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     На основу члана члана 39. став (2) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став (2) Статута oпштине Доњи 
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 9/17) Скупштина општине 
Доњи Жабар на 20. редовној сједници одржаној 21.  децембра 2018. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о измјенама Одлуке о стимулисању наталитета 

 
Члан 1. 

   У Одлуци о стимулисању наталитета („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
број 19/13), у члану 4. ријеч „родитељ“ мијења се ријечју: „мајка“. 
 

Члан 2. 

   Члан 6. мијења се и гласи:  
«Члан 6. 

   Корисницима који испуњавају услове из члана 5. Ове Одлуке ЈУ „Центар за социјални 
рад Доњи Жабар“ (у даљем тексту:Центар) рјешењем одобрава новчану помоћ за 
стимулисање наталитета. 
   Рјешење из става 1. овог члана доноси се у складу са чланом 197.став 1. Закона о 
општем управном поступку. 
   Рјешење о одобравању новчане помоћи за стимулисање наталитета доставља се 
кориснику помоћи, рачуноводству Општинске управе Доњи Жабар и Архиви Центра.» 
 

Члан 3. 

   У члану 7. у ставу 1. ријечи «Начелник општине» мијењају се ријечима «Центар». 
   У ставу 3. ријечи «сталном радном тијелу Скупштине општине Доњи Жабар 
надлежном за породицу» мијењају се ријечима: «начелнику општине», а у другој 
реченици става 3. ријеч  «првостепеном » мијењају се ријечју: «другостепеном». 
 

Члан 4. 

  У члану 8. ријечи «локалној управи надлежној за послове социјалне заштите» 
мијењају се ријечју: «Центру». 

Члан 5. 

   У члану 9. ријечи «Начелник општине» мијењају се ријечју: «Центар». 
 

 

                Гласник 
 
  

         

Доњи Жабар                           
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Члан 6. 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-98/18                                                                              Предсједник Скупштине 
21. децембар 2018. године                                                                    Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 
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   Ha основу чл. 50.  и 51. 50. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), а у складу са чланом 36.став (2) 
Статута општине Доњи Жабар  (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 9/17) 
и чланом 1. став 2. Наредбе о забрани,односно ограничавању  и условима за номадску 
испашу оваца и коза у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 
82/05), Скупштина општине Доњи Жабар на 20. редовној сједници одржаној дана 
21.12. 2018. године, донијела је  

ОДЛУКУ 
о забрани номадске испаше оваца и коза на подручју општине Доњи Жабар 

 

Члан 1. 
   У циљу спречавања појаве и ширења заразних болести животиња и ради заштите 
здравља људи од зооноза које се са оваца и коза могу пренијети на људе, те у циљу 
заштите пољопривредног шумског и другог земљишта, усјева и засада од штета које 
могу настати номадском испашом оваца и коза, забрањује се номадско сточарење 
оваца и коза на подручју општине Доњи Жабар.  
   Номадском испашом у смислу ове Одлуке сматра се напасање оваца и коза на 
пољопривредном, шумском и другом земљишту на коме држалац оваца и коза нема 
право својине, односно посјед или право коришћења, које се врши противно овој 
Одлуци, као и гоњење оваца и коза преко земљишта и саобраћајницама (локалним, 
некатегорисаним и другим путевима), које се врши противно овој Одлуци и другим 

прописима општине Доњи Жабар. 
Члан 2. 

   Држаоцем, у смислу ове Одлуке, сматра се власник оваца и коза (правно или физичко 
лице) чије су овце и козе, или лице које гони овце и козе на испашу, или  лице које чува 

овце и козе на испаши.  

 

Члан 3. 
    На подручју општине Доњи Жабар не постоје уређени и одређени пашњаци који 
могу задовољити номадско сточарење оваца и коза, нити постоји комплекс 
необрадивог земљишта гдје би се могао уредити ограђени пашњак (простор) за 
номадско сточарење оваца и коза.  

