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       На основу члана 62. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 52/14 и 114/17), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став 
(2) тачка 26) Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
9/17), Скупштина општине Доњи Жабар је на 24. редовној сједници одржаној дана 29. маја 
2019.године, донијела 

ОДЛУКУ 
 О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

 
Члан 1. 

   Прихвата се дугорочно кредитно задужење општине Доњи Жабар у износу од 
260.000,00 КМ за следећу намјену: враћање дијела неизмирених обавеза са стањем на 
дан 31.12.2018.године наведених у структури обавеза у члану 2.ове одлуке . 

 
Члан 2. 

   Структура обавеза према добављачима из ранијих година у износу од 356.278,28 односно 
обавезе које нису измирене до 31.12.2018.године, исказане су на сљедећи начин:  
 
 

Редни 

број 
Преглед обавеза по врстама расхода 

ИЗНОС 
(КМ) 

 
Укупан износ неизмирених обавеза пренесених из претходног 
периода (1+2+3+4+5+6+....+17) 

356.278,28 

1. Расходи за лична примања радника 5.832,07 
2. Накнаде ЛИК и бирачким одборима 6.718,33 
3. Накнаде предсједницима Мјесних заједница 2.100,00 
4. Накнаде члановима Управног одбора Центра за социјални рад 1.500,00 

5. 
Материјални трошкови (тр.ел.енергије, птт услуга, трошкови 
одржавања путева, возила, опреме, зграда, зелених површина 
итд., горива, стручних услуга, уговора о   дјелу итд.) 

174.435,08 

6. Капитални расходи-инвестиције 617,00 
7. Чланарина Савезу општина и градова 2.208,35 
8. Трошкови за стручне комисије 1.360,00 
9. Трошкови мртвозорства 1.600,00 

10. Грантови непрофитним организацијама 5.700,00 
11. Трошкови превоза ученика 78.451,19 
12. Стипендије студентима 3.800,00 
13. Помоћи борцима 400,00 
14. Социјалне помоћи  социјално угроженим лицима 28.238,32 

                Гласник 
 
  

         

Доњи Жабар                           
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 СЛУЖБЕНИ  
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15. Трошкови смјештаја у домове незбринутих лица 42.227,94 
16. Једнократне новчане помоћи 690,00 
17. Подстицај наталитету 400,00 

 

   Неизмирене обавезе из става 1.овог члана у укупном износу од 356.278,28 измириће се 
дијелом из кредита утврђеног овом одлуком у износу од 260.000,00 КМ, а преостали износ 
неизмиреног дуга од 96.278,28 КМ измириће се у наредне три године и то, по сљедећој 
динамици : 
     - 2019.године износ од 30.000 КМ, 
     - 2020.године износ од 30.000 КМ и  
     - 2021.године износ од 36.278,28 КМ. 

Члан 3. 
   Кредитна средства из чл. 1. ове одлуке обезбиједиће се дугорочним задужењем код 
овлашћене банке/банкарске организације, под сљедећим условима: 

1. износ кредита: 260.000,00 КМ 
2. рок отплате: 10 (десет) година у мјесечним ануитетима 
3. каматна стопа: до 3,90% на годишњем нивоу 
4. повлачење средстава: у року од 5 (пет) дана од дана потписивања уговора 
5. обезбјеђење кредита: мјеница. 
6. грејс период: нема. 

Члан 4. 
   Општина Доњи Жабар по основу кредита има једно кредитно задужење на износ од 
620.000,00 КМ и каматном стопом од 5,49% , и то код Нове Банке а.д. Бања Лука број 
уговора 5550000035193849 од 19.9. 2017.године са роком отплате до 19. 3. 2028.године. 
   Укупно кредитно задужење општине Доњи Жабар у смислу става 1. овог члана, на дан 
22.5.2019. године по основу камате и главнице износи 712.909,01 КМ. 
   На дан 22.5.2019.године дуг по основу главнице кредитног задужења из става 1.овог 
члана износи 563.904,05 КМ, а дуг по основу камате на исти дан износи 149.004,96 КМ,што 
укупно износи 712.909,01 КМ. 
   Највећи годишњи ануитет у периоду враћања кредита износи 80.706,72 КМ, што износи 
5,45% од укупно остварених прихода у 2018.години.  
 

Члан 5. 
   За извршење ове одлуке задужује се Начелник општине Доњи Жабар, након добијања 
сагласности Министарства финансија Републике Српске. 
 

Члан 6. 
   Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о дугорочном кредитном 
задужењу општине Доњи Жабар број 01-022-3/19 од 29. фебруара 2019.године 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 1/19). 
 

Члан 7. 
   Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-22/19                                                                          Предсједник Скупштине 
29. мај 2019. године                                                                             Перо Стевановић, с.р.  
Доњи Жабар 

________________ 
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   На основу члана 9. став (6) Закона о фискалној одговорности у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 94/15 и 62/18), а у складу са чл. 39. ст. (2) и 
82. став (2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16) и чланом 36. став (2) Статута општин Доњи Жабар („Службени гласник Општине 
Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар на 24.редовној сједници 
одржаној 29.маја 2019. године, уз прибављено Мишљење Фискалног савјета Републике 
Српске број 27.1-020-59/19 од 29.5.2019. године ,донијела је 
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 ПЛАН 
за измирење неизмирених обавеза општине Доњи Жабар пренесених из претходног 

периода 
 

     1. Основни показатељи 
Члан 1. 

   Овим Планом утврђују се, по врстама и износима, неизмирене обавезе општине Доњи 
Жабар, а које се односе на 2018. и раније године, пројекција прихода и расхода у 2017., 
2018. и 2019. години, преглед нивоа задужености, датих гаранција, подаци о закљученим 
уговорима или судским споровима, приједлог могућих мјера и финансијских ефеката по 
предложеним мјерама, као и могућност санирања дуга. 
 
