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  На основу чл.122.став 4.Статута општине Доњи Жабар(“Службени гласник Општине Доњи Жабар”, 
бр.1/05 и 4/05-испр.),Скупштина општине Доњи Жабар,на Тридесетдругој редовној сједници, 
одржаној 9. марта 2012. године,донијела  је 

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЈЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

 
Члан 1. 

   Приступа се промјени Статута општине Доњи Жабар ради усклађивања са одредбама сљедећих 
прописа и њиховим измјенама и допунама: 
    - Изборног закона БиХ("Службени гласник БиХ", бр.23/01,7/02,9/02,20/02,25/02-исправка,4/04, 
20/04, 25/05,52/05,77/05,11/06, 24/06, 32/07,33/08 и 37/08),  
    - Изборног закона Републике Српске("Службени гласник Републике Српске",бр.34/02,35/03,24/04 и 
19/05), 
    - Закона о локалној самоуправи("Службени гласник  РепубликеСрпске",бр.101/04,42/05 и 118/05) 
    - Законом о статусу функционера јединица локалне самоуправе("Службени гласник Републике 
Српске", бр.96/05) 
    - Законом о референдуму и грађанској иницијативи(«Службени гласник РС»,бр.42/10 и 46/10-
испр.)  
    - Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
бр.54/08 Пречишћени текст,126/08 и 92/09) и 
    - Уредбом о насељеним мјестима која чине подручје јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 4/10 и 26/11). 

Члан 2. 
   Задужује се Одбор за статутарна питања и прописе(у даљем тексту:одбор) да у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке,изради приједлог Статутарне одлуке о измјени и допуни Статута 
општине Доњи Жабар,ради усклађивања са законом, и упути Скупштини на разматрање и 
одлучивање. 

Члан 3. 
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар”. 

Број:01-022-26/12                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
9. март 2012. године                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Доњи Жабар                                                                                                      Звјездан Милић,с.р. 

__________________________________________________ 
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    На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',број 
101/04, 42/05 и 118/05),а у складу са одредбама чл. 15. и 16. Закона о печатима(„Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 17/92,63/01 и 49/07) и члана 26. Статута општине Доњи Жабар(''Службени 
гласник општине Доњи Жабар'', број 6/05) и члана 107.Пословника Скупштине општине Доњи 
Жабар(''Службени гласник општине Доњи Жабар'', број 1/05 и 4/05-исправка), Скупштина општине 
Доњи Жабар,на Тридесетпрвој редовној сједници одржаној дана 20.фебруара 2012.године,донијела је 
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ОДЛУКУ  
оглашавању неважећим и изради новог печата Скупштине општине Доњи Жабар 

Члан 1. 
   Овом Одлуком оглашава се неважећим печат Скупштине општине Доњи Жабар, округлог облика, 
пречника 35 mm, у средини амблем Републике Српске,са текстом печата, исписаним у 
концентричним круговима око амблема Републике Српске,ћирилицом и латиницом: 
   - Република Српска-Republika Srpska 
   - општинa Доњи Жабар-opština Donji Žabar 
   - Скупштина општине-Skupština opštine 
   - Доњи Жабар-Donji Žabar. 

Члан 2. 
   Скупштина општине Доњи Жабар утврдила је да је одборник Стево Мијатовић дана 21. 
12.2011.године преузео без овлашћења печат из члана 1. ове Одлуке, на реверс, од овлашћеног 
службеника Слободанке Јовичић-Стручни сарадник за послове писарнице и архиве која је одговорна 
за чување и употребу печата, а да при томе није назначена сврха и вријеме коришћења печата ван 
службених просторија како је то прописано одредбама члана 13. Закона о печатима („Службени 
гласник Републике Српске“,бр.17/92,63/01 и 49/07). 

Члан 3. 
   У циљу спречавања сваке злоупотребе овлашћује се предсједник Скупштине општине Доњи 
Жабар Звјездан Милић да предузме радње ради оглашавања неважећим печата из члана 1. ове 
Одлуке код надлежних органа и израде новог печата Скупштине општине Доњи Жабар, и то 
округлог облика, пречника 35 mm, са амблемом Републике Српске и означен римским бројем II 
испод амблема Републике Српске и исписаним текстом у концентричним круговима око амблема 
Републике Српске,ћирилицом и латиницом: 
   - Република Српска-Republika Srpska 
   - општинa Доњи Жабар-opština Donji Žabar 
   - Скупштина општине-Skupština opštine 
   - Доњи Жабар-Donji Žabar. 

