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На основу члана 47. став 7. Закона о здравственој заштити животиња и
ветеринарској
дјелатности("Службени
гласник
Републике
Српске",бр.11/95,10/97
и
52/01)
и
члана
11.став
2.Закона
о
прекршајима("Службени
гласник
Републике
Српске" ,
бр.12/94,16/95,21/96,40/98 и 96/03),сагласно одредбама члана 11. Статута
општине("Службени гласник општине Српско Орашје",бр. 1/00 и
3/02),Скупштина
општине
Доњи
Жабар,на
Шестој
редовној
сједници,одржаној дана 27.маја 2005. године,донијела је

О Д Л У К У

о условима држања паса и мачака и начину њихове регистрације
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У циљу спречавања и сузбијања заразних болести животиња и
заштите здравља и безбједности људи,овом Одлуком прописује се број паса
и мачака(у даљем тексту: живот иња)које могу држати грађани и начин држања
животиња;начин пописа,регистрације и означавања паса;начин превентивног
цијепљења животиња и начин уништавања нерегистрованих,нецијепљених и
прекобројних животиња и животиња луталица на подручју општине Доњи
Жабар(у даљем тексту:општина).
II - БРОЈ И НАЧИН ДРЖАЊА ПАСА И МАЧАКА
Члан 2.
На подручју општине могу се држати животиње само на начин и под
условима утврђеним овом Одлуком.
Члан 3.
У стамбеној згради,која се налази у урбаном дијелу Општине,грађани
могу држати једног пса и двије мачке.
Ако је пас ловачки или расни,грађанин из става 1. овог члана,може држати два
пса.

Члан 4.
У индивидуалном стамбеном објекту на подручју општине,грађанин
може држати и више паса, ако обезбиједи следеће услове:

ако има затворено дв ориште или други ограђени простор за
смјештај пса(паса),

да су у наведеном простору обезбијеђени усови за држање паса.
Члан 5.
У сустанарском дијелу стана држалац паса и мачака исте може држати
само уз писмену сагласност другог станара.
Писмена сагласност из претходног става није потребна ако се ради о
држању пса водича слијепог лица.
Члан 6.
Држалац паса и мачака дужан је животиње његовати,са њима добро
поступати,осигурати санитарне и хигијенске услове,храну,довољно свјеже
воде,те обезбиједити лијечење у случају болести животиња.
Члан 7.
Држалац паса,мора држати псе под надзором,и то:
 У стамбеној згради -у затвореном кућном простору(стану),
 У индивидуалној стамбеној згради - у затвореном кућном простору
или дворишном ограђеном простору (боксу ил и на довољно дугом и
безбједном
ланцу у дворишту ).
Злоћудни и насртљиви пси,могу се држати само тако да не угрожавају
сигурност станара и других лица.
Члан 8.
Држалац пса,који држи пса на ланцу у дворишту,дужан је на улазу у
двориште,односно на ограђени п ростор за смјештај пса,ставити видну ознаку
која упозорава на опасност од пса ("ЧУВАЈ СЕ ПСА ", "ОПАСАН ПАС" и
сл.).
Члан 9.
Држалац пса,и то само старији од 18 година,може пса водити по улици
или на другим јавним површинама,само на на кратком поводнику и са
заштитном корпом на њушци .
Без поводника и заштитне корпе на њушци могу се кретати ловачки
пси за вријеме лова и овчарски пси када се налазе уз стадо.
Члан 10.
Пси и мачке болесни од заразних болести не смију се изводити на улице и
друге јавне површин е.
Члан 11.
Забрањено је увођење паса и мачака у возила јавног саобраћаја,
продајне објекте, дјечија и спортска игралишта,установе,пословне просторије