     2.  Преглед неизмирених обавеза пренесених из претходног периода по врстама 
расхода 

Члан 2. 
   Обавезе општине Доњи Жабар пренесене из претходног периода (обавезе које су настале 
до 31.12.2018.,a које нису измирене), по врстама и у износима,исказане су на следећи 
начин: 
 

Редни 

број 
Преглед обавеза по врстама расхода ИЗНОС(КМ) 

 
Укупан износ неизмирених обавеза пренесених из претходног 
периода (1+2+3+4+5+6+....+17) 

356.278,28 

1. Расходи за лична примања радника 5.832,07 
2. Накнаде ЛИК и бирачким одборима 6.718,33 
3. Накнаде предсједницима Мјесних заједница 2.100,00 
4. Накнаде члановима Управног одбора Центра за социјални рад 1.500,00 

5. 
Материјални трошкови (тр.ел.енергије, птт услуга, трошкови 
одржавања путева, возила, опреме, зграда, зелених површина 
итд., горива, стручних услуга, уговора о   дјелу итд.) 

174.435,08 

6. Капитални расходи-инвестиције 617,00 
7. Чланарина Савезу општина и градова 2.208,35 
8. Трошкови за стручне комисије 1.360,00 
9. Трошкови мртвозорства 1.600,00 

10. Грантови непрофитним организацијама 5.700,00 
11. Трошкови превоза ученика 78.451,19 
12. Стипендије студентима 3.800,00 
13. Помоћи борцима 400,00 
14. Социјалне помоћи  социјално угроженим лицима 28.238,32 
15. Трошкови смјештаја у домове незбринутих лица 42.227,94 
16. Једнократне новчане помоћи 690,00 
17. Подстицај наталитету 400,00 

 
     3. Подаци о структури буџета, односно финансијског плана за текућу годину и 
претходне двије године према позицијама буџета  

Члан 3. 
   Подаци о структури буџета, односно финансијаког плана за 2017., 2018. и текућу 2019. 
годину исказани су на сљедећи начин (у КМ): 
 

Р/Б ПОЗИЦИЈА 2017.год. 2018.год. 2019.год. 
1. Приходи 1.019.100 1.114.950 1.116.064 
2. Трансфери од других буџетских јединица 170.400 473.500 126.000 
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3. Примици за нефинансијску имовину ---- ---- ---- 
4. Расподјела суфицита из ранијег периода ---- 38.834 386.086 
А УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ    (1+2+3) 1.189.500 1.627.284 1.628.150 
4. Расходи 1.095.557 1.106.551 1.150.194 
5. Трансфери  другим буџетским јединицама 73.843 5.500 26.500 
6. Издаци за нефинансијску имовину 42.500 457.083 379.086 
Б УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6) 1.211.900 1.569.134 1.555.780 
В Суфицит/дефицит (А-Б) -22.400 58.120 72.370 
7. Примици од финансијске имовине(задуживање) 770.000 --- ---- 
8. Издаци за отплату дугова 747.600 58.120 72.370 
Г НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (7-8) 22.400 -58.120 -72.370 
 УКУПАН БУЏЕТ (А+7) или (Б+8) 1.959.500 1.627.284 1.628.150 

 

     4. Преглед нивоа задужености, датих гаранција, подаци о закљученим уговорима 
или судским споровима 

Члан 4. 
Преглед нивоа задужености-подаци о структури буџета, односно финансијског плана за 
2017., 2018. и текућу 2019. годину исказан је на сљедећи начин (у КМ): 
 

Р/Б Дуг 2017. 2018. 2019. 
 Укупан јавни дуг (1+2) 620.000 620.000 563.904 

1. Спољни дуг ---- ---- ---- 

2. Унутрашњи дуг 620.000 620.000 
563.904 

(са 20. 5.2019.г.) 

3. 
Сервисирање (отплата) 

јавног дуга 
525.880 35.650 49.870 

4. Износ датих гаранција ---- ---- ---- 
 

   Дуг по основу дугорочних кредита има утврђену динамику отплате и исти се сваке 
године планира преко конта 621300.  
 

     5. Образложење разлога, односно узрока због којих пренесене обавезе нису 
измирене у роковима утврђеним законом. 

Члан 5. 
   Потреба за доношење Плана за измирење обавеза пренесених из ранијег периода је  
настала из разлога што је буџет општине Доњи Жабар скроман и оскудан, па општина 
Доњи Жабар није у могућности исте измиривати у предвиђеним роковима. Још од 
1.7.2014.године дошло је до смањења прихода по основу индиректних пореза за око 40% у 
односу на дотадашње. У наредним годинама тај проценат се повећавао и до 63%, што је 
довело до акумулирања одређених обавеза из више година. Од момента када је приход од 
индиректних пореза смањен, општина Доњи Жабар је спровела активности око смањења 
расхода, почев од личних примања, материјалних трошкова, грантова, дознака, 
капиталних расхода итд., чији је тренд смањења настављен и у наредним годинама, али 
имајћи у види јако мали износ средстава у буџету то није довољно да се измирују сви 
текући расходи, а посебно расходи, односно, обавезе које су настале раније. У ствари, у 
већини случајева плаћане су обавезе које су раније настале, а онда је долазило до 
акумулирања текућих обавеза. Ранијим кредитним задужењем, као и из текућих прихода,  
дио обавеза је измирен, али један дио обавеза је остао, и стварале су се нове обавезе. 
Дугорочним планом који је донесен у априлу 2018.године (у којем су планиране 
неизмирене обавезе које су настале до 31.12.2016.године),предвиђено је да се исте намире 
из текућих прихода у наредних осам година, на што смо добили позитивно мишљење од 
Фискалног савјета. У претходној 2018.години смо дио обавеза измирили, али је закључено 
да је једини начин да се кредитно задужимо и већи дио тих обавеза измиримо из истог, 
како нас добављачи не би утуживали и како не бисмо додатно плаћали камате, судске и 
адвокатске трошкове итд., пошто би дошло до додатног оптерећења буџета а и блокаде 
жиро-рачуна, а имамо искуства и с тим проблемима. 
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     6. Мјере и активности које ће се предузети у циљу измирења обавеза пренесених из 
претходног периода. 

