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На основу чл. 39. и 169.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник

Републике Српске",бр.101/04),а у складу са чл.11.Статута општине("Службени гласник
општине Српско Орашје",бр.1/00 и 3/02),Скупштина општине Доњи Жабар, на Трећој
радној сједници одржаној дана 10. фебруара 2005.године, донијела је

О  Д  Л  У  К  У
О СТАТУСУ ФУНКЦИОНЕРА И НОСИЛАЦА ЈАВНИХ ФУНКЦИЈА

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

    Овом Одлуком регулише се радноправни статус,начин утврђивања плата и других
личних примања функционера и других носилаца јавних функција општине Доњи
Жабар(у даљем тексту: носиоци јавних функција),као и друга статусна питања.

II - ПОЈМОВИ-ЗНАЧЕЊЕ
Члан 2.

     У смислу ове Одлуке,појмови у овом члану имају сљедеће значење:
- "функционери општине" су: начелник општине,замјеник начелника

општине,предсједник Скупштине општине и потпредсједник Скупштине
општине;

- "други носилац јавне функције"  је секретар Скупштине општине.

III – СТАТУС
Члан 3.

     Начелник и замјеник начелника општине,пр едсједник и потпредсједник Скупштине
општине,професионално обављају јавну функцију са статусом функционера општине и
остварују права,обавезе и одговорности из радног односа,у складу са законом,Статутом
општине,Пословником Скупштине,другим прописима и овом Одлуком.
     Секретар Скупштине,као носилац јавне функције -изабрано и именовано лице
Скупштине има статус начелника одјељења,у складу са Законом о локалној
самоуправи.



     Секретар Скупштине професионално обавља своје послове и остварује права,обавезе
и одговорности из радног односа у Скупштини,у складу са законом,Статутом
општине,Пословником Скупштине,другим прописима и овом Одлуком.

Члан 4.
     Права и обавезе из радног односа начелника општине настају са даном ступања на
рад,а најраније од дана потпис ивања изјаве о прихватању мандата изабраног начелника
од надлежног органа за спровођење избора.
     Права и обавезе из радног односа предсједника,потпредсједника и секретара
Скупштине општине и замјеника начелника општине настају са даном ступања на рад,а
најраније од дана доношења одлуке о избору.

Члан 5.
      Права из радног односа начелника општине престају:
1. подношењем оставке-даном потписивања оставке на формулару прописаном од

стране надлежног изборног органа;
2. опозивом-са даном изгласавања опозива у складу са Изборним законом Републике

Српске;
3. избором новог начелника општине у редовној изборној процедури -са даном

потписивања изјаве о прихватању мандата новог начелника,а најкасније његовим
ступањем на рад.

Члан 6.
     Права из радног односа предсједни ка и потпредсједника Скупштине општине и
замјеника начелника општине престају:
1. подношењем оставке-даном потписивања оставке на формулару прописаном од

стране надлежног изборног органа;
2. разрјешењем-са даном доношења одлуке о разрјешењу;
3. са даном потврђивања мандата одборника новоизабране Скупштине након

одржаних локалних избора.
Члан 7.

     Права из радног односа секретара Скупштине престају:
1. подношењем оставке-даном потписивања оставке на формулару прописаном од

стране надлежног изборног органа;
2. разрјешењем-са даном правоснажности одлуке о разрјешењу;
3. са даном именовања вршиоца дужности секретара Скупштине општине новог

сазива након одржаних локалних избора.
Члан 8.

      Права из радног односа носилаца јавних функција престају и по другим основима
утврђеним законом.

Члан 9.
      Право на плату и друга права из радног односа носиоци јавне функције остварују у
одређеном трајању и након престанка функције,односно дужности у случајевима и у
обиму одређеним законом.

Члан 10.
      О заснивању радног односа,пре станку радног односа и остваривању одређених
права из радног односа након престанка функције,односно вршења дужности носилаца
јавних функција одлучује рјешењем Административни одбор Скупштине општине.



