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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 о пштине Доњи Жабар,на Петнаестој редовној
сједници одржаној 31.марта 2006.године, донијела је

ОДЛУКУ
О УСМЈЕРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА
ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА У 2006.ГОДИНИ

I-ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и начин коришћења средстава Буџета
Општине Доњи Жабар у 2006.години усмјерених за подстица ње развоја
пољопривреде и села.
Средства из става 1.овог члана,у укупном износу од 50.000,00 КМ, користе се
за инвестиције у пољопривреди -регресирање камата на кредите ко мерцијалних
банака уложених у пољопривреду.
Планирана средства за регресирану камату за кредите су 3% у односу на
комерцијалну камату на годишњем нивоу.
II-КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦА ЊЕ РАЗВОЈА
ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА
Члан 2.
Право на регресирану камату имају корисници кредита физичка лица са
пребивалиштем на подручју Општине Доњи Жабар којима је банка(кредитор)
одобрила кредите за слиједеће намјене у пољопривреди:
1. за обртна средства у пољопривреди,
2. за финансирање набавке основних средстава за п роизводњу у
пољопривредним газдинствима(набавка основног стада,механизације,друге
опреме и других основних средстава који служе унапређењу
пољопривредне производње у ратарству,повртларству и сточарској
производњи),

3. за финансирање изградње,реконструкције и модернизације производних и
репродукционих капацитета у пољопривреди (фарме,објекти за тов,набавка
и
реконструкција
пластеника
за
потребе
пластеничке
производње,производња расада,поврћа и цвијећа) ,
4. за финансирање изградње система за наводњавање и одводњавањ е
земљишта за потребе пољопривредне производње.
Члан 3.
Обрачун регресиране камате врши банка(кредитор) у име корисника(физичка
лица),а према уговору и анексу уговора за регресирану камату за 200 6.
годину,склопљен између Општине Доњи Жабар и кредитора.
Кредитор-банка доставља Општини-Административној служби надлежној за
пољопривреду(у даљем тексту:надлежна служба) документацију о кориснику са
обрачуном регресиране камате.
Документација из става 2.овог члана треба да садржи податке неопходне за
одобравање исплате регресиране камате,а нарочито:
име и презиме корисника кредита,мјесто становања,телефон,ЈМБ,број
жиро рачуна банке и број текућег рачуна,
уговор са комерцијалном банком о кредиту
план отплате кредита(ануитети)
обрачун регресиране камате на кредит у висини од 3% овјерен од стране
банке-кредитора.
Надлежна служба,након обраде и провјере документације подноси приједлог
начелнику општине за одобравање исплате регресиране камате корисницима.
О одобравању и исплати регресиране камате Општина обавјештава кредитора
и корисника кредита у року 7 дана од дана одобравања регреса.
III- НАДЗОР
Члан 4.
Надзор над спровођењем и извршавањем одредаба ов е Одлуке вршиће
начелник општине преко општинске пољопривредне инспекције.
Члан 5.
Пољопривредни инспектор провјерава да ли је корисник права на регресирану
камату испунио услове утврђене ов ом Одлуком.
Физичка лица-корисници регресиране камате ,дужна су да омогуће
пољопривредном инспектору обављање надзора,да му пруже потребне податке
и обавјештења,те да му обезбиједе услове за несметан рад.
Корисници кредита из става 2. овог члана дужни су да на захтјев
пољопривредног
инспектора
доставе
у
одређеном
року,или
их
припреме,податке и материјале који су инспектору потребни за обављање
инспекцијског надзора.
Члан 6.
Пољопривредни инспектор:
1. Прикупља податке и обавјештења од корисника кредита и кредитора ,када је
то потребно за обављање послова надзора над провођењем ове Одлуке,и
2. Извјештава начелника општине о уоченим неправилностима у провођењу
Одлуке.

IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав љивања у "Службеном
гласнику Општине Доњи Жабар".
Број:01-022-27/06
31.марта 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",број 101/04,42/05 и 118/05),члана 26. Статута Општине
Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи Жабар" ,број 6/05),Скупштина
општине Доњи Жабар је,на Петнаестој редовној сједници одржаној
31.3.2006.године,донијела