Члан 6. 
   Руководство општине Доњи Жабар ће се и даље залагати за континуирано смањење 
текућих обавеза гдје год то буде могуће, али због изузетно малог буџета опредјељење је 
да се обавезе које су предмет овог плана измире из кредитног задужења у износу од 
260.000 КМ, а преостали износ од 96.278,28 КМ из текућих прихода.  
   Износ преосталог дуга од 96.278,28 КМ би се измирио у наредне три године и то, по 
сљедећој динамици : 
     - 2019.године износ од 30.000 КМ, 
     - 2020.године износ од 30.000 КМ и  
     - 2021.године износ од 36.278,28 КМ. 
   У циљу реализације овог Плана доноси се Одлука о кредитном задужењу у износу од 
260.000 КМ, чија је намјена намирење пренесених обавеза, са роком отплате од 10 година 
у мјесечним ануитетима, каматном стопом до 3,90% на годишњем нивоу, без грејс 
периода.  
 
     7. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 7. 
   За примјену овог Плана одговоран је Начелник општине. 
 

Члан 8. 
   Овај план се доноси за 2019., 2020. и 2021.годину. 

 
Члан 9. 

   Овај План ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-23/19                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
29.мај 2019.године                                                                                Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

________________ 
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      На основу члана 48. став(1), a у вези са чланом 45. став(5) Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14,103/15 и 
15/16), члана 39. став (1) тачка 4) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став (2) тачка 4) Статута општине Доњи Жабар 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар 
је, на 24. редовној сједници одржаној дана 29. маја 2019.године, донијела 

 

О Д Л У К У 
о усвајању извјештаја о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2018.годину 

 

Члан 1. 
Усваја се извјештај о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2018.годину који се 
састоји из: 

 

 ТАБЕЛА А)  ПРИХОДИ  

Редни 
бр. 

ВРСТА ПРИХОДА 
ИЗНОС у 

КМ 

1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 884.673 

2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 115.885 

3. ГРАНТОВИ 5.000 
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Члан 2. 

   Остварени приходи и примици-буџетска средства и распоред буџетских средстава-
расходи и издаци по основним и ближим намјенама у билансу општине Доњи Жабар за 
2018.годину приказани су у табеларном прегледу који чини саставни дио ове Одлуке. 

 
Члан 3. 

   Буџетски суфицит-позитивна разлика између буџетских прихода и примитака и збира 
буџетских расхода и издатака (вишак прихода над расходима) износи 263.035 КМ. 

Члан 4. 
   Извјештај о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2018. годину, у прилогу, чини 
саставни дио ове Одлуке. 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 
 
Број:01-022-24/19                                                                                    Предсједник Скупштине 
29.мај 2019.године                                                                                         Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 

о утрошку средстава буџетске резерве и реалокацији буџетских средстава 

 

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕу износу од 5.000 КМ су, Рјешењем број:02-022-23/18, 

утрошена за набавку пумпе за канализацију – економски код 511290. 

 

РЕАЛОКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА је извршена на основу члана 41.Закона о 

буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:121/12, 

52/14, 103/15 и 15/16) и члана 9. Одлуке о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 

2018.годину, рјешењем број:02-022-23/18, а односи се на следеће реалокације: 

У оквиру потрошачке јединице Општинска управа општине Доњи Жабар (00720130) извршене 

су следеће реалокације: 

- са економског кода 511290-издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 

осталих објеката-Јавна расвјета, у укупном износу од 12.203 КМ средства су реалоцирана на 

економски код 511290-Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водовода, канализација-

пумпа за канализациону мрежу у износу од 383 КМ и на економски код 487211-Трансфер 

Министарству пољопривреде за изградњу пјешачке стазе у Доњем Жабару у износу од 11.820 

КМ, 

4. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА-ПОМОЋИ 470.529 

5. ПРИМИЦИ ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 10.000 

 УКУПНИ  ПРИХОДИ: 1.486.087 
   

 ТАБЕЛА Б)  РАСХОДИ  

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.061.500 

2. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 39.451 

3. 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ-    КАПИТАЛНИ 

РАСХОДИ 
63.952 

4. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 35.649 

5. ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 22.500 

 УКУПНИ РАСХОДИ: 1.223.052 
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- са економског кода 511120-Наставак изградње пјешачке стазе, реалоцирано је 23.000 КМ на 

економски код 487211-Трансфер Министарству пољопривреде за изградњу пјешачке стазе у 

Доњем Жабару, 

- са економског кода 511120-Асфалтирање локалних путева, реалоцирано је 1.693 КМ на 

економски код 511120-Изградња пјешачке стазе Лончари-Брчко, 

- са економског кода 419100-Расходи по судским рјешењима, реалоцирано је 756 КМ на 

економски код 412810-Трошкови електричне енергије за јавну расвјету, 

- са економског кода 412520-Расходи за текуће одржавање објеката друмског саобраћаја, 

реалоцирано је 1.216 КМ на економски код 415210-Грантови непрофитним организацијама-

расходи за Основну школу, 

- са економског кода 412520-Расходи за текуће одржавање објеката друмског саобраћаја, 

реалоцирано је 913 КМ на економски код 412520-Расходи за текуће одржавање противпожарних 

апарата. 

 

У оквиру потрошачке јединице Центар за социјални рад општине ДоњиЖабар (00720300) 

извршене су следеће реалокације: 

-са економског кода 411100-Расходи за бруто плате,средства у износу од 178 КМ су 

реалоцирана на економски код 411220-Расходи за накнаде за топли оброк у износу од 118,00 

КМ и економски код 411290-Расходи за порез и доприносе на накнаде у износу од 60 КМ, 

- са економског кода 416120-Остале текуће дознаке грађанима, средства у износу од 750 КМ су 

реалоцирана на економски код 416130-Остале капиталне дознаке штићеницима установа 

социјалне заштите (изградња стамбене јединице физичком лицу). 
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   На основу чл. 11. и 14. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 37/12 и 90/16), чланa 39. став (2) тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,бр. 97/16) и члана 36. став (2) тачка 9) 
Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 9/17), 
Скупштина општине Доњи Жабар на 24. редовној сједници одржаној дана 29. маја 2019. 
године, доноси 

ОДЛУКУ 
о измјенама Одлуке о проширеним правима из социјалне заштите 

    
Члан 1. 