предузећа(осим у ветеринарске амбуланте),гробља,угоститељске објекте и на
јавне скупове(осим службених па са).
Забрањено је:
држање паса који лајањем или завијањем ометају мир у
сусједству,
злостављање паса и мачака и
организовање борби паса.
Члан 12.
Ако пас или мачка озлиједе неко лице,држалац животиње је дужан да о
томе одмах обавијестити овлашћену ветерина рску организацију и да,по
њеном налогу,доведе животињу на тестирање.
III - РЕГИСТРАЦИЈА,ОЗНАЧАВАЊЕ И ЦИЈЕПЉЕЊЕ
Члан 13.
Држаоци паса су дужни да региструју псе старије од три
мјесеца.Регистрацију паса врши овлашћена ветеринарска организација.
Приликом регистрације,држалац пса је дужан да на име држања
пса,овлашћеној ветеринарској организацији уплати таксу,чија је висина
утврђена актима надлежног органа.
У регистар паса уводе се следећи подаци:









име,очево име,презиме и јединствени матични број држа оца
пса,
адресу држаоца пса,
редни број,
датум уписа у регистар,
број паса,
име пса (ако га има) и опис пса,
датум уплате таксе,
број ознаке пса.
Члан 14.

Превентивно цијепљење паса и мачака против бјеснила обавезно је
вршити једном годишње,а у случају пој аве болести на подручју општине,сваких
шест мјесеци.
Цијепљење,у смислу става 1.овог члана,врши овлашћена ветеринарска
организација на основу података из регистра паса.
У регистар се уносе подаци о извршеном цијепљењу.
Члан 15.
Држалац пса,дужан је довести пса на превентивно цијепљење у року који
одреди овлашћена ветеринарска организација .
Члан 16.
Трошкове
превентивног
цијепљења
дехелминитизације сноси држалац животиње.

против

бјеснила

и

Члан 17.
Приликом цијепљења,животиња се мора означити одговарајућим з наком,у
складу са прописаним стандардима.

Означавање животиња се врши за сваку годину .
Означавање животиња врши овлашћена ветеринарска организација која
је извршила превентивно цијепљење.
Члан 18.
Грађанин који набави пса или мачку,дужан је о томе обавије стити овлашћену
ветеринарску организацију, у року од 8 дана од дана набављања животиње.
Члан 19.
Животиње које у моменту регистрације,или превентивног цијепљења, нису
старосно дорасле,или нису биле регистроване,власник је дужан регистровати и
довести на превентивно цијепљење када достигну старост од 3 мјесеца.
IV - ХВАТАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ ПАСА И МАЧАКА
Члан 20.
Нерегистровани,нецијепљени,прекоборојни и невезани пси,као и пси и мачке
луталице морају се,на адекватан начин ухватити и уклонити,у складу са прописаним
стандардима.
Члан 21.
Континуирано хватање и уклањање животиња,као и нешкодљиво уклањање
лешева животиња,вршиће физичко или правно лице које закључи уговор са
Начелником Општине.
Члан 22.
За трошкове хватања и уклањања животиња,као и нешкодљивог уклањања
лешева животиња,обезбјеђују се средства у буџету општине.
V - НАДЗОР
Члан 23.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши комунана полиција.
Члан 24.
У поступку надзора над провођењем ове Одлуке,комунална полиција може
донијети рјешење о забрани држања животиња лицу које се не придржава одредаба ове
Одлуке или наредити мјере које је то лице дужно предузети да би се отклонили
недостаци које су утврдили надлежни органи за провођење ове Одлуке.
VI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Новчаном казном,казниће се за прекршај физичко или правно лице које се не
придржава
одредаба
или
поступи
противно
одредбама
из
чл.
3.,4.,5.,6.,7.,8.,10.,11.,12.,13., 14.,16.,19. и 20. ове Одлуке,и то:
-

ако се прекршај односи на држање мачака,казном од 50,00 до
150,00 КМ
ако се прекршај односи на држање паса,казном од 100,00 до
300,00 КМ.

VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Број: 01-022-32/05
27.маја 2005. године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
Перо Стевановић ,с.р.
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На основу члана 153.став 1.,а у вези са чл. 3.став 1.,37.,69.став 3. и 97.Закона о
уређењу простора(“Службени гласник Републике Српске”,бр.84/02 - Пречишћени
текст),а у складу са чл.13. и 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник
Републике Српске”,бр.101/04 и 42/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Шестој
редовној сједници,одржаној дана 27.маја 2005.године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о изградњи грађевина и уређењу простора
Члан 1.
У Одлуци о изградњи грађевина и уређењ у простора (“Службени гласник
општине Српско Орашје”,бр.5/2004),у члану 63. мијења се став 3.
који,измијењен,гласи:
"Висина ограде према улици или јавном путу не може бити већа од 2,5
метара,рачунајући од нивелете тротоара,односно коловоза,осим улаза који могу
бити и виши."
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Број:01-022-33/05
27.маја 2005.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
Перо Стевановић,с.р.
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Скупштина општине Доњи Жабар,разматрајући захтјев Удружења грађана
"Хуманитарне сврхе" и з Брчког за одобравање помоћи ради лијечења Јовичић
Радојке,на основу члана 38. Закона о буџетском систему Републике
Српске(“Службени гласник Републике Српске”,бр.63/02 и 38/03),а у складу са
чланом 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републи ке
Српске”,бр.101/04),на Шестој редовној сједници одржаној дана 27.маја
2005.године,донијела је

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПОМОЋ У
ЛИЈЕЧЕЊУ ЈОВИЧИЋ РАДОЈКЕ
I
Одобрава се новчана помоћ за лијечење Радојке Јовичић,кћи Миленка ,у износу од
16.000,00 КМ(словима:шеснаест хиљада конвертибилних марака).
II
Средства из тачке I. ове Одлуке,због хитности,изузетно,исплатиће се из Буџетске
резерве општине Доњи Жабар,на рачун удружења грађана "Хуманитарне сврхе"
Брчко
555-003-00074561-64
код
Нове
Банке -Филијала
Брчко,са
назнаком:"Хуманитарна помоћ за лијечење Јовичић Радојке".
III
За реализацију ове Одлуке задужује се начелник општине.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Број: 01-532-2/05
27. маја 2005.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике
Српске”,бр.101/04),у складу са чланом 138. Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05),а након разматрања
Нацрта Статута општине Доњи Жабар,Скупштина општине Доњи Жабар на Шестој
редовној сједници одржаној 27.маја 2005.године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Доњи Жабар одлучила је да се Нац рт Статута општине
Доњи Жабар упути на јавну расправу,јер се Статутом,као основним актом
општине,уређују питања од посебног значаја за грађане општине и о којима је
неопходно да се најшире консултују заинтересовани грађани,органи,удружења
грађана и друге организације.
2. Нацрт Статута биће доступан јавности у Скупштини општине,мјесним
канцеларијама и мјесним заједницама.
3. Јавна расправа ће се спровести до 27.јуна 2005.године.
4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се начелник
општине,као предлагач одлуке,који се истовремено обавезује да о спроведеној
јавној расправи обавијести Скупштину општине Доњи Жабар и утврди
приједлог Статута општине Доњи Жабар.
5. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у “Службеном
гласнику општине Доњи Жаба р”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Број:01-022-31/05

ПРЕДСЈЕДНИК

27.маја 2005.године

Перо Стевановић,с.р.

Доњи Жабар
36
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике
Српске”,бр.101/04), а у складу са чл.11.и 30.Статута опш тине (“Службени гласник
општине Српско Орашје”,бр.1/00 и 3/02)и чланом 108.Пословника Скупштине
општине
Доњи
Жабар(“Службени
гласник
општине
Доњи
Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Шестој редовној сједници
одржаној дана 27.маја 2005.године,дон ијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о раду начелника општине и општинске управе у
2004.години.
II
Информација из става I. овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио.