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

Број: 01-022-14/12                                                                          Предсједник Скупштине                                                              
20. фебруар 2012. године                                                                 Звјездан Милић, с.р.  
Доњи Жабар 

____________________________________________ 
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     На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',број 
101/04, 42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26. Статута општине Доњи Жабар(''Службени гласник 
општине Доњи Жабар'', број 6/05) и члана 107.Пословника  Скупштине општине Доњи 
Жабар(''Службени гласник општине Доњи Жабар'', број 1/05 и 4/05-исправка), Скупштина општине 
Доњи Жабар,на Тридесетдругој редовној сједници одржаној дана 9. марта 2012. године, донијела је 

ОДЛУКУ  
о поништавању Одлуке о оглашавању неважећим и изради новог 

печата Скупштине општине Доњи Жабар 
Члан 1. 

   Поништава се Одлука о оглашавању неважећим и изради новог печата Скупштине општине Доњи 
Жабар број 01-022-14/12 од 20. фебруара 2012. године. 

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

Број: 01-022-28/12                                                                                      Предсједник Скупштине                                                               
9. март 2012. године                                                                                        Звјездан Милић, с.р. 
Доњи Жабар 

______________________________________________ 
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   На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. Статута општине Доњи Жабар(“Службени гласник Општине 
Доњи Жабар”, број 6/05),Скупштина општине Доњи Жабар на Тридесетдругој редовној сједници 
одржаној дана 9.марта 2012.године,донијела је  

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

 
Члан 1. 

  У Одлуци о интернет презентацији општине Доњи Жабар(Службени гласник општине Доњи 
Жабар“, бр. 2/07) у члану 5. мијења се став 4. и измијењен гласи: 
 

     „Главног и одговорног уредника и Уређивачки савјет именује Скупштина општине и одређује 
накнаду за њихов рад.“ 

Члан 2. 
  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службеном гласнику Општине  Доњи 

Жабар”. 

Број:01-022-24/12                                                                                           Предсједник Скупштине 
9.март 2012.године                                                                                               Звјездан Милић, с.р. 
Доњи Жабар 

________________________________________________ 
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   На основу члана 8.Закона о министарским, владиним и другим именовањима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), а у складу са чл. 30. и 34. Закона о локалној самоуправи(„Службени 
гласник општине Доњи Жабар“, бр.101/04,42/05 и 118/05) и чл. 26. и 39.став 3.Статута општине 
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,број 6/05) Скупштина општине Доњи 
Жабар, на Тридесетдругој редовној сједници одржаној дана 9. марта 2012.године, донијела је 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 

СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

Члан 1. 
   Овом одлуком расписује се јавни конкурс за избор и именовање Секретара Скупштине општине 
Доњи Жабар, како слиједи: 

ЈАВНИ КОНКУРС 
за избор и именовање секретара Скупштине општине Доњи Жабар 

 
     I - Опис послова 
     Секретар Скупштине општине обавља сљедеће послове: помаже предсједнику и потпредсједнику 
Скупштине у припреми и вођењу сједница Скупштине, предлаже доношење одлука и других 
прописа из надлежности Скупштине, ставља приговор на законитост одлуке или другог акта 
приликом претресања на сједници Скупштине, као и на сједници одбора Скупштине на којој 
присуствује,руководи Службом Скупштине,ако се Служба образује одлуком Скупштине,стара се о 
спровођењу закључака Скупштине, врши друге послове одређене законом, Статутом општине Доњи 
Жабар, Пословником Скупштине општине Доњи Жабар и Правилником о организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске административне службе. 
 
     II - Мандат 
   Секретар Скупштине општине Доњи Жабар именује се на вријеме трајања мандата Скупштине 
општине. 
 
     III - Статус 
   Радно-правни статус секретара биће регулисан након доношења акта о именовању. 
 
     IV - Општи услови за кандидате: 
 1. да су држављани Републике Српске, односно БиХ, 
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 2. да су старији од 18 година, 
 3. да имају општу здравствену способност, 
 4. да нису отпуштени из државне службе, на било којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на 
нивоу државе или ентитета), као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у 
Републици Српској, у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције, 
 5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци, или 
за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова на упражњеном мјесту, 
 6. да се против њих не води кривични поступак, 
 7. да се на њих не односи члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине. 

     V - Посебни услови за кандидате: 
   1. висока стручна спрема,дипломирани правник,положен стручни испит за рад у административној 
служби јединице локалне самоуправе или положен правосудни испит, 
   2. најмање пет година радног искуства у органима државне или локалне самоуправе, 
   3. познавање рада на рачунару. 

     VI - Сукоб интереса 
   Кандидати не могу обављати дужност,активност или бити на положају који доводи до сукоба 
интереса, у складу са Законом о министарским,владиним и другим именовањима Републике Српске 
и Законом о локалној самоуправи. 
 
