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АКТИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
 

203. 

На основу чланова 39. и 120. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 

Жабар“, број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар је, на четрнаестој редовној седници одржаној дана 

о7. маја 2018.године, донела: 
 

О Д Л У К У  
О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НАЧЕЛНИКУ  ОПШТИНЕ  ЗА  ЗАКЉУЧИВАЊЕ  ТРИПАРИТЕТНОГ  

СПОРАЗУМА  ИЗМЕЂУ  ОПШТИНА  ДОЊИ  ЖАБАР,  ПЕЛАГИЋЕВО  И  ШАМАЦ 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност Начелнику општине Доњи Жабар да у име општине Доњи Жабар може 

закључити споразуме о сарадњи између општине Доњи Жабар, општине Пелагићево и општине Шамац 

ради регулисања вршења послова из области инспекцијског надзора и надзора комуналне полиције. 
 

Члан 2. 

Споразум између општина Доњи Жабар, Пелагићево и Шамац ће обухватити сарадњу три 
општине из области инспекцијских послова. 
 

Члан 3. 

Споразум између општине Доњи Жабар и општине Пелагићево ће обухватити сарадњу из области 

послова комуналне полиције. 
 

Члан 4. 

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

Број: 01-022-34 /18                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Датум: о7.о5.2018. год.                                                                                          Перо Стевановић, с.р. 
     

204. 

На основу члана 195. став 3. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 

92/09, 121/12 и 74/12), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 96/17) и члана 65. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 

9/17), Скупштина општине, на четрнаестој редовној сједници одржаној о7. маја 2018.године, донијела је: 
 

ПРОГРАМ  
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВАОД ВОДНИХ НАКНАДА У 2018.ГОДИНИ 

 

1. Овим Програмом утврђује се начин коришћења средстава посебних водних накнада из буџета 

општине Доњи Жабар за 2018.годину, која на дан о6.о3.2018.године износе 7.877,о3 КМ и 

планираних средстава од водних накнада која се за 2018.годину планирају у износу од 
10.000,оо КМ. 

 

2. Средства из тачке 1. овог Програма користиће се у сврху смањења опасности и спречавање и 

заштиту од поплава на следећи начин: 

- за санацију водног објекта - канала (пропуста) испред цркве у насељеном месту Лончари, 
који је оштећен  у поплавама 2014.године, у планираном износу од 5.000,оо КМ, 
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- за прочишћавање канала и јарака ради одвођења вишка воде, у планираном износу од 
8.877,оо КМ, 

- за санацију катастарске парцеле поред гробља у насељеном месту Лончари, које је оштећено 

у поплавама 2014.године (санација одводних јарака који су повезани са латералним каналом 

Тиња-Толиса), у износу од 4.000,оо КМ. 
 

3. За извршење овог Програма надлежан је и одговоран Начелник општине. 
 

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

 

Број: 01-022-38 /18                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Датум: о7.о5.2018. год.                                                                                          Перо Стевановић, с.р. 
     

205. 

На основу члана 35. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), а у складу са чланом 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и чланом 27. 

тачка 6. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), 
Скупштина општине Доњи Жабар, на четрнаестој редовној сједници одржаној дана о7. маја 

2018.године, донијела је: 
 

ПРОГРАМ 
 коришћења средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта  

у непољопривредне сврхе у 2018. години 
 

На основу Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07,14/10 и 5/12) наплаћена накнада по основу промјене намјене пољопривредног земљишта 

уплаћује се у односу 30% према Буџету Републике Српске и 70% према Буџету матичне Општине. 

Употреба тих средстава је строго намјенска и прикупљена средства морају се користити 
искључиво за побољшање особина пољопривредног земљишта, односно привођења непољопривредног 

земљишта пољопривредној производњи. 

Средства прикупљена од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљшита у 

непољопривредне сврхе у 2017. години, а која износе 5.958,51 КМ, користиће се за побољшање особина 
пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу и то мјерама изградње и уређења каналске и 

путне мреже која служи пољопривредном земљишту. 

