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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске",бр. 101/04,42/05 и
118/05),а у складу са чланом 26. Статута Општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи
Жабар",бр.6/05),Скупштин а општине Доњи Жабар,на Деветнаестој редовној сједници одржаној 1. септембра
2006.године,д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ

о суфинансирању трошкова школовања ученика средње школе
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се услови,поступак за утврђивање права и висина накнаде за суфинансирање трошкова
школовања ученика у средњим школама који имају пребивалиште на подручју Општине Доњи Жабар(у даљем
тексту:накнада),обустава исплате,као и други услови за остваривање овог права .
Средства за накнаде из става 1.ов ог члана обезбјеђују се у Буџету Општине.
Члан 2.
Право на накнаду,у смислу одредаба ове Одлуке имају ученици на редовном школовању у средњим школама,под
кумулативним условима:
1. да родитељ,усвојилац или старалац имају пребивалиште на подручју Општине и
2. да ученик има пребивалиште на подручју општине.
Члан 3.
Послове обраде захтјева и утврђивања права на накнаду утврђену овом Одлуком,израда обрасца
захтјева,евиденцију ученика који остварују право на накнаду,информативно -аналитичке и друге послове у вез и
остваривања и губитка права на накнаду,врши службеник Административне службе надлеж ан за послове
просвјете(у даљем тексту:овлашћени службеник),у складу са овом Одлуком.
Рјешења о признавању права на накнаду,одбијању захтјева и губитку права потписује н ачелник општине.
Члан 4.
Ради остваривања права на накнаду утврђену овом Одлуком,законски заступник ученика (родитељ, усвојилац или
старалац)подноси захтјев службенику Административне службе надлежном за просвјету.Уз захтјев се обавезно
прилаже:
1. доказ о пребивалишту једног родитеља, усвојиоца или стараоца на територији општине Доњи Жабар(увјерење
о пребивалишту или копија пријаве адресе пребивалишта у складу са ЦИПС пројектом),
2. копија личне карте родитеља,усвојиоца или стараоца,
3. извод из матичне књиге р ођених за ученика,не старији од 6 мјесеци,
4. увјерење-потврду надлежне установе средњошколског образовања о упису ученика у текућој школској
години(редовно школовање).
Рјешење о праву на накнаду састоји се од изреке у виду забелешке на спису(чл. 201.ЗУП -а).
Право на накнаду у текућој школској години остварује се почев од мјесеца у којем је поднијет захтјев са свим
потребним документима из става 1.овог члана.
Овлашћени службеник сачињава и доставља сваког мјесеца овлашћеном службенику за послове ра чуноводства у
Административној служби списак ученика који остварују право на накнаду са бројем рачуна код овлашћене
банке,именом носиоца рачуна -законског заступника и висином накнаде.Списак овјерава начелник општине.
Члан 5.
Висина накнаде утврђује се у мјесечном износу од 70,00 КМ,и то за септембар,октобар,новембар и децембар у
Првом полугодишту и за фебруар,март,април,мај и јун у Другом полугодишту текуће школске године.
Накнада се исплаћује преносом средстава на текући рачун законског заступника ученика(родитеља,усвојиоца или
стараоца),са назнаком сврхе уплате: „ накнада за суфинансирање трошкова школовања у средњој школи за мјесец
______ 200_.године“ .
Члан 6.
Право на накнаду престаје исписивањем или искључивањем ученика из средње школе,у скла ду са законом.Право
на накнаду престаје у мјесецу у којем је ученик исписан или искључен из школе.