     VII - Потребна документа 
   Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних 
услова: 

1. увјерење о држављанству, 
2. извод из матичне књиге рођених, 
3. овјерену копију личне карте 
4. увјерење да се против њих не води кривични поступак 
5. овјерену копију дипломе 
6. увјерење о положеном стручном испиту за рад у административној служби јединице локалне 

самоуправе или правосудном испиту 
7. овјерену копију радне књижице 
8. доказ о траженом радном искуству у струци (пет година радног искуства у органима 

државне или локалне самоуправе), 
9. потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању општих услова из подт. 4. и 

7. тачке IV Конкурса 
10. потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о непостојању сукоба интереса. 

   Подаци из казнене евиденције-увјерење о некажњавању из подтачке 5. тачке IV прибавиће се 
службеним путем након избора кандидата. 
   Љекарско увјерење о општој здравственој способности из подтачке 3. тачке IV изабрани кандидат 
прилаже након избора. 
   Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавијештени. 
   Имајући у виду овлашћења омбудсмана,која проистичу из члана 16.Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске, везана за приговоре на коначна именовања, 
постоји потреба сталног увида у поднесена документа, те се из тог разлога документа приложена уз 
пријаве на конкурс неће враћати кандидатима. 
 
     VIII - Рок за подношење пријаве 
   1. Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања Конкурса. 
   2. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
   3. Подносиоци пријава са којима се не ступи у контакт у року од пет дана од дана истека рока за 
подношење пријава,  неће бити узети у разматрање у даљем процесу именовања. 
   4. Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија Административне службе општине 
Доњи Жабар) или путем поште, на адресу: Административна служба општине Доњи Жабар – 
Комисија за избор и именовање секретара Скупштине општине Доњи Жабар, Трг младости 2, 76273 
Доњи Жабар. 
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     IX - Конкурс ће бити објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и у дневном 
листу “Фокус”. Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана 
посљедњег објављивања. 

Члан 2. 
   Захтјев за објаву конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Фокус“ 
поднијеће се у року три дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
   За објаву конкурса овлашћује се предсједник Скупштине општине Доњи Жабар. 

Члан 3. 
   Поступак избора кандидата спровешће Комисија за избор секретара Скупштине општине Доњи 
Жабар коју именује Скупштина општине Доњи Жабар посебним рјешењем. 

Члан 4. 
   Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Доњи 
Жабар. 
 
Број: 01-022-27/12                                                                               ПРЕДЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
9. март 2012.године                                                                                         Звјездан Милић,с.р. 
Доњи Жабар 

_______________________________________________ 
     34 
   На основу чл. 30. и 121. став 1. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике 
Српске", бр. 101/04 и 42/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар ("Службени 
гласник општине Доњи Жабар", бр.6/05)и чланом 107. Пословника Скупштине општине Доњи 
Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.1/05)Скупштина општине Доњи Жабар,на 
Тридесетдругој редовној сједници одржаној дана 9. марта 2012. године,донијела је 

О Д Л У К У  
о утврђивању листе стручњака за именовање Комисије за спровођење 

конкурса за избор службеника у јединици локалне самоуправе 
 

    1. Утврђује се листа стручњака за именовање Комисије за спровођење конкурса за избор 
службеника у јединици локалне самоуправе(у даљем тексту:Комисија),у саставу: 

1) Милан Игњић 
2) Душанка Јовановић, 
3) Симо Божић, 
4) Далибор Стојановић,  
5) Бранислав Перић 
6) Митар Митровић. 

    2. Скупштина општине Доњи Жабар,на приједлог начелника општине, именоваће Комисију за 
провођење поступка за пријем службеника на упражњена радна мјеста у јединици локалне 
самоуправе по расписаном конкурсу,и то три члана са листе из тачке 1.ове Одлуке,а два члана са 
листе службеника који имају професионално искуство. 
    3. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању листе стручњака за 
именовање Комисије за спровођење конкурса за избор службеника у јединици локалне самоуправе 
("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.13/08 и 2/11). 
 
    4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар". 

Број:01-022-25/12                                                                                  Предсједник Скупштине 
9. март 2012.године                                                                                      Звјездан Милић,с.р. 
Доњи Жабар 

_______________________________________________ 
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   На основу чл. 30.и 36.став 1.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике 
Српске", бр.101/024, 42/05 и 118/05),а у складу са чланом 32. став 3. Статута општине Доњи 
Жабар(“Службени гласник Општине Доњи Жабар”,број 6/05) и тачком 7.подтачка 5. Програма 
демографског развоја општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.2/09), 
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Скупштина општине Доњи Жабар на Тридесетдругој редовној сједници одржаној дана 9. марта 
2012. године, донијела је  

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  

 
I 

   У Одлуци о оснивању Комисије за популациону политику Скупштине општине Доњи Жабар 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 12/10 и 3/11) мијења се тачка I. и измијењена гласи: 

“I 
 Оснива се Комисија за популациону политику Скупштине општине Доњи Жабар, као повремено 
радно тијело Скупштине општине Доњи Жабар,у саставу: 

1. Мирко Вуковић, одборник, из Доњег Жабара, предсједник Комисије; 
2. Перо Стевановић, одборник, из Човић Поља, члан 
3. Слободан Крунић, из Доњег Жабара, члан“ . 