ПРОГРАМ
ПОМОЋИ ИЗБЈЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
I
Програмом помоћи избјеглим и расељеним лицима(у даљем тексту:Програм)
утврђују послови и задаци органа Општине и Административне службе у
реализацији помоћи наведеној категорији грађана на подручју Општине Доњи
Жабар,као и њихов основни садржај,носиоци послова и задатака и рокови
извршења послова и задатака.
Скупштина општине Доњи Жабар у буџету Општине за 2006.годину
предвидјела је средства за помоћ расељеним лицима у износу од 15.000,00
КМ(Економски код 614233).
За 2006. годину,новчана средства у укупном износу од 15.000 КМ биће
утрошена за:
- Помоћ у стамбеном збрињавању у износу од 12.000,00 КМ;
- Санацију нисконапонске мреже у насељу "Баре у износу од 3.000,00 КМ.
II
У циљу провођења овог Програма за потребе стамбеног збрињавања
начелник општине образоваће Комисију. Помоћ у стамбеном збрињавању
додјељиваће се путем финансирања набавке грађевинског материјала за
категорије избјеглих и расељених лица.Основни критеријуми за додјелу помоћи
су:
пребивалиште подносиоца захтјева и чланова домаћинства на подручју
општине Доњи Жабар
минимално прибављена урбанистичка сагласност за грађење стамбене
зграде на подручју општине Доњи Жабар.
Комисија је дужна обавити све припремне радње,направи ти план рада,у
сљедећим фазама и роковима:
1) објавити јавни позив за подношење захтјева и учинити доступним свим
заинтересованим лицима из категорије избјеглих и расељених лица која
имају пребивалиште на подручју Општине Доњи Жабар,а по потреби
израдити образац захтјева
Р о к: 7.4.2006.године;

2) запримити све захтјеве
Р о к: до 20.4.2006.године;
3) израдити и спровести план обиласка подносилаца захтјева и утврдити
стање и потребу за одобравањем помоћи за сва заинтересована лица која
се јаве у року објављеном у јавном позиву
Р о к: од 20.4.-30-4-2006.године;
4) сачинити листу приоритета за додјелу помоћи и доставити начелнику
општине са приједлогом за одобравање помоћи.
Р о к: до 5.5.2006.године .
Реализација одобрених помоћи извршиће се до 31.5 .2006.године.
Комисија ће израдити извјештај о реализацији Програма помоћи за
2006.годину и доставити Скупштини до 30.6.2006.године.
III
Санација и оспособљавање нисконапонске мреже у насељу "Баре" извршиће
се у сарадњи са надлежним електродис трибутивним предузећем.
IV
Овај Програм биће објављен у „Службеном гласнику Општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-29/06
31.марта 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 и 42/05),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
Петнаестој редовној сјед ници одржаној дана 31. марта 2006.године,донијела је
сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм спровођења мјера здравствене заштите животиња на
подручју Општине Доњи Жабар у 2006.години израђен од стране „Ветеринарске
станице Шамац“ а.д. Шамац,бр.75/о 6 од 20.3.2006.године.
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: 01-022-28/06
31.марта 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 и 42/05),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 Доњи Жабар,на Тринаестој
редовној сједници одржаној дана 3 1.марта 2006.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о провођењу Закона о социјалној заштити и Општинске
Одлуке о социјалној заштити у 2005.години.
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: 01-022-30/06
31.марта 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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Скупштина општине Доњи Жабар,разматрајући захтјев Николић(Косте)Илије
из Доњег Жабара за одобравање материјалне помоћи,на основу члана 30.Закон а
о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”,бр.101/04,42/05 и
118/05),на Петнаестој редовној сједници одржаној дана 31.марта
2006.године,донијела је

ОДЛУКУ
I
Николић(Косте)Илији,из Доњег Жабара к.бр.250/а,ЛК бр.04 ENA0219,ЈМБ
0310954182974,одобрава се материјална помоћ у новчаном износу од 1.000,00
КМ(словима: хиљаду конвертибилних марака).
II
Средства из тачке I. ове Одлуке исплатиће се из Буџета Општине Доњи
Жабар,Економски код 614239 -Остале помоћи појединцима,на рачун именованог
код овлашћене банке.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се начелник општине и Рачуноводство
Административне службе.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Доњи Жабар“.
Број: 01-532-3/05
31. марта 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 Петнаестој редовној сједници одржаној дана 31.марта
2006.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Извјештај о раду начелника општине и Адм инистративне службе за период од
1. 1. 2005.године до 31.12.2005.године није усвојен.
II
Извјештај из тачке I.,у прилогу,чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-26/06
31.марта 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),Скупштина општине Доњи Жабар разматрајући
Информацију о стању електродистрибутивне мреже на подручју општине Доњи
Жабар,на Петнаестој редовној сједници одржаној дана 31.марта
2006.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о стању електродистрибутивне мреже на подручју
општине Доњи Жабар коју је израдила ЗДП „Електро -Бијељина“ Бијељина,РЈ
„Електродистрибуција Бијељина“ Пословница Пелагићево ,бр.325/06 од
21.3.2006.године.