Обим и количина извођења радова зависит ће од приккупљених средстава од накнаде за промјену 

намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, на рачун општинских прихода, врста 
прихода 722411. 

Овај Програм ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-40 /18                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Датум: о7.о5.2018. год.                                                                                          Перо Стевановић, с.р. 
     

206. 

На основу члана 2.12. став 5. и 8. 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 д) Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрешењу 
и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени 

гласник БиХ“, број 57/17, 60/17 и 10/18) и члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник 

општине Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар је, на четрнаестој редовној 
седници одржаној дана о7. маја 2018.године, донела: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  И  ПРЕДСЕДНИКА   

ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ДОЊИ  ЖАБАР 
1.  Драгана Танасић из Лончара, дипломирани правник, именује се за члана и председника 

Општинске изборне комисије Доњи Жабар на мандатни период од 7(седам) година, рачунајући од дана 

давања сагласности Централне изборне комисије БиХ.  
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2.   Ово решење ступа на снагу даном давања сагласности од стране Централне изборне комисије 
БиХ и биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Доњи Жабар је на тринаестој редовној седници одржаној дана 

19.о3.2018.године донела Одлуку о расписивању јавног огласа за избор члана Општинске изборне 

комисије Доњи Жабар број: 01-022-19/18, на основу које је јавни оглас расписан и објављен у дневним 
новинама „Глас Српске“ дана 30.о3.2018.године и на интернет страници општине Доњи Жабар дана 

30.о3.2018.године (www.opstinadonjizabar.com). 

Скупштина општине Доњи Жабар је на тринаестој редовној седници одржаној дана 
19.о3.2018.године донела и решење о именовању комисије за провођење поступка по јавном огласу за 

именовање члана Општинске изборне комисије Доњи Жабар број: 01-022-27/18 у саставу: Ружица 

Поповић из Човић Поља, председник, Спасоје Стевић из Доњег Жабара, члан  и  Радмила Божић из 
Доњег Жабара, члан (у даљем тексту: Комисија). 

Увидом у записнике комисије за избор члана Општинске изборне комисије Доњи Жабар од 

29.о4.2018.године и 30.о4.2018.године утврђено је: 

- да су се на јавни оглас пријавила два кандидата: Јовица Бабић, дипл. економиста из Брчко 

Дистрикта БиХ и Драгана Танасић, дипл. правник из Лончара,  

- да је Комисија извршила класификацију кандидата на оне који испуњавају услове тражене 

јавним огласом и на оне који не испуњавају услове, од којих само кандидат Драгана Танасић из 

Лончара испуњава све опште и посебне услове предвиђене Изборним законом БиХ, Упутством 

о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрешењу и обуци чланова изборне комисије 

основне изборне јединице у Босни и Херцеговини и јавним огласом, 

- да је утврдила критеријуме за бодовање кандидата, 

- да је обавила интервју са кандидатом Драганом Танасић и на основу утврђених критеријума 

извршила бодовање кандидата Драгане Танасић, 

- да је сачинила ранг листу са редоследом кандидата према успеху (укупном броју бодова), 

- да су оба кандидата дала изјаву да су српске националности и да нема пријављених кандидата 

других националности. 

Увидом у ранг листу кандидата од 30.о4.2018.године, утврђено је да је кандидат Драгана Танасић 
из Лончара заузела прво место на ранг листи са укупно 5,00 освојених бодова. 

Увидом у записник Комисије за избор и именовање Скупштине општине Доњи Жабар од 

30.о4.2018.године утврђено је да је поступак избора члана општинске изборне комисије Доњи Жабар 
спроведен у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), Изборним законом БиХ и Упутством о утврђивању 

квалификација, броја и именовању чланова општинске изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ”, број 57/17, 60/17 и 10/18). 