II 
   У тачки III. ријечи „за свој рад чију висину одређује начелник општине својим рјешењем“, 
мијењају се и гласе: „за присуствовање сједници Комисије, у износу од 30,00 КМ“. 

 
III 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине 
Доњи Жабар". 
 
Број:01-022-21/12                                                                                            Предсједник Скупштине 
9. март 2012.године                                                                                               Звјездан Милић,с.р. 
Доњи Жабар                                                                                

____________________________________________________ 
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   На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(''Службени гласник Републике Српске'', број 
101/04,42/05 и 118/05),а у складу са одредбама члана 26. Статута општине Доњи Жабар ('''Службени 
гласник општине Доњи Жабар'', број 6/05), Скупштина општине Доњи Жабар,на Тридесетдругој 
редовној сједници одржаној дана 9. марта 2012. године, донијела је 

 
ОДЛУКУ  

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗДАВАЊУ ИНФО-ЛЕТКА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

Члан 1. 
   У Одлуци о издавању ИНФО-ЛЕТКА општине Доњи Жабар('''Службени гласник општине Доњи 
Жабар'',број 9/09), у члану 6.ријечи „Начелник општине“ мијењају се ријечима: „Скупштина 
општине Доњи Жабар и одређује накнаду за њихов рад“. 

Члан 2. 
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар".  
 
Број:01-022-23/12                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК                      
9. март 2012.                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Доњи Жабар                                                                                           Звјездан Милић,с.р. 

_______________________________________ 
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   На основу члана 30.став 1.алинеја 2.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике 
Српске“,бр. 101/04,42/05 и 118/05)и члана 26.тачка 21) Статута општине Доњи Жабар („Службени 
гласник општине Доњи Жабар“,број 6/05),Скупштина општине Доњи Жабар на Тридесетдругој 
редовној сједници одржаној 9. марта 2012. године, донијела је 

ОДЛУКУ 
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о измјени Одлуке о образовању Форума безбједности 
за општину Доњи Жабар 

 
I 

   У Одлуци о образовању Форума безбједности за општину Доњи Жабар(„Службени гласник 
општине Доњи Жабар“, 15/10) у тачки II. подтачка 1. разрјешава се Владимир Ресановић, а именује 
се Стефан Робак, а у подтачки 4. разрјешава се Јово Жигић а именује се Душан Цвијановић из Човић 
Поља. 

II 
   Тачка VI. мијења се и гласи: 

“VI. 
    Чланови Форума имају право на накнаду за свој рад по одржаној сједници у износу од 30,00 КМ.“ 
 

III 
    Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 
 
Број:01-022-22/12                                                                                        Предсједник Скупштине     
9. март 2012.године                                                                                           Звјездан Милић,с.р. 
Доњи Жабар 

_____________________________________________ 
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   На основу члана 121. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени глсник Републике Српске", 
бр.101/04,42/05 и 118/05), члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.41/03), а у складу са чланом 26. 
Статута општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05), Скупштина 
општине Доњи Жабар,на Тридесетдругој редовној сједници одржаној дана 9. марта 2012. године, 
донијела је 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ДОЊИ ЖАБАР  
 
I 

   У Комисију за избор секретара Скупштине општине Доњи Жабар,именују се:  
     1. Симо Божић, са листе стручњака, председник Комисије, 
     2. Душанка Јовановић, са листе стручњака, члан, 
     3. Милан Игњић, са листе стручњака, члан, 
     4. Радо Лејић, из реда лица са професионалним искуством,члан. 
     5. Драгиња Ђорђић, из реда службеника са професионалним искуством,члан.   
 

II 
   Задатак Комисије је да у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске  размотри благовремене пријаве кандидата, 
сачини ранг листу са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме за именовање (опште и 
посебне услове),по потреби припреми додатне информације о кандидатима,обави интервјуе и након 
тога предложи ранг листу са кандидатима,као и приједлог акта за именовање секретара Скупштине 
општине Доњи Жабар. 

III 
   Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у "Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар". 
 