   У Одлуци о проширеним правима из социјалне заштите („Службени гласник општине 
Доњи Жабар“, бр. 4/16), у члану 3. став (1) иза тачке 3. додаје се нова тачка 4. која гласи: 
 

     «4. Помоћ у образовању двоје или више дјеце корисника права из области дјечије 
заштите» 

Члан 2. 
   У члану 8. став (2) алинеја прва број «150,00» мијења се бројем: «200,00». 

 

Члан 3. 
   Иза члана 10. додаје се нови поднаслов «5. Помоћ у образовању двоје или више дјеце 
корисника права из области дјечије заштите» и нови члан 10а. који гласи: 
 
«5. Помоћ у образовању двоје или више дјеце корисника права из области дјечије заштите» 

Члан 10а. 
     За остваривање права на помоћ у образовању двоје или више дјеце корисника права из 
области дјечије заштите у износу до 200,00 КМ, уз захтјев је потребно приложити: 
         1. кућна листа 
         2. копија личне карте родитеља или старатеља 
         3. увјерење о  редовном похађању основне школе 
         4. рјешење о оствареном праву на дјечији додатак 
         5. Копију рачуна за цијену коштања књига 
         6. копију текућег рачуна родитеља/старатеља». 
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Члан 4. 

   У члану 14. став (3) се брише, досадашњи став (4) постаје став (3). 
   У досадашњем ставу (4) који постаје став (3) бројеви «1., 2. и 3» мијењају се бројевима: «1. 
и 2.». 

Члан 5. 
    Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар ".  
  
Број:01-022-26/19                                                                                      Предсједник Скупштине 
29. мај 2019. године                                                                                        Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

________________ 
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   На основу чл. 39. став (2) и 82. став (2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став (2) тач. 9) и 16. Статута општине Доњи 
Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина општине Доњи 
Жабар на 24. редовној сједници одржаној 29. 5. 2019. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о организовању Сајма привреде и пољопривреде 2019.године 

 
Члан 1. 

   Овом одлуком регулише се одржавање Сајма привреде и пољопривреде на подручју 
општине Доњи Жабар у 2019.години (у даљем тексту:Сајам). 

 
Члан 2. 

   Сајам има за циљ окупљање великог броја излагача и промовисање регионалне 
привредне и пољопривредне производње и услуга из различитих привредних и 
пољопривредних области и стварање  повољног пословног  амбијента  за  развој  
привредних и пољопривредних дјелатности и развој села, као и  побољшање општих 
услова  привређивања и инвестирања у привреди. 
 

Члан 3. 
   Сајам ће се одржати  у недјељу, 21. јула 2019. године.  

 
Члан 4. 

   У циљу организовања и одржавања Сајма формира се Организациони Одбор Сајма, у 
саставу: 

 

1. Никола Ђокановић, предсједник Одбора 
2. Марко Гајић, замјеник начелника општине, потпредсједник Одбора 
3. Перо Стевановић, предсједник Скупштине општине, члан 
4. Душан Јовичић, потпредсједник Скупштине општине, члан 
5. Мирослав Жигић, одборник, члан 
6. Стеван Митровић, одборник, члан 
7. Јово Пантелић,савјетник начелника општине, члан 
8. Анђелко Стевић , одборник, члан 
9. Тодор Шалипур, општински службеник, члан 
10. Ружица Јовичић, директор ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“, члан 
11. Стево Тодоровић, предсједник Савјета МЗ Доњи Жабар,члан 
12. Стефан Робак,предсједник Савјета МЗ Лончари и  
13. Душан Цвијановић, предсједник Савјета МЗ Човић Поље. 
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Члан 5. 
   Одбор има задатак да врши послове стручне и техничке припреме одржавања Сајма, 
утврђује локацију одржавања и Програм Сајма, списак званица и друге послове који се 
односе на одржавање Сајма. 

Члан 6. 
   Одржавање Сајма финансираће се из средстава спонзора. 
 

Члан 7. 
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар''.  
 
Број:01-022-25/19                                                                            Предсједник Скупштине 
 29.мај 2019.године                                                                               Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

________________ 
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   На основу члaна 39. 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, на 23. редовној 
сједници, одржаној дана 29. маја 2019. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 
ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОСЛАВИ ДАНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

 
Члан 1. 

   У Одлуци о прослави Дана општине Доњи Жабар ("Службени гласник Општине Доњи 
Жабар",број 10/06), члан 1. мијења се и гласи: 
 

«Члан 1. 
   Овом Одлуком регулише се начин прославе Дана Општине Доњи Жабар-21. јул.»   

 
Члан 2.   

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Општине Доњи Жабар".   
 
Број 01-022-27/19                                                                                                      Предсједник 
29. мај 2019. године                                                                                            Скупштине општине 
Доњи Жабар                                                                                                           Перо Стевановић, с.р. 

________________ 
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   На основу члaна 39. 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) и члана 3. став 1. Одлуке о прослави Дана општине 
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 10/06), Скупштина општине 
Доњи Жабар, на 24. редовној сједници, одржаној дана 29. маја 2019. године, доноси 

 

ОДЛУКУ  
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА ОБИЉЕЖАВАЊЕ  

ДАНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
   Именује се организациони одбор за обиљежавање 21. јула – Дана општине Доњи Жабар 
за 2019.годину (у даљем тексту: Одбор), у саставу: 
    1. Никола Ђокановић, Начелник општине, предсједник Одбора, 
    2. Перо Стевановић, предсједник Скупштине општине, замјеник предсједника Одбора, 
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    3. Душан Јовичић, потпредсједник Скупштине општине, члан Одбора, 
    4. Јово Пантелић, савјетник начелника општине, члан Одбора, 
    5. Мирослав Жигић, одборник у скупштини општине, члан Одбора, 
    6. Тодор Шалипур, Шеф одсјека за привреду, борачко-инвалидску заштиту, цивилну 
заштиту и друштвене дјелатности, члан Одбора, 
    7. Стеван Митровић, одборник у Скупштини општине, члан Одбора 
    8. Анђелко Стевић, одборник у Скупштини општине, члан Одбора и  
    9. Ружица Јовичић, вд директор ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“, члан. 
 