Чланом 2.12. тачка 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) 

прописано је да чланове општинске изборне комисије именује општинско веће, односно скупштина 
општине, уз сагласност централне изборне комисије БиХ, на основу јавног огласа по процедури коју 

утврђује Централна изборна комисија БиХ, посебним прописом; док је ставом 8) предвиђено да 

општинско веће, односно скупштина општине именује председника између чланова општинске изборне 
комисије, уз сагласност Централне изборне комисије БиХ. 

Чланом 7. став 1. тачка д) Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрешењу и 

обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник 
БиХ“, број 57/17, 60/17 и 10/18) прописано је да надлежни орган, ценећи положај кандидата на листи, 

доноси одлуку о именовању чланова изборне комисије. 

У складу са утврђеним чињеничним стањем, а применом наведених законских и подзаконских 

одредби, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења не може се изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор. Управни спор се покреће подношњем тужбе Окружном суду у Добоју у року 

од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 

Број: 01-022-35 /18                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Датум: о7.о5.2018. год.                                                                                          Перо Стевановић, с.р. 
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207. 

На основу члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став 2. тачка 24. Статута 

општине доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина општине 
Доњи Жабар је, на четрнаестој редовној сједници одржаној о7. маја 2018.године, донијела: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРИЈЕШЕЊУ  ЧЛАНОВА  ОДБОРА  ЗА  ЖАЛБЕ  ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР 

 

1. Славица Ристић, дипломирани правник - адвокат из Брчко Дистрикта БиХ, разрјешава се 

дужности предсједника Одбора за жалбе општине Доњи Жабар због истека мандата; 
2. Живан Благојевић, дипломирани правник - адвокат из Шамца, разрјешава се дужности члана 

Одбора за жалбе општине Доњи Жабар због истека мандата; 

3.  Драшко Латиновић, дипломирани правник из Бања Луке, разрјешава се дужности члана Одбора 
за жалбе општине Доњи Жабар због истека мандата; 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине Доњи Жабар број 01-022-31/14 од 23.04.2014.године, Живан 
Благојевић из Шамца и Драшко Латиновић из Бања Луке именвани су за чланове Одбора за жалбе 

општине Доњи Жабар на мандатни период од четири године. 

Рјешењем Скупштине општине Доњи Жабар број 01-022-53/17 од 21.06.2017.године, Славица 
Ристић из Брчког именована је за предсједника Одбора за жалбе општине Доњи Жабар на период до 

23.о4.2018.године. 

Даном 23.о4.2018.године именованим лицима истекао је мандат на чланоство у Одбору за жалбе 
општине Доњи Жабар.  

Чланом 155. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) прописано је да предсједника и чланове 

Одбора за жалбе именује Скупштина општине након проведеног јавног конкурса на период од четири 
године, са могућношћу поновног избора. 

На основу утврђеног чињеничног стања, а примјеном одредби члана 155. став 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима једнице локалне самоуправе, одлучено је као у 
диспозитиву овог рјешења.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може 

покренути управни спор. Управни спор се покреће подношењем тужбе Окружном суду у Добоју у року 
од 30 дана од дана достављања овог рјешења. 
 

Број: 01-022-36 /18                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Датум: о7.о5.2018. год.                                                                                          Перо Стевановић, с.р. 
     

 

208. 

На основу члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 190. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 55/10), а у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03) и чланом 36. став 2. тачка 24. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник 
општине Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар је, на четрнаестој редовној 

сједници одржаној о7. маја 2018.године, донијела: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЈЕДНИКА  И  ЧЛАНОВА  ОДБОРА  ЗА  ЖАЛБЕ 

 ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР 
 

1. За чланове Одбора за жалбе општине Доњи Жабар, на период од четири године, именују се: 

-   Славица Ристић, дипл. правник - адвокат из Брчко Дистрикта БиХ, за предсједника Одбора 

за жалбе општине Доњи Жабар; 
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-   Драшко Латиновић, дипл. правник из Бања Луке, за члана Одбора за жалбе општине Доњи 
Жабар; 