III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Број: 01-022-34/05
ПРЕДСЈЕДНИК
27. маја 2005.године
Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар
37
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 (“Службени гласник
општине Српско Орашје”,бр.1/00 и 3/02)и чланом 108.Пословника Скупштине
општине
Доњи
Жабар(“Службени
гласник
општине
Доњи
Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Шестој редовној сједници
одржаној дана 27.маја 2005.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о раду Ветеринарске службе на територији општине
Доњи Жабар у 2004.години,у оквиру рада и послова “Ветеринарске амбуланте
Крешић” Доњи Жабар.
II
Информација из става I. овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио.
III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Број: 01-022-35/05
ПРЕДСЈЕДНИК
27.маја 2005.године
Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар
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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(“Службени гласник општине Српско Орашје”,бр.1/00 и 3/02)и чл.108.
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњ и
Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Шестој редовној сједници
одржаној дана 27.маја 2005.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о провођењу Закона о занатско -предузетничкој дјелатности на
подручју општине Доњи Жаб ар.

II
Извјештај из става I. са табеларним приказом регистрованих радњи и других
облика обављања предузетничке дјелатности,у прилогу,чини саставни дио овог
Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Број: 01-022-36/05
27.маја 2005.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
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 (“Службени гласник
општине Српско Орашје”,бр.1/00 и 3/02)и чланом 108.Пословника Скупштине
општине
Доњи
Жабар(“Службени
гласник
општине
Доњи
Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Шестој редовној сјед ници
одржаној дана 27.маја 2005.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о стању уређења и одржавања спомен обиљежја и
мјесних гробаља у мјесним заједницама:
- Доњи Жабар
- Лончари и
- Човић Поље.
II
Информације из става I. овог Закључка,у прилогу,чине његов саставни дио.
III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Број: 01-022-37/05
ПРЕДСЈЕДНИК
27.маја 2005.године
Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар
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На основу члана 43. Закона о локалној самоупра ви("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04 и 42/05),а у складу са чланом 24.Статута општине("Службени
гласник општине Српско Орашје",бр.1/2000 и 3/2002), доносим

ОДЛУКУ
о образовању Комисије за израду нацрта Статута
општине Доњи Жабар
I
Образује се Комисија за израду нацрта новог Статута општине Доњи Жабар(у
даљем тексту:Комисија),као повремено радно тијело,у саставу:
- начелник општине,предсједник Комисије
- предсједник Скупштине општине,замјеник предсједника Комисије
- замјеник начелника општине, члан
- секретар Скупштине општине,члан
- Милан Игњић,одборник,члан
- Симо Божић,дипл.правник,из реда стручних лица,члан
- Лазар Миркић,из реда грађана,члан
За записничара именује се Ружица Јовичић.
II
Комисија из тачке I.ове Одлуке дужна је да најкасније до 2 0.маја 2005. године
изради нацрт новог Статута општине Доњи Жабар,у складу са Законом о локалној
самоуправи("Службени гласник Републике Српске",бр.101/04 и 42/05).
III
Накнада за рад чланова Комисије одредиће се накнадно посебним актом.
IV
Комисија ради у сједницама.
Комисију сазива и предсједава њеним сједницама предсједник Комисије,а у
његовој одсутности или спријечености присуствовања сједници – замјеник
предсједника Комисије.
На сједницама Комисије води се записник у који се уносе битна питања од значаја
за рад и одлучивање Комисије.Записник потписује записничар и предсједавајући
сједнице Комисије.
Комисија утврђује нацрт Статута већином гласова од укупног броја својих
чланова.
V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће објављена у "Службе ном
гласнику општине Доњи Жабар".
Број: 02-022-5/05
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
6.маја 2005. године
Саво Јовичић,с.р.
Доњи Жабар
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На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04 и 42/05),а у складу са чланом 24.Статута општине("Службени
гласник општине Српско Орашје",бр.1/2000 и 3/02),начелник општине Доњи
Жабар,доноси