Члан 4. 
   Инспекцијски надзор и контролу номадске испаше оваца и коза, доношење управних 
и других аката и предузимање осталих прописаних мјера и радњи, у складу са 
Републичким прописима и овом Одлуком (контролу и излазак на лице мјеста, 
састављање записника, доношење рјешења, закључка или наредбе, подношење 
прекршајне пријаве и др.) врши: 
     1) за номадску испашу на пољопривредном земљишту - пољопривредни инспектор 
надлежан за општину Доњи Жабар, 
     2) за номадску испашу на другом земљишту, парковима, саобраћајницама и јавним 
површинама-комунална полиција надлежна за општину Доњи Жабар, 
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      3) за обављање послова ветеринарске заштите и предузимање других мјера у 
складу са прописима-ветеринарски инспектор надлежан за општину Доњи Жабар, 

 

Члан 5. 
   За све остале мјере и радње које се односе на номадску испашу оваца и коза на 
подручју општине Доњи Жабар, примјењују се Закон о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), Наредба о 
забрани,односно ограничавању и условима за номадску испашу оваца и коза у 
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 82/05), као и други 
Републички прописи који уређују номадску испашу коза и оваца.  

 

Члан 6. 
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“.  
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   На основу члана 36. став (2) тачка 23) Статута општине Доњи Жабар („Службени 
гласникопштине Доњи Жабар“, број 9/17/) а у складу са чланом 44. Пословника о раду 
Скупштине општинеДоњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 
12/17), Скупштина општине Доњи Жабар, је на 20. редовној сједници одржаној дана 
31. децембра 2018.године, на приједлог Комисије за избор и именовање, донијела 

 

ОДЛУКУ 
о избору чланова сталних радних тијела Скупштине општине Доњи 

Жабар 
 

I 
 За чланове Комисије за статут и прописе изабрани су: 
1. Перо Стевановић, предсједник Скупштине општине, предсједник Комисије по 
функцији 
2. Митар Митровић,секретар Скупштине општине,   члан 
3. Мирослав Жигић, члан 
4. Младен Ђокановић,  члан 
5. Слободан Симић,  члан 

II 
За чланове Комисије за буџет и финансије изабрани су: 
1. Мирослав Жигић, предсједник Комисије 
2. Петар (Слободан) Стевановић,  члан 
3. Зоран Васић, члан 
4. Зора Поповић, члан 
5. Слободан Симић, члан. 

III 
За чланове Комисије за награде и признања изабрани су (сви из реда одборника): 
1. Душан Јовичић, предсједник Комисије 
2. Перо Стевановић, члан 
3. Анђелко Стевић, члан 
4. Стево Мијатовић, члан 
5. Слободан Павловић, члан 
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IV 
За чланове Комисије за образовање,културу,информисање и вјерска питања изабрани су: 
1. Анђелко Стевић, предсједник Комисије 
2. Ново Мишкић, члан 
3. Стево Мијатовић, члан 
4. Загорка Митровић, члан 
5. Милан Благојевић, члан 

V 
За чланове Комисије за мјесне заједнице изабрани су: 
1. Анђелко Стевић, предсједник Комисије 
2. Стево Мијатовић, члан 
3. Душан Јовичић, члан 
4. Цвијетин Ђорђић, члан 
5. Слободан Симић, члан 

VI 
За чланове Комисије за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 
насљеђа, изабрани су: 
1. Анђелко Стевић, предсједник Комисије 
2. Стево Мијатовић, члан 
3. Зора Поповић, члан 
4. Живка Стевић, члан 
5. Звјездан Милић, члан 

VII 
За чланове Комисије за равноправност полова, изабрани су: 
1. Зора Поповић,предсједник Комисије 
2. Борка Крунић, члан 
3. Анђелко Стевић, члан 
4. Ново Мишкић, члан 
5. Стево Тодоровић, члан 

VIII 
За чланове Комисије за спровођење Кодекса понашања, изабрани су: 
1. Душан Јовичић, предсједник Комисије 
2. Младен Ђокановић, члан 
3. Стеван Митровић, члан 
4. Душан Михајловић, члан 
5. Коста Станишић, члан 

IX 
За чланове Комисије за привреду и пољопривреду, изабрани су: 
1. Стево Мијатовић, предсједник Комисије 
2. Стево Стевић, члан 
3. Драган Јосиповић, члан 
4. Слободан Павловић, члан 
5. Стево Тодоровић, члан 