Законски заступник ученика дужан је о чињеници престанка школовања дјетета у смислу става 1.овог
члана,обавијестити овлашћеног службеника,у супротном дужа н је Општини надокнадити неосновано наплаћене
износе накнаде за период након престанка школовања дјетета у средњој школи
О жалбама на првостепене појединачне акте у провођењу ове Одлуке рјешава Скупштина општине.
Члан 7.
Право на накнаду остварује с е у току школске године,у складу са чланом 5.став 1.ове Одлуке.
Захтјев за остваривање права на накнаду подноси се сваке године.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о условима за бесплатан превоз ученика средње
школе("Службени гласник општине Српско Орашје",бр.6/03 и "Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.8/05).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине Доњи Жабар".
Број:01-022-72/06
1.септембра 2006.год.
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ( "Службени гласник Републике Српске",бр.101/04,42/05 и
118/05) и члана 26. Статута Општине Доњи Жабар,(„Службени гласник Општине Доњи Жабар,бр.6/05),Скупштина
општине Доњи Жабар прихватајући иницијативу Министарства пољопривреде ,шумарства и водопривреде бр.02 330-640/06,на Деветнаестој редовној сједници одржаној 1.септембра 2006.године,донијела је

ОДЛУКУ
о одрицању од прихода по основу пореза на катастарски приход од пољопривреде за
2006.годину
Члан 1.
Општина Доњи Жабар одриче се прихода по основу пореза на катастарски приход пољопривредних
домаћинстава на подручју Општине Доњи Жабар за 2006.годину.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар“.
Број: 01-022-67/06
1.септембра 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 42. Закона о буџетском систему Републике Српске(“Службени гласник Републике
Српске”,бр.96/03,14/04,67/05 и 34/06),а у складу са чланом 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник
Републике Српске”,бр.101/04,42/05 и 118/05)и чланом 107.Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар(“Службени гласник Републике Српске”,бр.1/05),Скупштина оп штине Доњи Жабар,на Деветнаестој редовној
сједници одржаној дана 1.септембра 2006.године, донијела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 200 6. ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за Прво полугодиште 2006.године-период од
1.јануара до 30. јуна 2006.године(у даљем тексту:Буџет).

Приходи Буџета за период 1.1. -30.6.2006.године
прихода како слиједи:
Порески приходи .............................................
Непорески приходи .........................................
Текуће помоћи ................................................

Члан 2.
су остварени у укупном износу од 58 5.892,00 КМ,а по врстама
52 5.242,00 КМ
5 8.240,00 КМ
2.410,00 КМ.

Члан 3.
Укупно остварени расходи Буџета у Првом полугодишту 200 6. године износе 492.799,00 КМ,како слиједи:
Текући трошкови …………………………………....................... 490.265 КМ
Капитални расходи ………………………………....................... 2.534 КМ.

Члан 4.
У периоду од 1.1. до 30.6.2006.године остварен је вишак прихода над расходима у износу од 93.093,00 КМ.
Члан 5.
Распоред остварених прихода и расхода Буџета општине Доњи Жабар за период од 1.1. -30.6.2006.године,у
табеларном приказу,у прилогу,чини саставни дио ове Одлу ке.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-73/06
1.септембра 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске",бр. 101/04,42/05 и
118/05),а у складу са чланом 26. Статута Општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи
Жабар",бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Деветнаестој редовној сједници одржаној 1.септембра
2006.године,донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о Општинским комуналним таксама("Службени гласник Општине Српско Орашје",бр. 5/03 и 1/04 и
„Службени гласник Општине Доњи Жабар“,бр.13/05),у члану 2.Одлуке тачка 5.б р и ш е с е.
Члан 2.
У члану 4.став 1.Одлуке у првој реченици,на крају текста иза ријечи „послове“ ставља се запета и додају
ријечи:“,уколико законом није друкчије одређено“.
Члан 3.
У члану 5.став 2.Одлуке на крају реченице иза ријечи „ратама“ ставља се запета и додају ријечи:“уколико
законом није друкчије одређено“.
Члан 4.
У Одлуци,поднаслов 3.Привремени боравак у хотелима,мотелима, преноћиштима,камповима и у кућној
радиности (привремени бор авак)и члан 10. б р и ш у с е.
Члан 5.
У Одлуци,у члану 12.брише се Тарифни број 5.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине Доњи Жабар".
Број:01-022-66/06
1.септембра 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске",бр.101/04,42/05 и
118/05),а у складу са чланом 7. Закона о боравишној такси(„Службени гласник Републике Српске“,бр.118/05 )и
чланом 26.Статута Општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи Жабар",бр.6/05) ,Скупштина
општине Доњи Жабар,на Деветнаестој редовној сједници одржаној 1.септембра 2006. године,донијела је