ОДЛУКУ
о образовању Стручне комисије за израду нацрта одлука из области
комуналних дјелатности и безбједности саобраћаја
I
Образује се Стручна комисија за израду нацрта одлука из области комуналних дјелатности
и безбједности саобраћаја из надлежности општине( у даљем тексту:Комисија),као
повремено радно тијело,у саставу:

- начелник општине,предсједник Комисије
- секретар Скупштине општине,замјеник Предсједника Комисије
- потпредсједник Скупштине општине,члан
- Драгиња Стевић,члан
- Паво Јовановић,члан
- Миле Максимовић,члан
- Ранко Симић,члан.
За записничара именује се Ружица Јовичић.
II
Комисија из тачке I.ове Одлуке дужна је да најкасније до 20.маја 2005.године
изради нацрте нових или измјене и допуне постојећих одлука из области
комуналних дјелатности и безбједности са обраћаја,у границама надлежности
општине,а у складу са Законом о комуналним дјелатностима("Службени гласник
Републике Српске",бр. 11/95,18/95 -исправка и 51/02)и преузетим Законом о
безбједности саобраћаја на путевима("Службени лист СРБиХ",бр.3/90).Прилико м
разматрања питања доношења нових или усаглашавања постојећих одлука са
законима из наведених области Комисија ће сагледати постојеће стање општинских
прописа,и то:
- Одлука о комуналним дјелатностима и комуналном реду("Службени гласник
општине Српско Орашје",бр.2/99,3/00 и 1/04)
- Одлука о безбједности саобраћаја на путевима("Службени гласник општине
Српско Орашје",бр.4/99).
Комисија има мандат да процијени и потребу израде нове или измјена постојеће
Одлуке о комуналним таксама("Службени гласник општине Српс ко
Орашје",бр.5/03 и 1/04),у складу са законом.
III
Накнада за рад чланова Комисије одредиће се накнадно посебним актом.
IV
Комисија ради у сједницама.
Комисију сазива и предсједава њеним сједницама предсједник Комисије,а у
његовој одсутности или спри јечености присуствовања сједници – замјеник
предсједника Комисије.
На сједницама Комисије води се записник у који се уносе битна питања од значаја
за рад и одлучивање Комисије.Записник потписује записничар и предсједавајући
сједнице Комисије.
Комисија утврђује нацрте одлука већином гласова од укупног броја својих
чланова.

Ради ефикаснијег извршавања повјерених послова Комисија може формирати
поткомисије из реда својих чланова за израду одлука из наведених области.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доно шења,а биће објављена у "Службеном
гласнику општине Српско Орашје".
Број: 02-022-6/05
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
6.маја 2005. године
Саво Јовичић,с.р.
Доњи Жабар
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На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04 и 42/05),а у складу са чланом 24.Статута општине("Службени
гласник општине Српско Орашје",бр.1/2000 и 3/02),начелник општи не Доњи
Жабар,доноси

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке образовању Стручне комисије за израду нацрта
одлука из области комуналних дјелатности и безбједности саобраћаја
I
У Одлуци о образовању стручне комисије за израду нацрта одлука из области
комуналних дјелатности и безбједности саобраћаја бр. 02-022-6/05 од 6.маја
2005.године,у тачки I. Одлуке мијења се један члан Комисије,у алинеји шестој
умјесто Милета Максимовића именује се:
-

Сузана Симеуновић,члан.
II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће обј ављена у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар".
Број: 02-022-7/05
13.маја 2005. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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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
("Службени гласник општине Српско Орашје" ,бр. 1/2000 и 3/2002),Начелник
општине Доњи Жабар,доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Овлашћујем замјеника Начелника општине да врши сљедеће повјерене послове у
оквиру надлежности начелника општине,утврђене законом 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 -022-2/4 од 23.1.2004.године.
Жабар".
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у "Службеном
гласнику општине Доњи Жаба р".
Број: 02-022-1/05
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
24.јануара 2005.године
Саво Јовичић,с.р.
Доњи Жабар
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На основу члана 43.став 8. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник
Републике Српске”,бр.101/04), доносим