Члан 2. 
   За административно-техничке послове за потребе рада Организационог одбора (вођење 
записника, припрема дневног реда и сл. ) одређује се Ружица Поповић, Стручни сарадник 
за Скупштинске послове. 

Члан 3. 
   Организациони одбор обавља стручне, планске и организационе послове који се односе 
на припрему и обиљежавање Дана општине Доњи Жабар–21. јула 2018. године, а 
нарочито: утврђује приједлог програма прославе Дана општине који садржи планиране 
активности, њихов временски распоред, списак гостију за позивање (протокол) и план 
утрошка финансијских средстава. 

Члан 4. 
   Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Служебом гласнику 
општине Доњи Жабар“ 
 

Број: 01-022-28/19                                                                             Предсједник Скупштине 
29. мај 2019. године                                                                              Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

________________ 
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   На основу члана 35. став (2) Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике  Српске“, бр. 93/06, 86/07,14/10 и 5/12), а у складу са 39.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), чл. 36. и 84. Статута 
општине Доњи Жабар („Службени гласник Републике Српске“, број 9/17) и члана 130. став 
(1) Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 
Жабар“,број 12/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 24. редовној сједници одржаној 
29. маја 2019.године, донијела је 

ПРОГРАМ 
коришћења средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе у 2019. години 
 

1. На основу одредби члана 35. став (1) Закона о пољопривредном земљишту 
("Службени гласник Републике Српске", 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), наплаћена накнада 
по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе 
усмјерава се у односу 30% у буџет Републике Српске,а 70% у буџет општине,на чијем се 
подручју налази земљиште.  

2. Употреба средстава из тачке 1. је строго намјенска и прикупљенa средства морају 
се користити искључиво за побољшање особина пољопривредног земљишта, односно 
привођења непољопривреног земљишта пољопривредној производњи. 

3. Средства прикупљена од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта 
у непољопривредне сврхе у 2018.години, а која износе 6.061,50 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. 

4. Обим и количина извођења радова у смислу тачке 3. зависиће од укупно 
прикупљених средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе, на рачун општинских прихода, врста прихода 722425. 
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5. Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општинеДоњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-36/19                                                                             Предсједник Скупштине 
29. мај 2019. године                                                                                Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

________________ 
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   На основу члана 195. став (3) а у вези са ст. (1) и (2) Закон о водама („Службени гласник 
Републике  Српске“, бр. 50/06, 92/09 и 121/12), а у складу са 39.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), чл. 36. и 84. Статута 
општине Доњи Жабар („Службени гласник Републике Српске“, број 9/17) и члана 130. став 
(1) Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 
Жабар“,број 12/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 24. редовној сједници одржаној 
29. маја 2019.године, донијела је 

ПРОГРАМ 
коришћења средстава од водних накнада у 2019.години 

 
   1. Овим програмом утврђује се начин коришћења средстава прикупљених од посебних 
водних накнада, из буџета општине Доњи Жабар за 2019.годину, која на дан 
30.3.2019.године износе 2.837,21 КМ, те средстава прикупљених по овом основу до краја 
2019. године.  
 

   2. Употреба тих средстава је строго намјенска и прикупљенa средства морају се 
користити искључиво у сврху смањења опасност, спречавања и заштите од поплава, и то 
на следећи начин: 
 

     a) За чишћење канала и постављање цијеви код централне школе у Доњем Жабару, у 
вриједности до 3.000,оо КМ, 

     б) За чишћење канала поред општинских путева, у вриједности преосталог износа 
прикупљених средстава, након реализације послова из тачке а). 
 

   3. Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општинеДоњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-35/19                                                                               Предсједник Скупштине 
29. мај 2019. 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 24. редовној сједници одржаној 29. маја 2019. 
године, донијела је 

РЈЕШЕЊЕ 
о измјени Рјешења о именовању Комисије за избор по јавном конкурсу за именовања у 

Јавној установи „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар 
 

1. У Рјешењу о именовању Комисије за избор по јавном конкурсу за именовања у 
Јавној установи „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар број 01-022-99/18 од 
21.децембра 2018.године („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 20/18) тачка 1. 
мијења се и гласи: 

 

          „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: 
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              1) Тодор Шалипур, општински службеник, предсједник,Радмила Божић,замјеник 
члана 
              2) Слободан Вуковић, општински службеник, члан,Драгиња Ђорђић, замјеник члана 
              3) Јово Пантелић, савјетник начелника општине, члан, Радмила Стевић замјеник 
члана 
              4) Маја Стоисављевић из Лончара, члан, Спасоје Стевић замјеник члана, и 
              5) Милорад Благојевић из Доњег Жабара, члан, Борка Крунић замјеник члана.“ 
 
   2. У осталом дијелу Рјешење се не мијења, а 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. У циљу ефикасности 
рада наведене Комисије, 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 29. редовној сједници одржаној 29. маја 2019. 
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: 01-022-42/19                                                                               Предсједник Скупштине 
29. мај  2019. године                                                                               Перо Стевановић, с.р.                                                                   
Доњи Жабар  

________________ 
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   На основу члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. став (2) тачка 23) Статута општине Доњи 
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17 ), Скупштина општине Доњи 
Жабар, на 24. редовној сједници одржаној 29. маја 2019. године, донијела је  

 
РЈ Е Ш Е Њ Е  

о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ 
Доњи Жабар 

 

   1. Ружица Јовичић дипл.економиста-смјер пословно право из Доњег Жабара, разрјешава 
се дужности вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Центар за 
социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар.  