ОДЛУКУ
о висини боравишне таксе
Члан 1.
Овом одлуком,утврђује се висина боравишне таксе коју плаћају домаћи и страни држављани,који изван свог
пребивалишта користе услуге ноћења у смјештајним објектима на подручју Општине Доњи Жабар у којима се
обавља угоститељска,односно туристичка дјелатност.
Члан 2.
Боравишна такса се утврђује у износу од 0,5 КМ,по оствареном ноћењу.
Члан 3.
За сва остала питања везана за обвезнике плаћања и наплате боравишне таксе,ослобођења од плаћања ,начин
располагања и кориштења средстав а прикупљених по основу наплате боравишне таксе ,инспекцијски надзор над
наплатом и уплатом боравишне таксе и друго ,примјењује се Закон о боравишној такси.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-74/06.
1.септембра 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.

81
На основу члана 26. Статута Општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи Жабар ",број
6/05),Скупштина општине Доњи Жабар ,на Деветнаестој редовној сједници одржаној 1. септембра 2006.
године,доноси

ОДЛУКУ
О ПРОСЛАВИ ДАНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се начин прославе Дана Општине Доњи Жабар -14.октобар.
Члан 2.
Дан Општине Доњи Жабар обиљежава се и прославља одржавањем свечане сједнице Скупштине општине Доњи
Жабар на којој се додјељују јавна признања општине Доњи Жабар ,презентовањем грађанима на пригодан начин
достигнућа Општине Доњи Жабар у претходном периоду,одржавањем спортских и културних манифестација ,
обиљежавањем догађаја и обиласком локација зна чајних у привредном, историјском и културном погледу за
Општину Доњи Жабар.
Члан 3.
Ради обављања стручних,планских и организационих послова који се односе на припрему и обиљежавање Дана
општине,Скупштина општине,на приједлог начелника општине,образује Организациони одбор.
Организациони одбор утврђује приједлог Програма прославе Дана Општине за текућу годину који садржи
планиране активности из члана 2.ове Од луке,њихов временски распоред ,списак гостију за позивање(протокол) и
план утрошка финансијских средстава.
Програм обиљежавања Дана Општине Доњи Жабар доноси начелник општине.
Члан 4.
Организациони одбор може да именује тимове за припрему и провођење Програма прославе 14. октобра – Дана
Општине.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Слу жбеном гласнику Општине Доњи Жабар ".
Број 01-022-70/06
1. септембра 2006. године
Доњи Жабар

Предсједник
Скупштине општине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 30. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске",бр.101/04,42/05 и
118/05),а у складу са чл.26.и 119.Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник општи не Доњи
Жабар",бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Деветнаестој редовној сједници одржаној дана 1.септембра
2006.године,донијела је

ОДЛУКУ
о именовању делегата у Скупштину Еврорегиона "Дрина -Сава-Мајевица"
I
За представнике Општине Доњи Жабар именују се сљедећи делегати у Скупштину Регионалног савеза
Еврорегион "Дрина-Сава-Мајевица":
1. Перо Стевановић,предсједник Скупштине општине Доњи Жабар
2. Милан Игњић,доктор ветеринарске медицине,одборник у Скупштини општине
3. Радо Лејић,дипл.економиста из реда грађана
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће објављена у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар".