Број: 01-022-29/12                                                                            Предсједник Скупштине 
9. март 2012.године                                                                                Звјездан Милић,с.р. 
Доњи Жабар 

_____________________________________ 
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   На основу члана 6. Одлуке о објављивању општинских прописа("Службени гласник Општине 
Доњи Жабар",бр.9/07-Пречишћени текст, Ванредни број 1/2012 и Ванредни број 2/12), Скупштина 
општине Доњи Жабар, на Тридесетдругој редовној сједници одржаној 9. марта 2012.године,донијела 
је 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Главног уредника,Одговорног уредника и Редакцијског колегија 
"Службеног гласника општине Доњи Жабар" 

 
I 

  За Главног уредника "Службеног гласника општине Доњи Жабар" именује се Лазар Миркић дипл. 
инж. агрономије, народни посланик у Народној Скупштини Републике Српске. 

 
II 

   За Одговорног уредника "Службеног гласника општине Доњи Жабар" именује се Митар 
Митровић, дипл.правник из Шамца. 

III 
  За чланове Редакцијског колегија "Службеног гласника општине Доњи Жабар" именују се: 
     - Ружица Јовичић, 
     - Миле Максимовић и 
     - Зденко Јовановић. 

IV 
   За обављање повјерених послова одређује се накнада Одговорном уреднику у мјесечном износу од 

100,00 КМ. 
   За чланове Редакцијског колегија одређује се накнада у мјесечном износу по 30,00 КМ. 

V 
   Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи Рјешење о именовању Одговорног уредника и 
Редакцијског колегија "Службеног гласника општине Доњи Жабар"(„Службени гласник општине 
Доњи Жабар“,Ванредни број 2/12). 

VI 
  Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“.  

Број:01-022-30/12                                                                                      Предсједник Скупштине 
9. март 2012.године                                                                                         Звјездан Милић,с.р. 
Доњи Жабар 

___________________________________________________ 
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    На основу чл.30.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",бр. 101/04, 
42/05 и 118/05)и члана 26.Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар", 
бр.6/05), Скупштина општине Доњи Жабар, на Тридесетдругој редовној сједници одржаној 9.марта 

2012.године донијела је следеће 
РЈЕШЕЊЕ 

 О ИМЕНОВАЊУ ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА И ЧЛАНОВА УРЕЂИВАЧКОГ 
САВЈЕТА  ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

 
I 

   За главног и одговорног уредника Интернет презентације општине Доњи Жабар именује се Митар 
Митровић. 

II 
   За чланове Уређивачког савјета Интернет презентације општине Доњи Жабар именују се: 
     1. Далибор Стојановић, помоћник главног и одговорног уредника, 
     2. Слободан Вуковић, задужен за дизајн и садржај презентације, 
     3. Свјетлана Стевановић, задужена за стручне  и административне послове, 
     4. Ранко Симић, задужен за техничку припрему, 
     5. Зденко Јовановић, задужен за техничке, помоћне и остале послове. 
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III 
   За Главног и одговорног уредника одређује се накнада за рад у мјесечном износу од 100,00 КМ. 
   За помоћника главног и одговорног уредника одређује се накнада за рад у мјесечном износу од 
80,00 КМ. 
   За чланове Уређивачког савјета одређује се накнада за рад у мјесечном износу од 30,00 КМ. 

IV 
   Ступањем на снагу овог рјешења, престаје да важи рјешење број 01-022-63/11 од 30. јуна 2011. 
године („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.9/11). 

.V 
   Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а биће објављено и у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-32/12                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК   
9. март 2012.године                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Доњи Жабар                                                                                              Звјездан Милић,с.р. 
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   На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр. 
101/04, 42/05 и 118/05), Скупштина општине Доњи Жабар, на Тридесетдругој редовној сједници 
одржаној дана 9. марта 2012. године, донијела је 

РЈЕШЕЊЕ 
о престанку важења Рјешења о одређивању бројчаних ознака и начину 

вођења канцеларијског пословања Скупштине општине Доњи Жабар и њених 
радних тијела 

 
   1. Рјешење о одређивању бројчаних ознака и начину вођења канцеларијског пословања 
Скупштине општине Доњи Жабар и њених радних тијела број 01-022-16/12 од 20.2.2012. 
године(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни број 2/12), престаје да важи. 
   2. Предмети, акти, регистратор формирани у складу са Рјешењем из тачке 1. предаће се 
овлашћеном службенику за послове писарнице и архиве у Административној служби општине Доњи 
Жабар, ради повезивања и коначног архивирања, у складу са прописима о канцеларијском 
пословању.  
   3. За провођење овог рјешења,  одговоран је предсједник Скупштине општине Доњи Жабар. 
   4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар". 

Број: 01-022-31/12                                                                                Предсједник Скупштине      
9. март 2012.године                                                                                    Звјездан Милић,с.р.   
Доњи Жабар 

_______________________________________________ 
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   На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
101/04,42/05 и  118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар ("Службени 
гласник општине Доњи Жабар", бр.6/05) и чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи 
Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.1/05 и 4/05-исправка), Скупштина 
општине Доњи Жабар,на Тридесетдругој редовној сједници одржаној 9. марта 2012.године, 
донијела је следећи 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

  Усваја се Годишњи Програм рада Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар за школску 2011/2012 
годину 

II 
   Програм из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка. 
 