 

   2. Престаје да важи Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ „Центар за 
социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар број 01-022-92/17 од 29.12. 2017. године 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,број 12/17). 

 

   3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“.  
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О б р а з л о ж е њ е 
  

   С обзиром да је Комисија именована Рјешењем о именовању Комисије за избор по јавном 
конкурсу за именовања у Јавној установи „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи 
Жабар број 01-022-99/18 од 21. децембра 2018. године („Службени гласник општине 
Доњи Жабар“, број 20/18),спровела јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ 
„Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар и утврдила приједлог за именовање 
директора, на који је дало сагласност Министарство здравља и социјалне заштите број 
11/05-111-14/19 од 22.априла 2019.године начелник општине предложио је Скупштини 
општине Доњи Жабар доношење овог Рјешења. 
 
   На основу наведеног, Скупштина општине Доњи Жабар је, на 24. сједници одржаној 29. 
маја 2019. године донијела рјешење као у изреци.  
 
   ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју, у року од 30 дана од дана 
достављања овог рјешења.  
 
Број: 01-022-39/19                                                                         Предсједник Скупштине 
29. мај 2019. године                                                                             Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар  

________________ 
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      На основу члана 18. став (3а) Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. став 1. и 4. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Српске“, бр. 37/12 и 90/16), члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (Службени гласник 
Републике Српске, број: 41/03) и члана 36. став (2) тачка 23) Статута општине Доњи 
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17),уз претходну сагласност 
Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске број 11/05-111-14/19 од 
22.4.2019.године, Скупштина општине  Доњи Жабар, на 24. редовној сједници одржаној 29. 
маја 2019. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавне установе  

„Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар 
 

   1. РУЖИЦА ЈОВИЧИЋ дипл.економиста-смјер пословно право из Доњег Жабара именује 
се за директора Јавне установе „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар, на 
период од четири (4) године. 
   2. 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 
   Скупштина општине Доњи Жабар је на 20. редовној сједници одржаној 21. децембра 
2018. године донијела Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 
директора Јавне установе „Центар за социјални рад  Доњи Жабар“ Доњи Жабар 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 29/18). Јавни конкурс је објављен у 
дневним новинама „Вечерње новости“ од 6.2.2019. године и ''Службеном гласнику 
Републике Српске'', број 8/19 од 1. 2. 2019.године. 
 

  Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија именована Рјешењем о именовању 
Комисије за избор по јавном конкурсу за именовања у Јавној установи „Центар за 
социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар број 01-022-99/18 од 21. децембра 2018. године 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 20/18) и утврдила приједлог за 
именовање директора, на који је дало сагласност Министарство здравља и социјалне 
заштите број 11/05-111-14/19 од 22.априла 2019.године, с обзиром да је именована била 
једини кандидат . 
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   У складу са наведеним,  начелник општине Доњи Жабар предложио је доношење овог 
Рјешења. 
 
   Скупштина општине Доњи Жабар на 24. редовној сједници одржаној 29. маја 2019. 
године, донијела је Рјешење као у изреци. 
 
     ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба. 
Против овог рјешења се може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у 
року од 30 дана од дана пријема овог рјешења. 
 
Број: 01-022-41/19                                                                                      Предсједник Скупштине 
29. мај 2019. године                                                                                          Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

________________ 
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   На основу члана 16. став (6) Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. став (2) тачка 23) Статута 
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина 
општине Доњи Жабар, на 24. сједници одржаној 29. маја 2019. године, донијела је 

 

РЈ Е Ш Е Њ Е  
о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора  

ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар 
 

   1. Разрјешавају се вршиоци дужности чланова Управног одбора Јавне здравствене 
установе Дом здравља Доњи Жабар, и то: 
     - Мирослав Жигић из Лончара, дипл.економиста, предсједник, 
     - Душко Васић из Доњег Жабара, професор разредне наставе, члан, 
     - Стево Мијатовић из Доњег Жабара, дипл.инжињер пољопривреде, члан. 

   2. Престаје да важи Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора 
ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар број 01-022-93/17 од 29.12. 2017. 
године („Службени гласник општине Доњи Жабар“,број 12/17). 

   3. 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 

  

   С обзиром да је Комисија именована Рјешењем о именовању Комисије за избор по јавном 
конкурсу за именовања у Јавној установи „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи 
Жабар број 01-022-99/18 од 21. децембра 2018. године („Службени гласник општине 
Доњи Жабар“, број 20/18),спровела јавни конкурс за избор и именовање три члана 
Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар и утврдила 
приједлог за њихово именовање, Комисија за избор и именовање Скупштине општине 
Доњи Жабар предложила је Скупштини општине Доњи Жабар доношење овог Рјешења. 
 

   На основу наведеног, Скупштина општине Доњи Жабар је, на 24. редовној сједници 
одржаној 29. маја 2019. године донијела рјешење као у изреци.  
 
   ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју, у року од 30 дана од дана 
достављања овог рјешења.  
 

Број: 01-022-38/19                                                                        Предсједник Скупштине  
29. мај 2019. године                                                                           Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар  

________________ 
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   На основу члана 12.Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 16. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 36. став (2) тачка 23) Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник 
општине Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина општине  Доњи Жабар, на 24. редовној 
сједници одржаној 29. маја 2019. године, донијела је 

 
РЈ Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ 
Доњи Жабар 

 
   1. За чланове Управног одбора Јавне здравствене установе „Центар за социјални рад 
Доњи Жабар“ Доњи Жабар, са 29. 5. 2019. године, на период од четири године, именују се:  

 

     - Мирослав Жигић из Лончара, дипл.економиста, предсједник,  

 

     - Стево Мијатовић из Доњег Жабара, дипл.инжињер пољопривреде, члан и  

 

     - Илија Вуковић из Доњег Жабара, дипл.инжењер пословне информатике.  