IV - ПЛАТЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА
1. Плата

Члан 11.

     Основна плата носилаца јавних функција утврђује се тако што се најнижа цијена
рада,утврђена у складу са законом и колективним уговором,помножи са одговарајућим
коефицијентом утврђеним овом Одлуком.
    Висина основног коефицијента,увећање коефи цијента по основу вршења

најсложенијих функција и дужности у органима општине и стимулативног елемента по
основу сложености и одговорности обављања функције,утврђује се на сљедећи начин:

НАЗИВ ЈАВНЕ
ФУНКЦИЈЕ

Основни
коефицијент

Увећање
коефицијента по
основу вршења
најсложенијих

функција(до 30%)

Увећање коефицијента
по основу стимулативног

елемента за посебне
резултате по основу

одговорности(до 30%)

Коефицијент
за обрачун

основне
плате

1 2 3 4 5

Начелник
општине

7,00 30% 25% 10,85

Предсједник
Скупштине

општине 6,20 30% 25% 9,60

Потпредсједник
Скупштине

општине 6,00 25% 20% 8,70

Замјеник
начелника
општине 6,00 25% 20% 8,70

Секретар
Скупштине

општине 6,00 30% 25% 9,30

Члан 12.
    Саставни дио основне плате одређене у складу са чланом 11. ове  Одлуке је:
- увећање по основу укупног пензијског стажа који износи 0,5% за сваку годину

пензијског стажа,
- увећање у износу од највише 2/3 просјечне мјесечне нето плате запослених према

посљедњем саопштењу надлежног завода за статистику(па ушални додатак),чију
висину одређује Административни одбор.

2. Накнаде плате
Члан 13.

    Носиоци јавне функције имају право на накнаду плате за вријеме одсуства с
посла(годишњи одмор,државни празник и др.),у складу са законом,подзаконским
прописима и колективним уговором.



        3. Остала лична примања и накнаде
Члан 14.

    Носилац јавне функције има право на:
- борачки додатак,на терет Буџета општине,у складу са законом,на основу рјешења о

праву на борачки додатак који доноси Административни одбор,у скл аду са
прописима;

- посебан једнократни годишњи додатак за обиљежавање Божићних и
Новогодишњих празника у висини просјечне посљедње исплаћене плате носилаца
јавне функције,уз обрачун и уплату пореза на исплаћени износ,

- накнаду трошкова за топли оброк,трошков е превоза до посла за удаљеност од
мјеста становања преко 4 километра,као и друге исплате на терет материјалних
трошкова у висини предвиђеној законом и колективним уговором.

V - ПРАВА ПО ОСНОВУ РАДНОГ ОДНОСА
Члан 15.

    Носиоци јавне функције остварују д руга права из радног односа,у складу са
законом,подзаконским прописима и колективним уговором.

VI - ОДЛУЧИВАЊЕ-НАДЛЕЖНОСТ
Члан 16.

    О статусним и свим правима и обавезама по основу радног односа носилаца јавних
функција одлучује Административни одбор Скупштине.
    Административни одбор у оквиру овлашћења из става 1.овог члана доноси рјешења и
закључке.Рјешењем се одлучује о праву или обавези,а закључком о питањима која се
тичу вођења поступка у предмету остваривања права или извршавања обавеза носилац а
јавних функција.

Члан 17.
    На рјешења Административног одбора,носилац јавне функције има право поднијети
приговор Административном одбору,у року од 8 дана од дана достављања рјешења или
другог појединачног акта.Административни одбор је дужан да о приг овору одлучи у
року од 15 дана од дана пријема приговора.
    У поступку одлучивања по приговору,Административни одбор преиспитује своју
одлуку и може је измијенити,укинути или поништити.
    Против одлуке из става 2.овог члана може се поднијети жалба Скуп штини општине,у
року од 15 дана од дана достављања одлуке или истека рока за њено
доношење.Скупштина општине је дужна одлучити по жалби у року од 30 дана од дана
подношења жалбе.
    Ако је носилац јавне функције незадовољан одлуком Скупштине,или Скупштина
није одлучила у року из става 3.овог члана,може поднијети тужбу надлежном суду у
року од 30 дана од дана достављања те одлуке или истеком рока за одлучивање по
жалби.



VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.

    Даном ступања на снагу ове Одлуке пре стаје да важи Одлука о платама и другим
накнадама функционера које бира и именује Скупштина општине("Службени гласник
општине Српско Орашје",бр.1/01,6/01 и 7/04).
   Ова Одлука,по потреби,ускладиће се са Законом о статусу општинских

функционера,након његовог ступања на снагу.
Члан 19.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Број: 01-022-10/05            ПРЕДСЈЕДНИК
10. фебруара 2005.године                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р
___________________________________________________________________________
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  На основу чл.46.ст.1.и 2.,63.,73. и 78 .,а у вези са чл.16. Закона о грађевинском

земљишту Републике Српске("Службени гласник Републике Српске",бр.86/03),и члана
11.Статута општине("Службени гласник општине Српско Орашје",бр.1/00 и
3/02),Скупштина општине Доњи Жабар,на сједници одржаној дана 10.фебруара
2005.године,донијела је

О  Д  Л  У  К  У
о измјени и допуни Одлуке о условима и начину додјеле грађевинског

земљишта у државној својини

Члан 1.
У Одлуци о условима и начину додјеле грађевинског земљишта у државној

својини("Службени гласник општине Српско Орашје",бр. 3/04 и 4/04),у члану 23. став
2.мијења се и гласи:
 "Коначна корисна површина грађевине која се гради,утврђује се на основу изв едбеног
пројекта-по методи одређеној важећим стандардима.Ако пројекат за извођење није
израђен,корисна површина грађевине се привремено утврђује на основу урбанистичко -
техничких услова и рјешења о урбанистичкој сагласности,а као корисна површина
грађевине сматра се: бруто-грађевинска површина(БГП),хоризонталних
габарита,помножена са бројем надземних и подземних е тажа,умањено за 20%."

 Иза става 2. члана 23. додају се нови став 3.,4.и 5.који гласе:
 "Износ ренте,утврђен према одредбама става 1.и 2.овог члан а,умањује се за:

1. подрумске просторије   ........................................................................... 50%
2. сутеренске просторије  ............................................................................    30%
3. просторије у поткровљу(мансарда)  .......................................................    40%
4. помоћне зграде   ........................................................................................    50%



5. економске зграде и јавне гараже  ...................................... ...................... 66%.
 Таваном се сматра површина испод крова,максималне надзиде до 60 цм,ако се не
користи у друге сврхе,па се у том случају трошкови ренте и уређења не обрачунавају.
Ако се мијења намјена таванског простора у стамбени,или неку д ругу

намјену,трошкови уређења и ренте обрачунавају се у складу са овом Одлуком,а
процентуално умањују за 40%."

Члан 2.
 У Одлуци,члан 30.мијења се и гласи:
 "Накнада за уређење грађевинског земљишта обухвата стварне трошкове припремања
и опремања земљишта,а плаћа се према јединици бруто -површине грађевине која се
гради.Износ накнаде утврђује се рјешењем о урбанистичкој сагласности.
 Рјешењем о урбанистичкој сагласности утврђује се висина трошкова уређења
грађевинског земљишта по 1 м2 бруто површине грађеви не која се гради,с назнаком да
ће коначна висина трошкова бити утврђена на основу изведбеног пројекта.Инвеститор
је дужан платити тако утврђену накнаду за уређење грађевинског земљишта прије
издавања одобрења за грађење."

Члан 3.
 У члану 34.Одлуке,у ставу 3. ријеч "употребу" замјењује се ријечју: "грађење",а  на
крају тог става,иза тачке,додаје се сљедећа реченица:
 "Наведена лица дужна су платити накнаду за промјену намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе,за појединачну површину сваке грађ евинске
парцеле од 500 м2 увећану за бруто тлоцртну површину доње етаже породичне
стамбене куће и то најкасније до издавања одобрења за грађење."