III 
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и  објавиће се  у "Службеном гласнику 
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општине Доњи Жабар". 

Број:01-022-36/12                                                                                   Предсједник Скупштине  
9. март 2012.године                                                                                      Звјездан Милић,с.р. 
Доњи Жабар 

_____________________________________________ 
              43 
   На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута  општине  Доњи  Жабар  (“Службени  
гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи 
Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.), Скупштина општине 
Доњи  Жабар, на Тридесетдругој редовној сједници одржаној дана 9. марта 2012. године,донијела 
је сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 
о прихватању Информације о примопредаји канцеларија 

предсједника и потпредсједника Скупштине и печата Скупштине 
општине Доњи Жабар 

 
I 

   Прихвата се Информација о примопредаји канцеларија предсједника и потпредсједника 
Скупштине и печата Скупштине општине Доњи Жабар. 

II 
    Информација из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио. 
 

III 
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар”. 

Број:01-022-34/12                                                                                         Предсједник Скупштине  
9. март 2012.године                                                                                            Звјездан Милић,с.р.  
Доњи Жабар 

ИНФ ОРМ АЦИЈА  
О ПРИМОПРЕДАЈИ КАНЦЕЛАРИЈА ПРЕДСЈЕДНИКА И ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

И ПЕЧАТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

   Дана 27. фебруара 2012. године извршена је, записнички, примопредаја службених канцеларија 
предсједника и потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар и печата Скупштине општине 
Доњи Жабар. Предавалац канцеларија и печата у посјед је начелник општине Стево Стевић, а 
примаоци у посјед и коришћење канцеларија и печата Скупштине општине су предсједник 
Скупштине Звјездан Милић и потпредсједник Скупштине Слободан Павловић. Примопредаја је 
извршена на основу налога Основног суда у Модричи у складу са рјешењем тог суда број 86 0 Рс 
022706 12 Рс од 20.2.2012. године. Записник о примопредаји потписали су предавалац у посјед 
канцеларија и печата начелник општине Стево Стевић и примаоци истих у посјед-Звјездан Милић и 
Слободан Павловић.  
  На тај начин створени су услови за несметано коришћење канцеларија новоизабраних предсједника 
и потпредсједника Скупштине, као и употреба и стављање печата Скупштине на акте и 
документацију Скупштине општине Доњи Жабар и предсједника Скупштине Звјездана Милића,као 
и радних тијела Скупштине, настале у периоду од 21.12. 2011. године до дана примопредаје, па 
надаље.  
  О примопредаји канцеларија, такође, сачињен је и посебан записник од стране Одбора за етику 
Скупштине општине Доњи Жабар. 

  Извршењем свих наведених радњи коначно је омогућен нормалан рад и функционисање 
Скупштине општине Доњи Жабар, која је и поред спречавања и опструкција од стране начелника 
општине,извршавала своје надлежности у отежанимусловима и тиме показала своју одговорност 
према грађанима општине Доњи Жабар.   

   Предлажемо да Скупштина након расправе, прихвати ову Информацију. 

  Доњи Жабар, 5. март 2012. године 
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ПОДНОСИОЦИ ИНФОРМАЦИЈЕ: 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                        ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                      Звјездан Милић,с.р.                                          Слободан Павловић,с.р. 

________________________________________________ 
  
         44 
   На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
101/04,42/05 и  118/05),а  у  складу  са  чланом  26.Статута  општине  Доњи  Жабар  (“Службени  
гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи 
Жабар (“Службени гласник општине Доњи  Жабар”,бр.1/05  и  4/05-испр.),  Скупштина  општине  
Доњи  Жабар,на Тридесетдругој редовној сједници одржаној дана 9. марта 2012. године,донијела је 
сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

   Прихвата се Информација о раду Полицијске станице Пелагићево за период 1.1.-31.12.2011. 
године број 09-9/01-052-12/12 од 20.2.2012. године. 
 

II 
    Информација из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио. 
 

III 
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар”. 

Број:01-022-35/12                                                                                     Предсједник Скупштине  
9. март 2012.године                                                                                       Звјездан Милић,с.р.  
Доњи Жабар 

________________________________________________ 
          45 
   На основу чл. 26.Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 
6/05), а у складу са чл.108. став 3. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник 

општине Доњи Жабар“, бр. 1/05 и 4/05-исправка), Скупштина општине Доњи Жабар је на 
Тридесетдругој редовној седници одржаној 9. марта 2012. године,  донијела 

З А К Љ У Ч А К 
I 

   Скупштина општине Доњи Жабар закључује да се разматрање Приједлога Одлуке о Буџету 
општине Доњи Жабар за 2012.годину и Приједлога Одлуке о извршењу буџета општине Доњи Жабар 
за 2012. годину обави на сљедећој Тридесеттрећој редовној сједници Скупштине општине Доњи 
Жабар,а најкасније до 20. априла 2012. године. 