X 
За чланове Комисије за планирање општинског развоја изабрани су: 
1. Никола Ђокановић, предсједник Комисије 
2. Перо Стевановић, члан 
3. Зора Поповић, члан 
4. Лука Ђорђић, члан 
5. Зоран Васић, члан 
6. Миленко Бабић, члан 
7. Душан Цвијановић,  члан 
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XI 
За чланове Одбора за друштвени надзор и представке (сви из реда одборника), 
изабрани су: 
1. Стево Мијатовић, предсједник Одбора 
2. Анђелко Стевић, члан 
3. Слободан Павловић, члан 
4. Цвијетин Ђорђић, члан 
5. Душан Јовичић, члан 

XII 
За чланове Одбора за регионалну и међународну сарадњу изабрани су: 
1. Перо Стевановић, предсједник Одбора 
2. Стево Мијатовић, члан 
3. Слободан Симић, члан 
4. Љиљана Тодоровић, члан 
5. Александар Јанковић, члан 

XIII 
За чланове Одбора за здравље, породицу и социјална питања, изабрани су: 
1. Душан Јовичић, предсједник Одбора 
2. Зора Поповић, члан 
3. Ново Мишкић, члан 
4. Маријана Ђокановић, члан 
5. Стево Тодоровић, члан 

XIV 
За чланове Савјета за спорт и омладину, изабрани су: 
1. Анђелко Стевић, предсједник Савјета 
2. Јанко Јосиповић, члан 
3. Слободан Симић, члан 
4. Мишо Гајић, члан 
5. Слободан Павловић, члан. 

XV 
   Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о избору чланова сталних 
радних тијела Скупштине општине Доњи Жабар „Службени гласник општине Доњи 
Жабар“, бр. 9/16 и 10/16). 

XVI 
   Ова одлука, као акт пословања Скупштине општине Доњи Жабар,ступа на снагу 
даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-94/18                                                                                Предсједник Скупштине  
21. децембар.2018. године                                                                     Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

______________________ 
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   На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 41/03), члана 15. 
Статута Јавне установе „Центар за социјални рад  Доњи Жабар“ Доњи Жабар („Службени 
гласник општине Доњи Жабар“,број 7/18), члана 87.  Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 37/12 и 90/16 ) и члана 36. став (2) 
Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 9/17), 
Скупштина општине Доњи Жабар, на 20. редовној сједници одржаној 21. децембра 
2018. године, донијела је 

ОДЛУКУ 
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора 

Јавне установе „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар 
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Члан 1. 

   Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање директора  Јавне установе „Центар 
за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар. 
 

Члан 2. 
   Општи и посебни услови и критеријуми за избор и именовање  директора Јавне 
установе „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар, прописани су Законом о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске",бр.41/03), Законом о социјалној заштити („Службени 
гласник Републике Српске“ број 37/12 и 90/16) и  Статутом ЈУ „Центар за социјални 
рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар. 

Члан 3. 
   Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе „Центар за социјални 
рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар, чини саставни дио ове одлуке а објавиће се у 
„Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ“ . 
   Рок за подношење пријава на Конкурс из члана 1. ове одлуке је 15 дана од дана 
посљедњег објављивања конкурса у једном од јавних гласила из става 1. овог члана. 
 

Члан 4. 
   Поступак спровођења конкурса, укључујући преглед приспјелих пријава, интервју и 
предлагање кандидата, у складу са Законом и Одлуком, извршиће Комисија за избор 
по јавном конкурсу за именовања у Јавној установи „Центар за социјални рад Доњи 
Жабар“ Доњи Жабар, коју именује Скупштина општине Доњи Жабар. 
   Административно-техничке послове за потребе рада комисије из става 1. овог члана 
(вођење записника, позивање на сједнице комисије и сл.) вршиће службеник 
Општинске управе за Скупштинске послове. 
 

Члан 6. 
   Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 

 

Број: 01-022-96/18                                                                                  Предсједник Скупштине 
21.  децембар 2018. године                                                                       Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

 .............................................................. 
 

       На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 15. 
Статута Јавне установе „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,број 7/18) и члана 1. Одлуке о 
расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе „Центар 
за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар, Скупштина општине Доњи Жабар  
расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС 
за избор и именовање директора Јавне установе  

„Центар за социјални рад  Доњи Жабар“ Доњи Жабар 
 

     1. Скупштина општине Доњи Жабар расписује Јавни конкурс за избор и именовање 
директора   Јавне установе „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар.  