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

Број: 01-022-6/05 ПРЕДСЈЕДНИК
10.фебруара 2005.године                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо  Стевановић,с.р.
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На основу члана 55.Закона о уређењу простора("Службени гласник Републике
Српске",бр.84/02 Пречишћени текст и 14/03 -испр.),а у складу са чланом 30.Закона о
локалној самоуправи("Службени гласник  Републике Српске",бр.101/04)и чл.11.Статута
општине("Службени гласник општине Српско Орашје",бр.1/00 и 3/02),Скупштина
општине Доњи Жабар,на сједници одржаној дана 10.фебруара 2005.године, донијела је

О  Д  Л  У  К  У
о приступању изради измјене Регулационог п лана

за стамбено насеље "Дујковача" у Лончарима

I
Приступа се изради измјене Регулационог плана стамбеног насеља "Дујковача"

Лончарима(у даљем тексту: План).
II

Простор који ће бити обухваћен измјенама Плана приказан је на карти у размјери
1:2000,и саставни је дио ове Одлуке.



III
Временски период за који ће План бити донесен је период 2005 -2020.година.

IV
Носилац припреме Плана је Општинска управа -Реферат за урбанизам и

грађевинарство.
V

Преднацрт Плана биће припремљен у року од 30 дана од дана закљу чивања уговора о
изради Плана са овлашћеном организацијом и испуњења уговорних услова.
 Нацрт Плана биће стављен на јавни увид и стручну расправу,у трајању од 8 дана,у
просторијама носиоца израде Плана и мјесне заједнице.
 Приједлог измјене Плана утврдиће носилац припреме Плана и начелник општине,у
року од 8 дана од дана завршетка јавног увида и стручне расправе о нацрту.
 Уз приједлог Плана,носилац припреме поднијеће Скупштини општине извјештај о
јавном увиду и образложен став о примједбама и приједлозима датим у току јавног
увида и стручне расправе.

VI
Због постојања ванредних околности из члана 2.Правилника о припреми,изради и

доношењу планова по скраћеном поступку("Службени гласник Републике
Српске",бр.8/97),у припреми,изради и доношењу измјена Плана пр имијениће се
скраћени поступак,и то:

1. неће се проводити претходне активности из члана 57.Закона о уређењу простора;
2. јавни увид и стручна расправа о нацрту измјена Плана трајаће осам дана;
3. о почетку,трајању,мјесту и начину излагања нацрта измјена Плана на ја вни увид и

стручну расправу јавност ће се обавијестити три дана раније.

VII
Средства за израду Плана обезбиједиће општина Доњи Жабар.

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику

општине Доњи Жабар".

Број: 01-022-9/05                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК
10.фебруара 2005.године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.

5
Na osnovu ~lana 66.Zakona o gra|evinskom zemqi{tu Republike Srpske("Slu`beni glasnik

Republike Srpske",br. 86/03),a saglasno ~lanu 11.Statuta op{tine("Slu`beni glasnik Op{tine
Srpsko Ora{je",br.1/2000 i 3/2002),Skup{tina op{tine Dowi @abar,na sjednici odr`anoj dana
10.februara 2005.godine,donijela je

O D L U K U
o utvr|ivawu prosje~ne kona~ne gra|evinske cijene 1 m/2 korisne stambene
povr{ine za 2004.godinu na podru~ju op{tine Dowi @abar

^lan 1.

@abar
@abar


 Utvr|uje se prosje~na kona~na gra|evinska cijena 1 m/2 korisne stambene povr{ine za
2004.godinu na podru~ju op{tine Dowi @abar,u visini od 300,00 KM(slovima: tri stotine
konvertibilnih maraka).