-   Споменка Рађеновић, дипл. правник из Приједора, за члана Одбора за жалбе општине Доњи 

Жабар. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Доњи Жабар је на тринаестој редовној сједници одржаној дана 

19.о3.2018.године донијела одлуку о расписивању јавног конкурса за избор чланова Одбора за жалбе 
општине Доњи Жабар на основу које је јавни конкурс расписан и објављен у Дневним новинама 

„Вечерње новости“ од о2.о4.2018.године и у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 29/18 од  

о4.о4.2018.године.  
Увидом у записник комисије за избор предсједника Одбора за жалбе општине Доњи Жабар број 

01-022-32/18 од 26.о4.2018.године утврђено је да је поступак спровела комисија за избор чланова Одбора 

за жалбе именована рјешењем Скупштине општине Доњи Жабар број 01-022-26/18 од 19.о3.2018.године, 

да су се на конкурс пријавила три кандидата Славица Ристић, дипломирани правник, адвокат из Брчко 
Дистрикта БиХ, Драшко Латиновић, дипломирани правник из Бања Луке и Споменка Рађеновић, 

дипломирани правник из Приједора, и да сва три кандидата испуњавају опште и посебне услове 

предвиђене законом. 
Чланом 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) прописано је да Скупштина именује предсједника и 

чланове Одбора за жалбе након спроведеног јавног конкурса са могућношћу поновног избора.  

Чланом 2. Одлуке о оснивању Одбора за жалбе („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 
2/14 и 2/17) прописано је да предсједника и чланове Одбора за жалбе општине Доњи Жабар именује 

Скупштина након спроведеног јавног конкурса са могућношћу новог избора. 

У складу са утврђеним чињеничним стањем, а примјеном наведених законских и подзаконских 
одредби, одлучено је као у диспозитиву рјешења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може 

покренути управни спор. Управни спор се покреће подношењем тужбе Окружном суду у Добоју у року 

од 30 дана од дана достављања овог рјешења. 
 

Број: 01-022-37 /18                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Датум: о7.о5.2018. год.                                                                                          Перо Стевановић, с.р. 
     

 

209. 

На основу члана 10. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима Републике Српске, 
„Службени гласник Републике Српске“, број 63/11), а у складу са чланом 36. Статута општине Доњи 

Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 

четрнаестој редовној седници одржаној данa 07.05.2018.године, донела: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  ИЗМЕНИ  РЕШЕЊА  О  ОСНИВАЊУ  САВЕТА  ЗА  БЕЗБЕДНОСТ  САОБРАЋАЈА  

ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР 
 

Члан 1. 

У Решењу о оснивању Савета за безбедност саобраћаја општине Доњи Жабар („Службени гласник 
општине Доњи Жабар“, број 2/14 и 2/17) тачка 1. мења се и гласи: 

„1. У циљу подстицања превентивних и других активности у области безбедности саобраћаја на 

подручју општине Доњи Жабар, остваривања координације и сарадње укључених субјеката, оснива се 
Савет за безбедност саобраћаја општине Доњи Жабар ( у даљем тексту: Савет), у саставу: 

1. Драгица Радивојевић из Брчког председник Ауто Мото Друштва „Доњи Жабар“ Доњи  

Жабар, председник Савета, 

2.  Александар Стевановић из Човић Поља, заменик председника Савета, 
3.  Јово Жигић из Лончара, члан Савета, 

4.  Анђелко Стевић из Доњег Жабара, члан Савета, 

5.  Тодор Шалипур из Лончара, члан Савета.“ 
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Члан 2. 
Ово решење ступа на снагу даном доношења а биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 

 

Број: 01-022-39 /18                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
Датум: о7.о5.2018. год.                                                                                          Перо Стевановић, с.р. 