 

   2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“ и „Службеном гласнику Републике Српске“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
  

   Скупштина општине Доњи Жабар је, на 21. редовној сједници одржаној 31. децембра 
2018. године донијела Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три 
члана Управног одбора Јавне установе „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи 
Жабар број 01-022-107/18 („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 21/18). 
   У складу са наведеном одлуком, Јавни конкурс је објављен у дневном листу ''Вечерње 
Новости'' од 06.02.2019. године и ''Службеном гласнику Републике Српске'', број 8/19 од 1. 
2. 2019.године. 
   Поступак по јавном конкурсу за избор и именовање чланова Управног одбора, у складу 
са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, 
спровела је Комисија именована Рјешењем о именовању Комисије за избор по јавном 
конкурсу за именовања у Јавној установи „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи 
Жабар број 01-022-99/18 од 21.децембра 2018.године(„Службени гласник општине Доњи 
Жабар“,бр. 20/18). 
   По расписаном јавном конкурсу благовремено су се пријавила три кандидата, и то: 
Мирослав Жигић из Лончара, Стево Мијатовић из Доњег Жабара и Илија Вуковић из 
Доњег Жабара. 
   Након прегледања пријава и достављене документације, Комисија је констатовала да 
три кандидата испуњавају опште и посебне услове за именовање на позицију за члана 
Управног одбора.  
   Након обављеног интервјуа и оцјене кандидата, Комисија је сачинила Записник о 
спроведеном поступку по јавном конкурсу са ранг-листом и исти доставила Комисији за 
избор и именовање, као предлагачу чланова управног одбора.    
   Комисија за избор и именовање је сходно достављеном Записнику, а на основу члана 16. 
Закона о систему јавних служби, утврдила Приједлог рјешења о именовању Мирослава 
Жигића са укупно 25 бодова, Стеве Мијатовића са укупно 24 бода и Илије Вуковића са 
укупно 23 бода, за чланове Управног одбора Јавне установе „Центар за цоцијални рад 
Доњи Жабар“ Доњи Жабар и предложила Скупштини општине доношење истог.  
   На основу наведеног, Скупштина општине Доњи Жабар је, на 24. редовној сједници 
одржаној 29. маја 2019. године донијела рјешење као у диспозитиву.  
 



Страна 16 

Број 4  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  Понедјељак, 10. јун 2019. 

 

 

       ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, 
али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју, у року од 30 дана од 
дана достављања овог рјешења.  
 
Број: 01-022-40/19                                                                                    Предсједник Скупштине  
29. мај 2019. године                                                                                       Перо Стевановић, с.р.  
Доњи Жабар  

________________ 
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   На основу члана 19. став (1) тачка 3) и става (3) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“,бр.68/07, 109/12 и 44/16), а у складу са чланом 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 
36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник Републике Српске“, број 9/17) и 
чланом 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине 
Доњи Жабар“,број 12/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 24. редовној сједници 
одржаној 29. маја 2019.године, донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад Доњи Жабар са Годишњим 
обрачуном за 2018.годину  

   2. Извјештај и Годишњи обрачун из тачке 1.овог Закључка, у прилогу, чине његов 
саставни дио. 

   3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општинеДоњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-33/19                                                                                 Предсједник Скупштине 
29. мај 2019. године                                                                                Перо Стевановић, с,р, 
Доњи Жабар 

________________ 
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   На основу члана 19. став (1) тачка 1) и става (3) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“,бр.68/07, 109/12 и 44/16), а у складу са чланом 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 
36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник Републике Српске“, број 9/17) и 
чланом 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине 
Доњи Жабар“,број 12/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 24. редовној сједници 
одржаној 29. маја 2019.године, донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Програм рада и Финансијски план ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ 
Доњи Жабар за 2019. годину    

   2. Годишњи Програм и Финансијски план из тачке 1.овог Закључка, у прилогу, чине 
његов саставни дио. 

   3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општинеДоњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-37/19                                                                             Предсједник Скупштине 
29. мај 2019. године                                                                                Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

________________ 



Страна 17 

Број 4  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  Понедјељак, 10. јун 2019. 

 

 

    70       

   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 24. редовној сједници одржаној 29. маја 2019.године, донијела је сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 
 
   1. Усваја се Извјештај о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода 
од посебних водних накнада у 2018.години         

   2. Извјештај из тачке 1.овог Закључка, у прилогу, чини његов саставни дио. 

   3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општинеДоњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-29/19                                                                             Предсједник Скупштине 
29. мај 2019. године                                                                                Перо Стевановић,с.р. 
Доњи Жабар 

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

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

о коришћењу новчаних средстава прикупљених  

на основу прихода од посебних водних накнада у 2018.години 
  

 
 

   Обрачун, наплата и расподјела средстава прикупљених по основу посебних водних накнада, као и 
утрошак прикупљених средстава, регулисани су Законом о водама („Службени гласник Републике 

Српске“,бр.50/06,92/09, 121/12 и 74/12). 

   Основица за обрачун и уплату посебних водних накнада може бити: 
1. Накнада за захватање површинских и подземних вода, 

2. Накнада за заштиту вода, 

3. Накнада за заштиту од вода. 

 
   Стопе посебних водних накнада утврђује Влада Републике Српске, односно јединица локалне 

самоуправе.  

   Расподјела уплаћених средстава по основу посебних водних накнада се врши различито, зависно 
од врсте накнаде, али је свима заједничко да 30% уплаћених средстава се враћа јединици локалне 

самоуправе, на посебан рачун. 

   Средства прикупљена на овај начин могу се користити искључиво намјенски, у складу са 

Програмом коришћења средстава од водних накнада, а који доноси Скупштина Општине. 
    Скупштина општине Доњи Жабар, на 14. редовној сједници, одржаној 7.5.2018.године, донијела је 

Програм коришћења средстава од водних накнада у 2018.години. Исти је објављен у „Службеном 

гласнику општине Доњи Жабар“, број 5/18 од 21.5.2018.године.  
 