^lan 2.
Prosje~na kona~na gra|evinska cijena 1 m/2 ko risne stambene povr{ine za 2004.godinu na

podru~ju op{tine Dowi @abar,utvr|ena u ~lanu 1.ove Odluke slu`i}e kao osnovica za
izra~unavawe rente-naknade iz osnova prirodnih pogodnosti gra|evinskog zemqi{ta i
pogodnosti ve} izgra|ene komunalne infrastrukture koje mogu nastati prilikom kori{}ewa tog
zemqi{ta,a koje nisu rezultat ulagawa sredstava vlasnika ili korisnika zemqi{ta,u skladu sa
Zakonom o gra|evinskom zemqi{tu Republike Srpske,Odlukom o  odre|ivawu ostalog
gra|evinskog zemqi{ta i Odlukom o uslovima i  na~inu dodjele gra|evinskog zemqi{ta u
dr`avnoj svojini.

^lan 3.
 Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku
op{tine Dowi @abar".

SKUP[TINA OP[TINE DOWI @ABAR

Број:01-022-8/05                                              ПРЕДСЈЕДНИК
10.фебруара 2005.године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.
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 На основу члана 12.Закона о министарским,владиним и другим именовањима

Републике Српске("Службени гласник Републике Српске",бр.41/03),а у складу са
чл.134.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04),разматрајући извјештај Комисије за избор и именовање секретара
Скупштине општине,Скупштина општине Доњи Жабар,на сједници одржаној
10.фебруара 2005.године,д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ

ЖАБАР

I
 За секретара Скупштине општине Доњи Жабар изабран је господин Митар
Митровић,дип.правник из Шамца,ЈМБГ 2705964121258.

II
Именовање се врши на период трајања мандата Скупштине општине Доњи Жабар.

III
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а обја виће се у "Службеном гласнику
Републике Српске" и "Службеном гласнику општине Доњи Жабар".

@abar
@abar
@abar
@ABAR


Број:01-022-5/05 ПРЕДСЈЕДНИК
10.фебруара 2005.године                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике

Српске”,бр.101/04),а у складу са чл. 11. и 30. Статута општине Српско
Орашје(“Службени гласник општине Српско Орашје”,бр.1/00 и 3/02)и
чл.88.Пословника Скупштине општине Српско Орашје(“Службени гласник општине
Српско Орашје”,бр.1/00),Скупштина општине Доњи Жабар,на сједници одржаној дана
10.фебруара 2005.године,донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
 Усвајају се:

- Извјештај о раду Савјета Мјесне заједнице Доњи Жабар у 2004.години
- Извјештај о раду Савјета Мјесне заједнице Лончари у 2004.години
- Извјештај о раду Савјета Мјесне заједнице Човић Поље у 2004.години.

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

III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном

гласнику општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-3/05                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК
10.фебруара 2005.године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике

Српске”,бр.101/04),а у складу са чл. 11. и 30. Статута општине Српско
Орашје(“Службени гласник општине Српско Ораш је”,бр.1/00 и 3/02)и
чл.88.Пословника Скупштине општине Српско Орашје(“Службени гласник општине
Српско Орашје”,бр.1/00),Скупштина општине Доњи Жабар,на Трећој радној сједници
одржаној дана 10.фебруара 2005.године,донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
 Усваја се Извјештај о провођењу Одлуке о суфинансирању трошкова студија редовних
студената са подручја општине Доњи Жабар у школској 2004/2005 години.

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



III
Овај Закључак ступа на снагу да ном доношења и биће објављен у “Службеном

гласнику општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-7/05                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК
10.фебруара 2005.године                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике

Српске”,бр.101/04),а у складу са чл. 11. и 30. Статута општине Српско
Орашје(“Службени гласник општине Српско Орашје”,бр.1/00 и 3/02)и
чл.88.Пословника Скупштине општине Српско Орашје(“Службени гласник општине
Српско Орашје”,бр.1/00),Скупштина општине Доњи Жабар,на сједници одржаној дана
10.фебруара 2005.године,донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
 Усваја се Програм одржавања локалних и некатегорисаних путева на подручју
општине Доњи Жабар.