     

 

 

210. 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о бодама („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 36. став 2. тачка 13. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник Републике 

Српске“, број 9/17), члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник 

општине Доњи Жабар“, број 12/17), Скупштина општине Доњи Жабар је, на четрнаестој редовној 
сједници одржаној о7. маја 2018.године, донијела следећи: 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

I 

Усваја се извод из записника са тринаесте редовне сједнице Скупштине општине Доњи Жабар, 
која је одржана дана 19. марта 2018.године. 
 

II 
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-33 /18                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Датум: о7.о5.2018. год.                                                                                          Перо Стевановић, с.р. 
     

 
 

211. 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број  97/16), члан 36. став 2. тачка 13. Статута општине Доњи Жабар („Службени 

гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), а у складу са Одлуком о овлашћењима за прибављање и 

располагање имовином општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 8/10 и 
18/12), Скупштина општине Доњи Жабар је, на четрнаестој редовној седници одржаној дана 

07.05.2018.године, донела: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 О  ОСНИВАЊУ  КАТАСТРА  НЕПОКРЕТНОСТИ  ЗА  КАТАСТАРСКУ  ОПШТИНУ  ДОЊИ  ЖАБАР 

-  ОПШТИНА  ДОЊИ  ЖАБАР 
 

Члан 1. 

Скупштина општине Доњи Жабар обавештава грађане општине Доњи Жабар и ширу јавност да ће 

у јуну месецу 2018.године почети излагање података на јавни увид и утврђивања права на 

непокретностима у катастарској општини Доњи Жабар, општина Доњи Жабар. 
 

Члан 2. 
Обавезује се Начелник општине Доњи Жабар да, путем комисије, изврши идентификацију 

непокретности (пољопривредног земљишта и шума) у власништву општине Доњи Жабар, а све са 

циљем утврђивања ажурне и тачне евиденције о непокретностима у власништву општине Доњи Жабар и 
правилне примене Закона о премеру и катастру Републике Српске. 
 

Члан 3. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 

 
Број: 01-022-41 /18                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Датум: о7.о5.2018. год.                                                                                          Перо Стевановић, с.р. 
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212. 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 36. став 2. тачка 13. Статута општине Доњи Жабар („Службени 

гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), а у складу са чланом 8. Одлукe о овлашћењима за 
прибављање и располагање имовином општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 

Жабар“, број 8/10 и 18/12), Скупштина општине Доњи Жабар је, на четрнаестој редовној седници 

одржаној дана о7. маја 2018. године, донела: 
 

З А К Љ У Ч А К  
О  РУШЕЊУ  ОБЈЕКТА  И   ПРОДАЈИ  ПОКРЕТНЕ  ИМОВИНЕ 

У  СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР 
 

Члан 1. 

Скупштина општине Доњи Жабар је сагласна да се изврши рушење објекта - тзв. “магацина” у 
Доњем Жабару, у улици Николе Тесле број 37,  изграђеног на к.ч. бр. 579 (нови премер, а којој одговара 

парцела старог премера број 155/4),  уписаној у поседовни лист број 901 и з.к. уложак број 226 к.о. 

Лончари, као власништво општине Доњи Жабар са делом 1/1, због дотрајалости објекта и обезбеђивања 

слободног простора за паркирање путничких моторних возила. 
 

Члан 2. 
Скупштина општине Доњи Жабар је сагласна да се грађевински материјал који ће настати 

рушењем објекта прода по тржишној вредности. 
 

Члан 3. 

Овлашћује се Начелник општине Доњи Жабар за извршење овог закључка. 
 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-42 /18                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Датум: о7.о5.2018. год.                                                                                          Перо Стевановић, с.р. 
     

 

213. 

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

97/16), а у складу са чланом 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 

Жабар“, број 6/05, 7/12 и 6/15) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени 
гласник општине Доњи Жабар“, број 1/05 и 4/05-исправка), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 

четрнаестој редовној сједници одржаној о7. маја 2018.године, донијела следећи: 
                 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Усваја се Информација о раду и финансијском пословању Општинске борачке организације  Доњи 

Жабар за 2017. годину.  
 