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематиз ацији радних мјеста општинске управе
Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,ванредни број
1/05”,Пречишћен текст), у члану 27. редни број 10. Референт за урбанизам и
грађевинарство,под УСЛОВИ,алинеја прва мијења се и гласи: "Висока или Виша
стручна спрема грађевинског смјера".
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 02-022-3/05

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

22. април 2005. године

Саво Јовичић,с.р.

Доњи Жабар
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник
Републике Српске”,бр.101/04) , а у складу са чланом 1.Измјена и допуна посебног
колективног уговора за запослене у области управе Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”,бр.37/2001), доносим

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА
ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ДОЊИ ЖАБАР

Члан 1.
У Правилнику о платама и другим накнадама запослених у Oпштинској управи
Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр. 2/01,3/01,6/01 и 1/04),у
посебној табели у којој су утврђени коефицијенти за обрачун осн овне плате и
увећање коефицијената по основу вршења најсложенијих послова на појединим
радним мјестима, а која чини саставни дио Правилника, мијења се текст под
редним бројем 13. и измијењен гласи:

Ред.
бр.

13

Назив радног
мјеста

Референт за
урбанизам и
грађевинарство

Предвиђен
степен
стр.спреме

ВСС или
ВШС

Коефицијент
за обрачун
основне
плате

Увећање
коеф. по
основу
врш.најсл.
послова

Коефицијент
за обрачун
плате

5,50

20%

6,60

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења,објави ће се у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”,а примјењиваће се у погледу обрачуна плате
запослених у Општинској управи од мјесеца априла 2005. године.
Број: 02-022-4/05
22. април 2005. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.

Број 5 - Службени гласник општине Доњи Жабар - Понедјељак,30.маја 2005.године

САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
32. Одлука о условима држања паса и мачака и начину њихове регистрације
33. Одлука о измјени Одлуке о изградњи грађевина и уређењу пр остора
34. Одлука о одобравању средстава из Буџетске резерве за помоћ у лијечењу
Јовичић Радојке
35. Закључак о упућивању на јавну расправу Нацрта Статута општине Доњи
Жабар
36. Закључак о прихватању Информације о раду начелника општине и општинске
управе у 2004.години
37. Закључак о прихватању Информације о раду Ветеринарске службе на
територији општине Доњи Жабар у 2004.години,у оквиру рада и послова
“Ветеринарске амбуланте Крешић” Доњи Жабар
38. Закључак о усвајању Извјештаја о провођењу Закона о занат скопредузетничкој дјелатности на подручју општине Доњи Жабар
39. Закључак о прихватању Информације о стању уређења и одржавања спомен
обиљежја и мјесних гробаља у мјесним заједницама
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
40. Одлука о образовању Комисије за израду нац рта Статута општине Доњи Жабар
41. Одлука о образовању Стручне комисије за израду нацрта одлука из области
комуналних дјелатности и безбједности саобраћаја
42. Одлука о измјени Одлуке о образовању Стручне комисије за израду нацрта
одлука из области комунал них дјелатности и безбједности саобраћаја
43. Закључак о повјеравању одређених послова замјенику начелника општине
44. Правилник о измјенама Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста општинске управе Доњи Жабар
45. Правилник о измјенама Правилника о платама и другим накнадама запослених
у општинској управи Доњи Жабар

Понедјељак,30.мај 2005. године - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР -Број 5/2005

Оснивач и издавач:Скупштина општине Доњи Жабар,Доњи Жабар. Одговорни
уредник:Митар Митров ић 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.