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

III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном

гласнику општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-1/05                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК
10.фебруара 2005.године                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл.31.став 2.Одлуке о условима и начину додјеле грађевинског земљи шта

у државној својини("Службени гласник општине Српско Орашје",бр.3/04 и
4/04),Скупштина општине Доњи Жабар,на својој Трећој радној сједници,одржаној дана
10.фебруара 2005.године,д о н и ј е л а   ј е

З А К Љ У Ч А К



I
Даје се сагласност начелнику општ ине Доњи Жабар за утврђивање висине накнаде за

дјелимично уређено остало грађевинско земљиште на подручју општине Доњи Жабар у
2005.години,по јединици мјере м/2 бруто површине планиране или изграђене
грађевине,у висини од 0,50 КМ.

II
Дјелимично уређеним осталим грађевинским земљиштем на подручју општине Доњи

Жабар сматра се грађевинско земљиште у обухвату регулационог плана за стамбено
насеље "Дујковача" у Лончарима.

III
Грађевинско земљиште у обухвату Регулационог плана за централни дио Лончара

сматра се неуређеним грађевинским земљиштем за које се не плаћа накнада за уређење
земљишта.

IV
 Овај закључак биће објављен у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар".

Б р о ј :01-022-4/05
П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
10.фебруара 2005.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 26.став 2. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник

Републике Српске”,бр.35/99,20/01 и 51/01),а у складу са чланом 24. Статута
општине(“Службени гласник општине Српско Орашје”,бр.1/00 и 3/03), доносим

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРПСКО
ОРАШЈЕ

Члан 1.
 У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе
Српско Орашје (“Службени гласник оппштине Српско Орашје”,бр.3/00,2/01,5/01 и
4/04),у наслову,као и у тексту Правилника,назив "Српско Орашје" у одговарајућем
падежу замјењује се називом: "Доњи Жабар".

Члан 2.
 У Правилнику,у члану 17. дода ју се нови ставови 2. и 3.  који гласи:

 “За вршење посебних,специфичних,административних и других послова из
надлежности Начелника општине,који се по својој природи обављају одређено
вријеме,могу се утврдити посебна радна мјеста.
 За обављање послова из става 2.овог члана Начелник општине врши постављење и
распоређивање на радно мјесто.Лица постављена за обављање послова у смислу става
два овог члана имају статус савјетника.  ”

Члан 3.



 У члану 19.Правилника  код описа послова,иза алинеје једанаесте дода је се нова
алинеја тринаеста која гласи:
“- обавља послове службеника за информисање,прима захтјеве и припрема акте по
захтјевима за приступ информацијама,припрема водич за приступ
информацијама,образац захтјева за приступ информацијама и врши друге послов е,по
налогу начелника,у циљу примјене Закона о слободи приступа информацијама”.
 Досадашња алинеја дванаест постаје алинеја тринаест.

Члан 4.
 У члану 22.Правилника,под УСЛОВИ  алинеја прва,иза ријечи “Виша” додаје се ријеч:
“или средња”

Члан 5.
 У члану 34. Правилника,редни број 17. Благајник,у другој реченици под
"УСЛОВИ",иза ријечи "економског смјера" додају се ријечи:"или гимназија".

Члан 6.
 У Правилнику,иза члана 36.Правилника додаје се нови члан 36а. који гласи:

“Члан 36а.
20. Сарадник за послове повратка и реконструкције
 Опис послова:
- Координација општинских органа и служби са повратничким заједницама
- Сарадња са агенцијама и међународним организацијама у припреми и реализацији

програма и пројеката повратка избјеглих и расељених лица на подручје о пштине
Доњи Жабар и реконструкције стамбених зграда повратника,имајући посебно у
виду акт-допис Канцеларије Високог представника за Босну и Херцеговину
бр.BSNOR/MSC/HCR/22  од 3.2.2003.године,

- Сарадња са органима и организацијама Републике Српске,Босне и Хе рцеговине и
Брчко Дистрикта БиХ у питањима рјешавања проблема повратника,

- Вођење евиденција у оквиру послова радног мјеста
- Успостављање активне сарадње и координације са повратницима у циљу њиховог

одрживог повратка и остваривања основних људских права,
- Давање података из евиденције надлежним органима и службама Републике

Српске,Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта БиХ,као и овлашћеним
иностраним организацијама

- Предлагање Начелнику општине буџета за рјешавање питања одрживог повратка
на подручју општине Доњи Жабар

- Подношење Начелнику општине,а по потреби и Скупштини општине извјештаја и
информације о предузетим активностима у оквиру радних послова и задатака

- Обављање и других послова по налогу Начелника општине.