II 

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

Број: 01-022-43 /18                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Датум: о7.о5.2018. год.                                                                                          Перо Стевановић, с.р. 
     

 

214. 

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

97/16), а у складу са чланом 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 

Жабар“, број 6/05, 7/12 и 6/15) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени 
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гласник општине Доњи Жабар“, број 1/05 и 4/05-исправка), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 
четрнаестој редовној сједници одржаној о7. маја 2018.године, донијела следећи: 
  

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Усвајају се Извјештаји о раду са финансијским показатељима спортских организација које су 

користиле средства буџета у 2017. години и то: 
 

     - ФК „Црвена Звијезда“ Доњи Жабар, 
     - ФК „Младост“ Лончари, 

     - ФК „Полет“ Човић Поље. 
 

II 

Извјештаји из тачке I. у прилогу чине саставни дио овог Закључка. 
 

III 

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

Број: 01-022-45 /18                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Датум: о7.о5.2018. год.                                                                                          Перо Стевановић, с.р. 
     

 

215. 

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

97/16), а у складу са чланом 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 

Жабар“, број 6/05, 7/12 и 6/15) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени 
гласник општине Доњи Жабар“, број 1/05 и 4/05-исправка), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 

четрнаестој редовној сједници одржаној о7. маја 2018. године, донијела следећи 
      

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду Савјета Мјесних заједница Доњи Жабар, Човић Поље и Лончари за 
2017.годину. 
                

II 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар”. 
 

Број: 01-022-44 /18                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Датум: о7.о5.2018. год.                                                                                          Перо Стевановић, с.р. 
     

 

 

216. 

На основу члана 195. став 3. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 
92/09, 121/12 и 74/12), члана 59.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 96/17) и члана 65. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 

9/17), Скупштина општине Доњи Жабар је, на четрнаестој редовној сједници одржаној дана о7. маја 

2018.године, донијела: 
 

З А К Љ У Ч А К 
  

I 

Усваја се Извјештај о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од 

посебних водних накнада у 2017.години. 
 

II 

Извјештај  из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка. 
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III 
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-46 /18                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Датум: о7.о5.2018. год.                                                                                          Перо Стевановић, с.р. 
     

 

 
 

 

САДРЖАЈ: 
АКТИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

 

 

203.  Одлука о давању сагласности Начелнику општине за закључивање трипаритетног споразума 

између општина Доњи Жабар, Пелагићево и Шамац, 
204.   Програм коришћења средстава од водних накнада у 2018.години, 

205.  Програм коришћења средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе у 2018.години, 

206.   Решење о именовању члана и предсједника Општинске изборне комисије Доњи Жабар, 
207.   Рјешење о разријешењу чланова Одбора за жалбе општине Доњи Жабар, 

208.   Рјешење о именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Доњи Жабар, 

209.   Решење о измјени решења о оснивању Савета за безбедност саобраћаја општине Доњи Жабар, 
210.   Закључак о усвајању извода записника са тринаесте сједнице СО Доњи Жабар, 

211.  Закључак о оснивању катастра непокретности за катастарску општину Доњи Жабар – општина 

Доњи Жабар, 
212.   Закључак о рушењу објекта и продаји покретне имовине у својини општине Доњи Жабар, 

213. Закључак о усвајању Информације о раду и финансијском пословању Општинске борачке 

организације Доњи Жабар за 2017.годину, 

214.  Закључак о усвајању Извјештаја о раду са финансијским показатељима спортских организација 
које су користиле средства буџета у 2017.године, 

215.  Закључак о усвајању Извјештаја о раду Савјета мјесних заједница Доњи Жабар, Човић Поље и 

Лончари за 2017.године, 
216.  Закључак о усвајању Извјештаја о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода 

од посебних водних накнада у 2017.години. 
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