

Број 7         Правилник о престанку важења Правилника о раду. 

Број 7         Правилник о престанку важења Правилника о јединственим правилима и процедури  
 запошљавања и попуњавања радних места у административној служби општине Доњи  

 Жабар. 

Број 8         Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Општинске управе  

 општине Доњи Жабар. 
 

УПУТСТВА:  

Број 7         Упутство о престанку важења Упутства за израду плана запошљавања / кадровског плана у  

 Општинској управи општине Доњи Жабар. 

Број 12       Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују  
 корупцију у Општинској управи општине Доњи Жабар.  
 

ПЛАНОВИ:  

Број 7         План запошљавања у Општинској управи општине Доњи Жабар за 2017.годину.  

 

 

АКТИ  СИНДИКАЛНЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ОРГАНА  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР 
 

Број 4         Појединачни колективни уговор за запослене у Општинској управи општине Доњи Жабар. 

Број 7         Анекс појединачног колективног уговора за запослене у Општинској управи општине Доњи  

 Жабар. 
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АКТИ  ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ДОЊИ  ЖАБАР 
 

 Број 7        Пословник о раду општинске изборне комисије Доњи Жабар/023. 

 

 

АКТИ  СЕКРЕТАРА  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
 

Број 10        Исправка Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места  
 Oпштинске управе Доњи Жабар 

 

  

АКТИ  МИНИСТАРСТВА  ПРОСВЈЕТЕ  И  КУЛТУРЕ  РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ  
 

Број 10        Рјешење о именовању чланова школског одбора ЈУ Основна школа “Доњи Жабар” Доњи  

 Жабар. 
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Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Маријана Митровић, мастер правник, секретар 

Скупштине општине Доњи Жабар; администратор: Миле Максимовић. Тел./факс: 054-875-100. „Службени гласник 

општине Доњи Жабар“ излази по потреби. Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86 
отворен код НЛБ Банке а.д. Бања Лука - филијала у Брчком. 