Услови: Средња школа,економске струке, V или IV степен,најмање три године радног
искуства у струци
Број извршилаца: 1
Врста послова: административни,помоћни послови на одређено вријеме
Начин пријема: непосредно постављање од стране Начелника општине".

Члан 7.



 Овлашћује се Организатор за опште управ не послове и грађанска стања да утврди
Пречишћени текст Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
општинске управе општине Доњи Жабар и објави у општинском службеном гласилу.

Члан 8.
 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења,а објави ће се у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.

Број: 02-022-12/04 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
5.новембра 2004.године
Доњи Жабар Саво  Јовичић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној  самоуправи  ("Службени гласник Републике

Српске", број 101/04),а у складу са  чл. 24. Статута општине( "Службени гласник
општине Српско Орашје",бр. 1/2000 и 3/2002) и чланом 31.ст.2.и 3.Одлуке о условима и
начину додјеле грађевинског земљишта у државној својини("Службени гласник
општине Српско Орашје",бр.3/04 и 4/04),а уз претходну сагласност Скупштине
општине Доњи Жабар бр.01-022-4/05,Начелник општине Доњи Жабар, доноси

З А К Љ У Ч А К
о одређивању висине накнаде за уређење осталог грађевинског земљишта

на подручју општине Доњи Жабар

I
Висина накнаде за дјелимично уређено остало грађевинско земљиште на подручју

општине Доњи Жабар у 2005.години утврђује се по јединици мјере м/2 бруто површине
планиране или изграђене грађевине,у висини од 0,50 КМ.

II
 Дјелимично уређеним грађевинским земљиштем на подручју општине Доњи Жабар
сматра се грађевинско змљиште у  обухвату Регулационог плана за стамбено насеље
"Дујковача" у Лончарима.

III
 Накнада за уређење осталог грађевинског земљишта утврђује се рјешењем о
урбанистичкој сагласности.

IV
 Овај закључак ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у "Службеном глас нику
општине Доњи Жабар".

Број: 02-475-1/05                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
10.фебруара 2005.године Саво Јовичић,с.р.



Доњи Жабар
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На основу чл. 41. став 5. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике

Српске",бр. 101/04),а у складу са  чл. 24.и 31. Статута општине ("Службен и гласник
општине Српско Орашје" ,бр. 1/2000 и 3/2002),Начелник општине Доњи Жабар, доноси

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

I
Овлашћујем замјеника Начелника општине Доњи Жабар да врши сљедеће повјерене

послове у оквиру надлежности начелника општине,утврђене закон ом и другим
прописима,и то:
- потписује првостепена рјешења о утврђивању обавезе плаћања општинске

комуналне таксе,у складу са Одлуком о општинским комуналним таксама.

II
 Овим Закључком ставља се ван снаге Закључак бр. 02 -022-2/04 од 23.1.2004.године.

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

Број: 02-022-1/05 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
24.јануара 2005.године Саво Јовичић,с.р.
Доњи Жабар
14
На основу члана 43 . став 4. Закона о експропријацији(“Службени гласник Републике

Српске“,број 8/96,9/96 и 15/96 )Републичка управа за геодетске и имовинско -правне
послове,Подручно одјелење Доњи Жабар, доноси

О Д Л У К У
о утврђивању висине накнаде за преузето грађевинско земљиште на

подручју Општине Доњи Жабар у 2005 години

Члан 1.
Висина накнаде утврђује се на бази основице коју чини цијена 1м2 изграђене корисне

стамбене површине из претходне године на подручју општине Доњи Жабар помножена
са фиксним процентом за земљиште према погодностима.Проценат не може бити мањи
од 0,5% нити већи од 1,5%.