 
     2. Опис послова: Директор организује рад и пословање Центра, заступа и 
представља Центар и потписује његове акте, одлучује о коришћењу средстава за 
текуће пословање Центра, стара се о попуни упражњеног радног мјеста у Центру и 
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рјешава о правима, обавезама и одговорностима запослених у Центру, у складу са 
законом и подзаконским прописима, стара се о законитости и одговоран је за рад 
Центра, доноси, по потреби, упутства у вези са радом и пословањем Центра, доноси 
појединачне одлуке о стицању и коришћењу средстава Центра према намјенама 
утврђеним финансијским планом и у складу са одлукама Управног одбора, утврђује 
приједлог акта о организацији и систематизацији Центра, израђује и предлаже 
програм рада, финансијски план, и по потреби друге планске документе, израђује и 
предлаже извјештај о пословању и годишњи обрачун Центра, организује и обезбјеђује 
мјере за чување имовине Центра, одобрава службена путовања запосленима у Центру, 
обавља друге послове утврђене Законом, актима органа општине, овим Статутом и 
одлукама Управног одбора Центра. 
 
     3.  Мандат: Директор се именује  на период од четири (4) године, након проведеног 
поступка јавне конкуренције и уз претходно прибављену сагласност Министарства 
надлежног за послове социјалне заштите Републике Српске, са могућношћу поновног 
избора. 
 
     4. Општи услови за кандидате су: 
       4.1 да су држављани Републике Српске и БиХ, 
       4.2 да су старији од 18 година, 
       4.3 да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 
шест мјесеци, 
       4.4 да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на 
било којем нивоу власти у Републици Српској и БиХ у периоду од три године прије 
дана објављивања упражњене позиције, 
       4.5 да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да 
нису под оптужницом тог суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве пред 
Судом ( Члан IX 1. Устава БиХ). 
 
     5.  Посебни услови  и критеријуми  за кандидате за директора ЈУ „Центар за 
социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар, који се именује из реда стручних радника из 
члана 91. Закона о социјалној заштити, су: 
    - висока стручна спрема, односно образовање првог циклуса у трајању од најмање 
три, а највише четири године и вреднује се са најмање 180, односно 240 ECTS бодова, 
односно стручна спрема стечена према закону који регулише високо образовање, 
одговарајућег усмјерења, и то сљедећих занимања: дипломирани социјални радник, 
дипломирани правник, дипломирани психолог, дипломирани социолог, менаџер 
социјалне политике и социјалне заштите, дипломирани педагог, дипломирани 
специјални педагог и дипломирани дефектолог(дипломирани специјални едукатор и 
рехабилитатор), као и лица која имају високу стручну спрему економских усмјерења, 
    - радно искуство у струци од најмање пет година, 
    - доказани резултати у обављању послова и задатака из области социјалне заштите 
    - положен стручни испит за рад у органима управе, 
    - познавање дјелатности Центра. 
 

    Под радним искуством од најмање пет година, подразумијева се радно искуство 
након стицања степена стручне спреме из алинеје 1. 
 
     6. Потребна документа:  
   Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и 
посебних услова: 
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     Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих 
и посебних услова : 
       6.1 увјерење о држављанству 
       6.2 диплому о завршеној школи, 
       6.3 доказ о радном искуству у струци (копија радне књижице или увјерење 
послодавца/аца), 
       6.4  копију личне карте, 
       6.5 увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима управе 
       6.6 изјаве:  
         - да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 
шест мјесеци, 
        - да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било 
којем нивоу власти у Републици Српској и БиХ у периоду од три године прије дана 
објављивања упражњене позиције, 
       - да се на њих не односи члан IX.1. Устава БиХ). 

 

     Документа којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се 
у оригиналу или овјереној фотокопији, а изјаве из подтачке 6.6 овјерене од стране 
надлежног органа. 
 

     Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју, 
о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени. 
     Подносиоци пријава (кандидати) са којима Комисија за избор не ступи у контакт у 
року од десет дана од дана истека рока за подношење пријава неће бити узети у 
разматрање у даљем изборном поступку. 