II 
   Скупштина тражи од Одбора за буџет и финансије да размотри приједлоге одлука из тачке I. овог 
Закључка и поднесе извјештај на сједници Скупштине на којој ће се разматрати приједлози 
наведених одлука. 

III 
   За провођење овог Закључка задужује се предсједник Скупштине општине Доњи Жабар. 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 

Број:01-022-33/12                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 
9. март 2012. године                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Доњи Жабар                                                                                                  Звјездан Милић,с.р. 

____________________________________________ 
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    АКТИ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

      46 
   На основу члана 14. Закона о печатима (“Службени гласник Републике Српске”,бр. 17/92, 63/01 и 
49/07) предсједник Скупштине општине Доњи Жабар, д о н о с и 

РЈЕШЕЊЕ 
о употреби и чувању печата Скупштине општине Доњи Жабар 

I 
   Печатом Скупштине општине Доњи Жабар(у даљем тексту: Скупштина) потврђује се аутентичност 
аката,других докумената и поднесака којима Скупштина, предсједник, потпредсједник и секретар 
Скупштине и радна тијела Скупштине одлучују или службено опште са другим органима, правним 
лицима и грађанима. 

II 
   Печат Скупштине ставља се са лијеве стране поред потписа овлашћеног лица за потписивање 
аката,других докумената и поднесака. 

III 
   Печат Скупштине ставља се поред потписа сљедећих овлашћених лица: 
    - предсједник Скупштине 
    - потпредсједник Скупштине 
    - секретар, односно вршилац дужности секретара Скупштине 
    - предсједник, потпредсједник или замјеник предсједника радног тијела Скупштине. 

 
IV 

   Овлашћена лица из тачке III. овог Рјешења одговарају материјално,кривично и прекршајно за 
случај прекорачења, или злоупотребу овлашћења или неовлашћено представљање приликом 
потписивања аката,докумената и других поднесака којима се потврђује њихова аутентичност. 

V 
   Печат/и Скупштине чува/ју се и употребљава/ју у службеним просторијама општине Доњи Жабар, 
код овлашћеног службеника за послове писарнице и архиве. 
   Чување и употреба печата мора бити таква да се онемогући њихова незаконита употреба. 
  Заштита печата обезбјеђује се,у складу са законом и подзаконским прописима, закључавањем у 
намјенском простору,држањем у посебним касама, сефовима или другим заштићеним просторима, а 
током рада печат мора бити у видокругу овлашћеног службеника за послове писарнице и архиве или 
другог овлашћеног службеника. 

VI 
    Печат Скупштине може се, изузетно, употребљавати и ван службених просторија општине Доњи 
Жабар, искључиво по одобрењу предсједника Скупштине ако је то потребно за извршење одређене 
службене радње.У том случају сачињава се записник са подацима о овлашћеном лицу којем се 
предаје печат Скупштине ради употребе ван службених просторија општине Доњи Жабар,сврси 
употребе, датумом, сатом и минутом предаје, роком враћања и датумом,сатом и минутом враћања 
печата. 

VII 
   Изузетно, предсједник Скупштине може печат Скупштине повјерити, на чување и одлучивање о 
његовој употреби, секретару, односно вршиоцу дужности секретара Скупштине, о чему ће се 
саставити записник. 

VIII 
   Акти начелника општине којима се уређује израда, коришћење, употреба, руковање и чување 
печата органа општине Доњи Жабар не примјењују се за печате Скупштине.    

IX 
   У случају сумње у неовлашћено представљање на актима, другим документима и поднесцима лица 
поред чијег потписа се захтијева стављање печата Скупштине, овлашћени службеник за послове 
писарнице и архиве, провјерава и утврђује посљедњи акт којим је то лице изабрано/именовано на 
дужност предсједника Скупштине, потпредсједника Скупштине, секретара,односно вршиоца 
дужности секретара Скупштине, предсједника и потпредсједника, односно замјеника предсједника 
радног тијела Скупштине. 

X 
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  Ово рјешење као акт административног пословања ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
"Службеном гласнику општине Доњи Жабар". 
Број: 01-022-20/12                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 
6. март 2012. год.                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Доњи Жабар                                                                                      Звјездан Милић, с.р. 