Члан 2.
Висина накнаде за преузето земљиште обухваћено Регулационим планом  за Централни

дио насеља Лончари одређује се у износу од 1,5% од висине просјечне тржишне
коначне грађевинске цијене 1м 2 корисне стамбене површине за 2004 годину на
подручју општине Доњи Жабар .

Члан 3
Висина накнаде за преузето остало грађевинско земљишт е у обухвату Регулационог

плана за стамбено насеље "Дујковача" у Лончарима  одређује се у износу од 1% од
висине просјечне тржишне коначне грађевинске цијене 1м 2 корисне стамбене
површине у 2004 години на подручју општине Доњи Жабар.



Члан 4.
Висина накнаде за преузето грађевинско земљиште у осталом урбаном подручју на

територији општине Доњи Жабар  одређује се у износу од 0,8 % од висине просјечне
тржишне коначне грађевинске цијене 1м 2 корисне стамбене површине у 2004 години на
подручју општине Доњи Жабар.

Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању висине накнаде

за преузето грађевинско земљиште број 57 -473-1/04 од 29.01.2004 године("Службени
гласник општине Српско Орашје",бр.1/04) .

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном до ношења,а примјењиваће се од 01.01.2005 године.

Члан 7.
 Ова Одлука објавиће се у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар".

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове
Подручно одјелење Доњи Жабар

Број: 57-473-1/05 Руководилац одјелења
31.јануара 2005.године Жарко   Чабак,с.р.
Доњи Жабар



Број  2 - Службени гласник општине Доњи Жабар - уторак,15.фебруара 2005.године

С А Д Р Ж А Ј

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

2. Одлука о статусу функционера и носилаца јавних функција
3. Одлука о измјени и допуни Одлуке о условима и начину додјеле грађевинског
земљишта у државној својини сдф
4. Одлука о приступању изради измјене Регулационог плана за стамбено насеље
"Дујковача" у Лончарима
5. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 м/2 корисне стамбене
површине за 2004.годину на подручју општине Доњи Жабар
6. Одлука о избору и именовању секретара Скупштине општине Доњи Жабар
7. Закључак о усвајању извјештаја о раду органа мјесних за једница у 2004.години
8. Закључак о усвајању извјештаја о провођењу Одлуке о суфинансирању трошкова
студија редовних студената са подручја општине Доњи Жабар у школској 2004/2005
години.
9. Закључак о усвајању Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева на
подручју општине Доњи Жабар.
10. Закључак о давању сагласности начелнику за утврђивање висине накнаде за
дјелимично уређено остало грађевинско земљиште на подручју општине Доњи Жабар у
2005.години

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
11. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста у Општинској управи
12. Закључак о утврђивању висине накнаде за дјелимично уређено остало грађевинско
земљиште на подручју општине Доњи Жабар у 2005.години
13. Закључак о давању овлашћења  замјенику начелника општине 12. Закључак о
давању овлашћења замјенику начелника општине

АКТИ ОСТАЛИХ ОРГАНА
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

Подручно одјелење Доњи Жабар

14. Одлука о утврђивању висине накнаде за преузето грађеви нско земљиште на
подручју Општине Доњи Жабар у 2005 години

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 2/2005
Оснивач и издавач:Скупштина општине Доњи Жабар,Доњи Жабар.Одговорни
уредник:Митар Митровић дип.правник.Уређује Редакцијски колегиј:Ружица



Јовичић,Миле Максимовић и Зденко Јовановић.Тел/факс:054/875 -100."Службени
гласник општине Доњи Жабар" излази по потреби.Жиро рачун Општинских
прихода: 562-011-00000765-86 код Развојне банке Југоисточне Европе АД Бања
Лука-Филијала Модрича.