 

     7.  Сукоб интереса 
      Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци. 
     Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који 
доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба 
интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 73/08 и 52/14), Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 
као и другим законима који регулишу сукоб интереса и неспојивости функција. 
     Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци. 
     Комисија за избор је дужна приликом обављања интервјуа са сваким кандидатом 
објаснити и детаљно размотрити питања која се односе на сукоб интереса утврђена 
овом тачком 7. 
   8. Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном 
листу „ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ“. 
     Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у 
једном од наведених јавних гласила . 
     Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
    У пријави обавезно навести контакт телефон. 
   Пријаве са потребним документима се могу доставити лично у Пријемну 
канцеларију Општинске управе Доњи Жабар или путем поште на адресу:  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР, Трг Младости бр. 2, 76273 Доњи Жабар, са 
назнаком "Комисија за избор директора ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ 
Доњи Жабар - не отварати". 
 
Број: 01-022-96/18                                                                               Предсједник Скупштине 
21. децембар 2018. године                                                                        Перо Стевановић 
Доњи Жабар 

______________________ 
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   На основу члана 36. став (2) тачка 23) Статута општине Доњи Жабар („Службени 
гласник Општине Доњи Жабар“, број 9/17), а у складу са чланом 42. ст. (1) и (2)  , а у 
вези члана 52. Пословника о раду Скупштине општине Доњи Жабар, Скупштина 
општине Доњи Жабар, на 20.редовној сједници одржаној 21. децембра 2018. године, 
донијела је 

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању Комисије за избор и именовање Скупштине општине Доњи Жабар 

 
I 

   Именује се Комисија за избор и именовање Скупштине општине Доњи Жабар, у  
саставу: 
    1. Мирослав Жигић, Клуб одборника „Покрет за промјене“, предсједник комисије, 
    2. Младен Ђокановић, Клуб одборника „Покрет за промјене“, потпредсједник 
комисије, 
    3. Душан Јовичић, Клуб одборника „Покрет за промјене“, члан, 
    4. Зора Поповић, Клуб одборника „Покрет за промјене“, члан, 
    5. Цвијетин Ђорђић, Клуб одборника СДС-НДП,члан. 
 

II 
   Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи Рјешење број 01-022-46/16 од 30. 
11. 2016. године (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, 9/16). 
 

III 
   Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено и у „Службеном  
гласнику општине Доњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-93/18                                                                              Предсједник Скупштине 
21. децембар 2018.године                                                                 Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

______________________ 
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   На основу члана 9.Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 41/03),члана 39. став 2. 
тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16) и члана 36. став 2. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине 
Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 20. редовној сједници 
одржаној 21. децембра 2018. године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за избор по јавном конкурсу за именовања у Јавној 

установи „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар 
 

   1. У Комисију за избор по jавном конкурсу за  именовањa  у Јавној установи „Центар 
за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар (у даљем тексту:Комисија за избор) 
именују се: 
     1) Радмила Божић, општински службеник, предсједник, 
     2) Слободан Вуковић, општински службеник, члан, 
     3) Тодор Шалипур, општински службеник, члан, 
     4) Маја Стојисављевић из Лончара, члан и 
     5) Милан Благојевић из Доњег Жабара, члан. 
 

   2. Комисија из тачке 1. овог рјешења именује се  на вријеме трајања мандата 
Скупштине општине Доњи Жабар у текућем сазиву. 
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   3.  Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом спроведе поступак по јавним 
конкурсима за именовања свих органа у Јавној установи „Центар за социјални рад 
Доњи Жабар“ Доњи Жабар, које распише Скупштина  општине Доњи Жабар,у складу са 
Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, што 
укључује разматрање приспјелих пријава на конкурс, утврђивање листе кандидата 
који су ушли у ужи избор, обављање интервјуа са кандидатима и утврђивање ранг-
листе кандидата на основу стручних способности и извјештај о спроведеном поступку 
за директора са препоруком достави Комисији за избор и именовање која  Скупштини 
општине Доњи Жабар упућује приједлог на коначно одлучивање, а извјештај о 
спроведеном поступку за чланове управног одбора достави Начелнику општине, који 
ће приједлог доставити Скупштини општине на коначно одлучивање. 
   4.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у  „Службеном 
гласнику општине Доњи Жабар“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
   Чланом 9. Закона о министарским, владиним и  другим именовањима Републике 
Српске, прописано је да одговорни јавни службеник („Скупштина општине Доњи 
Жабар“) је одговорна за именовање чланова Комисије за избор, која се  састоји од пет 
чланова, од којих су најмање три службеници. За чланове Комисије за избор се именују 
по могућности лица која познају одредбе Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске и који посједују стручно знање у одговарајућим 
областима. Друга два члана Комисије  за избор именују се на основу истих 
критеријума. Комисија за избор и именовање Скупштине општине је утврдила 
Приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине доношење 
истог. 
   Скупштина општине Доњи Жабар је на 20. редовној сједници одржаној 21. децембра 
2018. године донијела Рјешење као у диспозитиву. 
 