Број: 01-052-9/06
1.септембра 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републик е Српске",бр.101/04,42/05 и
118/05),а у складу са чланом 26.и 32.став 2. Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Деветнаестој редовној сједници одржаној дана 1.септембра
2005.године,донијела је

ОДЛУКУ
о образовању Организационог одбора за обиљежавање 14.октобра -Дана Општине
I
Образује се Организациони одбор за обиљежавање 14. октобра – Дана Општине(удаљем тексту: Организациони
одбор).
II
У Организациони одбор,бирају се:
1. Саво Јовичић,начелник општине,предсједник Одбора
2. Перо Стевановић,предсједник Скупштине општине, замјеник предсједника Одбора
3. Жељко Марјановић,замјеник начелника општине, ч л а н
4. Слободан Павловић,одборник,ч л а н
5. Радо Лејић,ч л а н
6. Ранко Симић,ч л а н
7. Крсто Стевановић,ч л а н
III
Организациони одбор обавља послове припреме,утврђивања програма и протокола за обиљежавање 14.октобра
"Дана општине Доњи Жабар".
IV
Скупштина овлашћује Организациони одбор да именује тимове за припрему и провођење Програма за
обиљежавање 24. октобра – Дана Општине.
V
Одбор је дужан Скупштини општине поднијети Извјештај о организацији,току и обиљежавању "Дана Општине".
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће објављена у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар".
Број: 01-022-69/06
1.септембра 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске",бр. 101/04 и 42/05),а
у складу са чл. 26. и 90.ст.1 тач.а) Статута Општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи
Жабар",бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Деветнаестој редовној сједници одржаној 1.септембра
2006.године,донијела је

ОДЛУКУ
О ПРЕНОШЕЊУ ПОСЛОВА РУШЕЊА ОБЈЕКТА НА МЈЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ ЧОВИЋ ПОЉЕ
Члан 1.
Мјесној заједници Човић Поље преносе с е послови рушења зграде изграђене на парцели означеној као к.ч.број
559/2 "пашњак Мера крај пута" у површини од 700 м2 и к.ч.број 561/3 "кућиште са двориштем" у површини од 1100
м2,друштвена својина са правом коришћења у корист Општине Доњи Жабар у дијелу 1/1,уписане у з.к.уложак број
386,КО Човић Поље,што у нарави и по новом премјеру одговара к.ч.број 941 "кућа и зграда у површини од 57 м2 и
"воћњак 4.кл." у површини од 1743 м2,уписане у ПЛ број 248,КО Човић Поље са уписаним посједом у корист
општине Доњи Жабар 1/1.
Грађевински и други материјал након рушења зграде из става 1.овог члана уклониће се са предметне
парцеле,ради привођења локације за изградњу Дома културе.
Члан 2.
За извршење послова из члана 1.ове Одлуке одговоран је Савјет мјесне зајед нице Човић Поље и то у року до
15.септембра 2006.године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине Доњи Жабар".
Број:01-022-71/06
1.септембра 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 26.Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи Жабар",бр.6/05),а у
складу са чланом 107.став 1.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.1/05 и 4/05 испр.),Скупштина општине Доњи Жабар,на Деветнаестој редовној сједници одржаној
1.септембра 2006.године,д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
промјени предсједника Одбора за омладину и спорт