   Поменутим Програмом су планирана средстава у износу од 17.877,о3 КМ, те кориштење 
прикупљених средстава за санацију водног објекта испред цркве у Лончарима, прочишћавање 

канала и јарака ради одвођења вишка воде, те за санацију катастарске парцелепоред гробља у 

Лончарима, све у циљу смањења опасности од штетног дејства вода. 

 
   Током фискалне 2018.године, на рачун за посебне водне накнаде, уплаћено је 9.670,89 КМ. 

 

   Средства прикупљена током 2018.године, заједно са средствима из претходног периода, трошена 
су намјенски, у складу са Законом о водама („Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 

92/09, 121/12 и 74/12) и Програмом коришћења средстава од водних накнада у 2018. години 

(„Службеном гласнику општине Доњи Жабар“, бр. 5/18), и то: Суфинансирање изградње пјешачке 
стазе-у износу од 14.680,оо КМ. 

   Стање на посебном рачуну водних накнада на дан 30.3.2019.године је 2.837,21 КМ.  

________________ 
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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 24. редовној сједници одржаној 29. маја 2019.године, донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
   1. Усваја се Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске-Сједиште замјеника у 
Добоју за период 1.1.2018.-31.12.2018. године број ЈП-11/19 од 8.2.2019. године. 
   2. Извјештај из тачке 1.овог Закључка, у прилогу, чини његов саставни дио. 
   3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општинеДоњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-30/19                                                                             Предсједник Скупштине 
29. мај 2019. године                                                                                Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

________________ 
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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 24. редовној сједници одржаној 29. маја 2019.године, донијела је сљедећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

 

   1. Усваја се Извјештај о раду и финансијском пословању Општинске борачке 
организације Доњи Жабар за 2018.годину са Програмом рада за 2019.годину    
   2. Извјештај из тачке 1.овог Закључка, у прилогу, чини његов саставни дио. 
   3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општинеДоњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-31/19                                                                             Предсједник Скупштине 
29. мај 2019. године                                                                                Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

________________ 
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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 24. редовној сједници одржаној 29. маја 2019.године, донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

   1. Усвајају се Извјештаји о финансијском пословању спортских организација које су 
користиле средства буџета општине Доњи Жбар у 2018.години, и то:  

- ФК „Црвена Звијезда Агропетрол“ Доњи Жабар 
- ФК „Младост“ Лончари 
- ФК „Полет“ Човић Поље 

 
   2. Извјештаји из тачке 1.овог Закључка, у прилогу, чини његов саставни дио. 
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   3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општинеДоњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-32/19                                                                             Предсједник Скупштине 
29. мај 2019. године                                                                                Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

________________ 

    74       

   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 24. редовној сједници одржаној 29. маја 2019.године, донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

   1. Прихвата се Информација о стању путне мреже, вертикалне и хоризонталне 
сигнализације на локалним путевима на подручју општине Доњи Жабар. 
   2. Информација из тачке 1.овог Закључка, у прилогу, чини његов саставни дио. 
   3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општинеДоњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-34/19                                                                             Предсједник Скупштине 
29. мај 2019. године                                                                                Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

________________ 
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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 24. редовној сједници одржаној 29. маја 2019.године, донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 
   1. Усваја се Извод из записника са 23. редовне сједнице Скупштине општине Доњи 
Жабар,која је одржана дана 23. априла 2019. године. 
   2. Извод из записника из тачке 1.овог Закључка, у прилогу, чини његов саставни дио. 
   3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општинеДоњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-20/19                                                                            Предсједник Скупштине 
29. мај 2019. године                                                                                Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

________________ 
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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

54. Одлука о дугорочном кредитном задужењу општине Доњи Жабар 
55. План за измирење неизмирених обавеза општине Доњи Жабар пренесених из 

претходног периода 
56. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 

2018.годину 
57. Одлука о измјенама Одлуке о проширеним правима из социјалне заштите 
58. Одлука о организовању Сајма привреде и пољопривреде 2019.године 
59. Одлука о измјени Одлуке о прослави Дана општине Доњи Жабар 
60. Одлука о именовању Организационог одбора за обиљежавање Дана општине 

Доњи Жабар 
61. Програм коришћења средстава од накнаде за промјену намјене 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у 2019. години 
62. Програм коришћења средстава од водних накнада у 2019. години 
63. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за избор по јавном конкурсу 

за именовања у Јавној установи „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар 
64. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ „Центар за социјални 

рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар 
65. Рјешење о именовању директора Јавне установе „Центар за социјални рад 

Доњи Жабар“ Доњи Жабар 
66. Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈУ 

„Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар 
67. Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад 

Доњи Жабар“ Доњи Жабар 
68. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Центар за социјални рад Доњи Жабар 

са Годишњим обрачуном за 2018.годину  
69. Закључак о усвајању Програма рада и Финансијског плана ЈУ „Центар за 

социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар за 2019. годину   
70. Закључак о усвајању Извјештаја о коришћењу новчаних средстава 

прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2018.години   
71. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске-

Сједиште замјеника у Добоју за период 1.1.2018.-31.12.2018. године 
72. Закључак о усвајању Извјештаја о раду и финансијском пословању Општинске 

борачке организације Доњи Жабар за 2018.годину са Програмом рада за 2019. годину    
73. Закључак о усвајању Извјештаја о финансијском пословању спортских 

организација које су користиле средства буџета општине Доњи Жбар у 2018.години, и то 
(ФК „Црвена Звијезда Агропетрол“ Доњи Жабар, ФК „Младост“ Лончари и ФК „Полет“ 
Човић Поље) 

74. Закључак о прихватању Информације о стању путне мреже, вертикалне и 
хоризонталне сигнализације на локалним путевима на подручју општине Доњи Жабар 

75. Закључак о усвајању Извода из записника са 23. редовне сједнице Скупштине 
општине Доњи Жабар 
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