   ПРАВНА ПОУКА:  Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, 
али се може тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју, у року од 
30 дана, од дана пријема овог рјешења. 
 
Број: 01-022-99/18                                                                               Предсједник Скупштине 
21. децембар  2018. године                                                                  Перо Стевановић, с.р.                                                                     
Доњи Жабар  

______________________ 
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     На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број97/16), а у складу са чланом 191. Пословника Народне Скупштине 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), чланом 
36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник Републике Српске“, број 9/17) и 
чланом 137. став 1. тачка 4) Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени 
гласник општине Доњи Жабар“,број 12/17), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 20. 
редовној сједници одржаној 21. децембра 2018. године, донијела сљедећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
   1. Скупштина општине Доњи Жабар подноси иницијативу за измјену Закона о 
пољопривредним задругама („Службени гласник Републике Српске“,бр. 73/08, 106/09 
и 78/11). 
   2. Иницијатива из тачке 1. овог Закључка чини његов саставни дио и биће упућена 
предсједнику Народне Скупштине Републике Српске. 



Страна 11 

Број 20  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  Сриједа,26. децембар 2018. 

 

 

   3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Доњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-100/18                                                                              Предсједник Скупштине 
21. децембар 2018. године                                                                   Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

............................................................................... 

 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР 

СКУПШТИНА ОПШТИНE 
  

 

____________________________________________________________________ 
Трг Младости–бр.2,76273 Доњи Жабар,тел/факс:054/875-100,E-mail: sekretar.donjizabar@mail.ru 

 

Број: 01-022-100/18 
Датум: 21. децембар 2018. 
 

    

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
Н/р Недељку Чубриловићу, предсједнику Народне Скупштине у три примјерка 
 
 

Предмет: Иницијатива за измјене Закона о пољопривредним задругама 
(„Службени гласник Републике Српске“,бр. 73/08, 106/09 и 78/11) 
 
   На основу члана 191. Пословника Народне Скупштине Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17),а у складу са Закључком Скупштине 
општине Доњи Жабар број 01-022-__/18 од __. децембра 2018. године, Скупштина 
општине Доњи Жабар подноси иницијативу за измјену Закона о пољопривредним 
задругама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/08, 106/09 и 78/11). 
 

Иницијатива за Измјену Закона о пољопривредним задругама 
 

   У члану 48a. став (1) Закона о пољопривредним задругама („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 73/08, 106/09 и 78/11) послије ријечи „пољопривреде“ 
ставља се запета и додају ријечи: „,као и физичким лицима који се претежно 
баве пољопривредном дјелатношћу,“. 
 

   У члану 48а.  став (4) иза ријечи „правним“ додају се ријечи: „и физичким“. 
 

Образложење 
 

   У Поглављу VI ИМОВИНА ЗАДРУГЕ, члановима 48. и 48а. Закона о пољопривредним 
задругама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/08, 106/09 и 78/11) 
прописано је: 

Члан 48. 
   (1) Непокретности уписане у јавним евиденцијама као државна,односно друштвена својина с правом 
коришћења, управљања или располагања у корист задруге, након ступања на снагу овог закона 
уписаће се као својина јединица локалне самоуправе(општина и град) на чијој територији се те 
непокретности налазе. 

mailto:sekretar.donjizabar@mail.ru
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   (2)  Упис непокретности из става 1.овог члана,по захтјеву градоначелника града, односно начелника 
општине,утврђује се рјешењем надлежне подручне јединице Републичке  управе за геодетске и 
имовинско-правне послове. 
   (3) Захтјеви за издавање рјешења из става 2. овог члана уз које се прилажу земљишнокњижни и 
катастарски подаци о непокретностима из става 1.овог члана подносе се до 31.12.2011. године.  
   (4) Против рјешења из става 2.овог члана допуштена је жалба Републичкој управи за геодетске и 
имовинско-правне послове. 