I
У Одлуци о избору чланова од бора Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи
Жабар“,бр.3/05 и 6/06)у тачки I,подтачка 10.ОДБОР ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ,под редним бројем 1.умјесто
„Ристић Драгана“ ставља се :“Слободан Павловић,предсједник“ и под редним бројем 3. умјесто Павловић
Слободана ставља се:“Драган Ристић,члан“.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-68/06
1.септембра 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”,бр.101/04 ,42/05 и
118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.1/05 и 4/05 испр.),Скупштина општине Доњи Жабар,на Деветнаестој редовној сједници одржаној дана
1.септембра 2006.године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај Комисије за процјену стања и потреба заштите и уређења пољопривредног земљишта
образоване актом начелника општине бр. 02-360-3/06 од 11.8.2006.године(„Службени гласник Општине Доњи
Жабар“,бр.9/06).
II
Извјештај 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: 01-022-78/06
1.септембра 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30. Зако на о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”,бр.101/04 ,42/05 и
118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник о пштине Доњи
Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Деветнаестој редовној сједници одржаној дана 1.септембра
2006.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о појави класичне куге свиња на подручју Општине Доњи Жабар к оју је поднијела
„Ветеринарска станица Шамац“ а.д. Шамац под дјеловодним бројем 312/06 од 19.8.2006.године.
II
Задужује се начелник општине да образује стручну комисију ради сагледавања стања и обима настале штете од
појаве класичне куге свиња на угроженом подручју и могућност обезбјеђења средстава из Буџета Општине Доњи
Жабар ради суфинансирања трошкова настале штете код пољопривредних домаћинстава,а на основу евиденције и
остале документације „Ветеринарске станице Шамац“ а.д .Шамац.
III
Информација из тачке I. овог Закључка,у прилогу,чини њен саставни дио.
IV
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-75/06
1.септембра 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи(“Служб ени гласник Републике
Српске”,бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар(“Службени
гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05),Ску пштина општине Доњи Жабар,на
Деветнаестој редовној сједници одржаној дана 1.септембра 2006.године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Информација о
30.6.2006.године.

I
раду Полицијске станице Пелагићево за период 1.1.2006. -

II
Информација из тачке I. овог Закључка,у прилогу,чини њен саставни дио.
III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-77/06
1.септембра 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републ ике Српске”,бр.101/04,42/05 и
118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњ и Жабар,на Деветнаестој редовној сједници одржаној дана 1.септембра
2006.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о стању уређења и одржавања спомен обиљежја и мјесних гробаља на подручју
Општине Доњи Жабар.
II
Информација из тачке I. овог Закључка,у прилогу,чини њен саставни дио.
III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-76/06
1.септембра 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”,бр.101/04 ,42/05 и
118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.1/05 и 4/05 испр.),Скупштина општине Доњи Жабар,на Деветнаестој редовној сједници одржаној дана
1.септембра 2006.године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Задужује се начелник општине да код ресорног Министарства за привреду,енергетику и ра звој Републике Српске
извиди могућност и начин рјешавања питања НН мреже и уредног напајања електричном енергијом потрошача на
подручју Општине Доњи Жабар.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњ и Жабар”.

Број: 01-022-79/06
1.септембра 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.

Број 10- Службени гласник општине Доњи Жабар – Уторак,5.септембра 2006.године

Број 10- Службени гласник општине Доњи Жабар – Уторак,5.септембра 2006.године

САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
76 Одлука о суфинансирању трошкова школовања ученика средње школе
77 Одлука о одрицању од прихода по основу пореза на катастарски приход од
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

пољопривреде за 2006.годину
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџе та Општине Доњи Жабар за
период 1.1.-30.6.2006.године
Одлука о измјени Одлуке о Општинским комуналним таксама
Одлука о висини боравишне таксе
Одлука о прослави Дана Општине Доњи Жабар
Одлука о именовању делегата у Скупштину Еврорегиона "Дрина -СаваМајевица"
Одлука о о образовању Организационог одбора за обиљежавање 14.октобра Дана Општине
Одлука о преношењу послова рушења објекта на Мјесну заједницу Доњи
Жабар
Одлука о промјени предсједника Одбора за омладину и спорт
Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за процјену стања и потреба заштите
и уређења пољопривредног земљишт а
Закључак о прихватању Информације о појави класичне куге свиња на
подручју Општине Доњи Жаба р
Закључак о прихватању Информације о раду Полицијске станице Пелагићево за
период 1.1.2006.-30.6.2006.године
Закључак о прихватању Информације о стању уређења и одржавања спомен
обиљежја и мјесних гробаља на подручју Општине Доњи Жаба р
Закључак

Уторак,5.септембра 2006.године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР -Број 10/06

Оснивач и издавач:Скупштина општине Доњи Жабар,Доњи Жабар. Одговорни
уредник:Митар Митровић дип л.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.