___________________________________ 
 

       АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ  
   47 
   На основу члана 7.став 2. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе («Службени 
гласник Републике Српске», број 96/05),Комисија за избор и именовање Скупштине општине 
Доњи Жабар, на Другој сједници одржаној 8. марта 2012. године, доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
   1. ЈОВО ПАНТЕЛИЋ из Човић Поља, опозива се са функције замјеника начелника општине Доњи 
Жабар са 21. 12.2012.године. 
   2. Именовани има право на плату у трајању од шест мјесеци и то у периоду од 22. децембра 2011. 
године до 22. јуна 2012. године,у висини коју је имао у вријеме престанка функције која се одређује 
на сљедећи начин: 
       - основна плата одређује се множењем просјечне плате запослених у Административној служби 
општине Доњи Жабар у претходној години са коефицијентом 1,9. 
       - саставни дио основне плате је увећање по основу укупног пензијског стажа који износи 0,5% 
за сваку годину пензијског стажа. 
   3.  Ово Рјешење биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
   Скупштина општине Доњи Жабар на Другој Ванредној сједници одржаној  дана 21. 12. 2011. 
године донијела је Одлуку о разрјешењу замјеника начелника општине Доњи Жабар тј. именованог 
Јова Пантелића, број 01-022-102/11. Одлука је објављена у „Службеном гласнику општине Доњи 
Жабар“, Ванредни број 1/12. 
   У поступку доношења овог Рјешења Комисија за избор и именовање, у складу са својим 
овлашћењима из члана 7. став 2. Закона о статусу  функционера јединица локалне самоуправе 
(«Службени гласник Републике Српске», број 96/05), донијела је рјешење о опозиву замјеника 
начелника општине Доњи Жабар. 
 
   Приликом одређивања основа за обрачун плате именованог у трајању од шест мјесеци-за  период 
од 22. децембра 2011. године до 22. јуна 2012. године, у складу са одредбама члана 28. став 1. Закона 
о статусу функционера јединица локалне самоуправе, Комисија је примијенила одредбе чл. 2. и 3. 
Одлуке о платама и другим накнадама функционера општине („Службени гласник општине Доњи 
Жабар“, бр. 6/11-Пречишћени текст). 

      Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења именовани може поднијети жалбу Скупштини 
општине Доњи Жабар. Жалба се подноси у року од 15 дана од пријема овог Рјешења. 
 
Број: 01/1-022-2-2/12                                                                               Предсједник 
Доњи Жабар, 8. март 2012.године                                         Комисије за избор и именовање 
                                                                                                         Цвијетин Ђорђић, с. р. 

__________________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

29. Одлука о приступању промјени Статута општине Доњи Жабар 
30.  Одлука о оглашавању неважећим и изради новог печата Скупштине општине Доњи 

Жабар 
31. Одлука о поништавању Одлуке о оглашавању неважећим и изради новог печата 

Скупштине општине Доњи Жабар 
32. Одлука о измјени Одлуке о интернет презентацији општине Доњи Жабар 
33. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине 

општине Доњи Жабар 
34. Одлука о утврђивању листе стручњака за именовање Комисије за спровођење 

конкурса за избор службеника у јединици локалне самоуправе 
35.  Одлука о измјени Одлуке о оснивању Комисије за популациону политику Скупштине 

општине Доњи Жабар 
36.  Одлука о измјени Одлуке о издавању ИНФО-ЛЕТКА општине Доњи Жабар 
37.  Одлука о измјени Одлуке о образовању Форума безбједности за општину Доњи Жабар 
38. Рјешење о именовању Комисије за избор секретара Скупштине општине Доњи Жабар 
39. Рјешење о именовању Главног уредника,Одговорног уредника и Редакцијског колегија 

"Службеног гласника општине Доњи Жабар" 
40.  Рјешење о именовању Главног и одговорног уредника и чланова Уређивачког савјета 

интернет презентације општине Доњи Жабар 
41.  Рјешење о престанку важења Рјешења о одређивању бројчаних ознака и начину вођења 

канцеларијског пословања Скупштине општине Доњи Жабар и њених радних тијела 
42.  Закључак о усвајању Годишњег Програма рада Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар за 

школску 2011/2012 годину 
43.  Закључак о прихватању Информације о примопредаји канцеларија предсједника и 

потпредсједника Скупштине и печата Скупштине општине Доњи Жабар 
44.  Закључак о прихватању Информације о раду Полицијске станице Пелагићево за период 1.1.-

31.12.2011. године број 09-9/01-052-12/12 од 20.2.2012. године 
45. Закључак о разматрању Приједлога Одлуке о Буџету општине Доњи Жабар за 2012.годину и 

Приједлога Одлуке о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2012. годину  
 

АКТИ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
46. Рјешење о употреби и чувању печата Скупштине општине Доњи Жабар 

 
АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 

 
47. Рјешење о опозиву замјеника начелника општине Доњи Жабар 
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