Члан 48а. 
   (1) Јединице локалне самоуправе ће непокретности из члана 48. став 1. Закона уговором о закупу 
давати на коришћење задругама и другим правним лицима регистрованим за обављање дјелатности 
из области пољопривреде,без права да исте дају у подзакуп. 
   (2) Приоритет у закључивању уговора о закупу имају задруге које су биле  досадашњи корисници 
непокретности,зависно од њеног временског коришћења,броја задругара и других услова.  
   (3) Ако нема заинтересованих задруга које су биле ранији корисници непокретности, приоритет за   
закључивање уговора имају остале  задруге у односу на друга правна лица. 
   (4) Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде уз сагласност Владе Републике Српске ће у 
року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети правилник којим се прописују услови и 
начин давања у закуп задругама и другим правним лицима непокретности из члана 48. став 1. Закона.   

............................................................................................................................................... 

   Примјењујући одредбе члана 48а. ст. (1) и (4) евидентно је да су физичка лица 
(посебно она која се баве пољопривредном дјелатношћу) и с к љ у ч е н а из права и 
могућности приступа закључењу уговора о закупу наведеног земљишта која су била  
уписана у јавним евиденцијама као државна,односно друштвена својина с правом 
коришћења, управљања или располагања у корист задруге. 
 
   Скупштина општине Доњи Жабар сматра да су на овај начин повријеђена Уставна 
начела, посебно одредбе чл. 10. Устава Републике Српске. Сматрамо да и у овом случају 
право на закуп непокретности које су биле уписане у јавним евиденцијама као 
државна,односно друштвена својина с правом коришћења, управљања или 
располагања у корист задруге, морају имати и физичка лица која се баве 
пољопривредном дјелатношћу. 
 
   Скупштина општине Доњи Жабар је разматрала ову иницијативу на сједници 
одржаној дана 21. децембра 2018. године, те процијенивши аргументе за њено 
подношење, донијело Закључак ( број 01-022-100/18) којiм се Иницијатива усваја.  
 
   Посебан разлог и оправдање за подношење ове иницијативе представља чињеница 
да је подручје наше општине изразито пољопривредног карактера, да већина 
становништва се бави пољопривредном производњом и, при томе, њихова 
заинтересованост за обрађивање земљишта које је било уписано у јавним 
евиденцијама као државна,односно друштвена својина с правом коришћења, 
управљања или располагања у корист локалне задруге није могла бити игнорисана. 
Измјеном закона како смо предложили стичу се услови за развој наших домаћинстава. 
   Сматрамо да је образложење које смо дали сасвим оправдано, да га треба уважити и 
Иницијативу коју смо поднијели упутити у одговарајућу процедуру надлежном рад-
ном тијелу за пољопривреду, Законодавном одбору и Влади Републике Српске.  
 
 

С поштовањем,              
                                                                                                                  Предсједник  
                                                                                             Скупштине општине Доњи Жабар 
                         Перо Стевановић 

______________________ 
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   На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник 
Републике Српске“, број 9/17) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи 
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,број 12/17), Скупштина општине 
Доњи Жабар, на 20. редовној сједници одржаној 21. децембра 2018.године, донијела је 
сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 
 
   1. Одобрава се упис права службености пута у корист Јелене Пејић, Душана Пејића и 
Лазара Пејића на парцели означеној као к.ч. број 82/24 уписане у з.к.ул.број 305, КО 
Жабар Доњи, све у поступку излагања непокретности пред надлежном комисијом за 
излагање непокретности и утврђивање права на непокретности на подручју КО Жабар 
Доњи. 
 

   2. За провођење овог Закључка овлашћује се начелник општине Доњи Жабар. 
 

   3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општинеДоњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-95/18                                                                              Предсједник Скупштине 
21. децембар 2018. године                                                                     Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

______________________ 

314 

   На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник 
Републике Српске“, број 9/17) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи 
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,број 12/17), Скупштина општине 
Доњи Жабар је, на 20. редовној сједници одржаној 21. децембра 2018.године, донијела 
сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 
 
   1. Усваја се Извод из записника са 19. редовне сједнице Скупштине општине Доњи 
Жабар,која је одржана дана 12. новембра 2018. године. 
 
   2. Извод из записника са 19. редовне сједнице Скупштине општине Доњи Жабар, у 
прилогу, чини саставни дио овог Закључка. 
 
   3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општинеДоњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-91/18                                                                              Предсједник Скупштине 
21. децембар 2018. године                                                                     Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

______________________ 
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