II
Скупштина општине закључује да се ангажује овлашћени судски вјештак за
електричну енергију који ће на основу постојећег мјерења напона струје на
подручју Општине Доњи Жабар,израдити Елаборат о стању НН мреже.
За извршење послова израде Елабората одобравају се средства из Буџета
општине Доњи Жабар-Економски код 614116-Помоћи мјесним заједницама.
III
Информација из тачке I.,у прилогу,чини саставни дио овог Закључка.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-25/06
31.марта 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 Петнаестој редовној сједници одржаној дана 31.марта
2006.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о раду Општинске организације Црвеног крста Доњи
Жабар за 2005.годину,бр.03 -05-03/06 од 20.3.2006.године.
II
Информација 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: 01-022-31/06
31.марта 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),Скупштина општине Доњи Жабар,на Петнаестој
редовној сједници одржаној дана 31.марта 2006.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о раду Полицијске станице Пелагићево за период
1.1.-31.12.2006.године,бр.11-10/01-53/06 од 27.1.2006.године.
II
Информација 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: 01-022-24/06
31.марта 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 Петнаестој редовној сједници одржаној дана 31.мар та
2006.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Доњи Жабар разматрајући захтјев Школског одбора
Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар бр.63/06 од 1.3.2006.године за
изградњу пјешачке стазе од Лончара до Обудовца закључује да је по требно
узети приоритетно у обзир изградњу пјешачке стазе приликом планирања
капиталних инвестиција у наредном буџетском периоду.
II
Информација из тачке I.,у прилогу,чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и би ће објављен у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.

Број: 01-475-1/06
31.марта 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 43. и 72.став 3.Закона о локалној самоуправи("Службени
гласник Републике Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом
44.Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр.6/05),доносим

РЈЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за давање мишљења у вези захтјева за
материјалну помоћ
I
Образује се Комисија за давање мишљења о захтјевима за материјалну помоћ,у
саставу:
- Слободан Вуковић,дипл.инж.грађевинарства,предсједник Комисије
- Владимир Ресановић,социјални радник,члан
- Мићо Гајић,предсједник Савјета Мјесне заједнице доњи Жабар,члан
- Драго Јосиповић,предсједник савјета мјесне заједнице Човић Поље,члан.
II
Комисија из тачке I овог рјешења разматра захтјеве за одобравање новчане
помоћи по захтјевима физичких лица,а која су планирана у Буџету Општине
Доњи("Службени гласник Општине Доњи Жабар",бр.14/05),Економски код
614239-Остале помоћи појединцима.
Комисија је дужна размотрити основаност захтјева,утврдити неопходне
чињенице,а посебно економско -социјалну ситуацију подносиоца захтјева и
доставити своје мишљење начелнику општине.
Комисија своје приједлоге и мишљењ а утврђује већином гласова од укупног
броја чланова.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар".
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Број: 02-022-3/06
28.марта 2006.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник
Републике Српске",бр.101/04 и 4 2/05),а у складу са чланом 44.Статута општине
Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи Жабар",бр.6/05),начелник
општине Доњи Жабар,доноси

ОДЛУКУ
о образовању Комисије за провођење Програма помоћи избјеглим и
расељеним лицима
I
Образује се Комисија за провођење Програма помоћи избјеглим и расељеним
лицима (у даљем тексту:Комисија),као повремено радно тијело,у саставу:

- Слободан Вуковић,предсједник Комисије
- Драго Павловић,замјеник предсједника Комисије
- Владимир Ресановић,члан
- Цвијетин Радовановић,чла н
- Мићо Гајић,члан
За записничара именује се Ружица Јовичић.
II
Комисија из тачке I.ове Одлуке дужна је да проведе поступак и изврши послове
предвиђене Програмом помоћи избјеглим и расељеним лицима бр. 01 -022-29/06
од 31.3.2006.године.
III
Комисија ће израдити извјештај о реализацији Програма помоћи за 2006.годину
и доставити Скупштини до 30.6.2006.године.
IV
Накнада за рад чланова Комисије одређује се у висини:
- предсједник Комисије ................... 100,00 КМ
- чланови Комисије,појединачно .. ......... 70,00 КМ
- записничар ........................................... 50,00 КМ.
Накнаде се исплаћују након подношења извјештаја Скупштини општине Доњи
Жабар.
V
Комисија ради у сједницама.
Комисију сазива и предсједава њеним сједницама предсј едник 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 приједлоге за додјелу -одобравање помоћи већином гласова
од укупног броја својих чланова.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће објављена у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар".
Број: 02-022-4/06
6.4. 2006. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник
Републике Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 44.Статута
општине
Доњи
Жабар("Службени
гласник
Општине
Доњи
Жабар",бр.6/05),начелник општине Доњи Жабар,доноси

ОДЛУКУ
о образовању Комисије за организовањ е расподјеле регресираног
дизел горива за прољећну сјетву 2006.године

I
Образује се Комисија за организовање,координацију и надзор расподјеле
регресираног дизел горива за прољетну сјетву 2006.године на подручју
Општине Доњи Жабар(у даљем тексту:Комисија), као повремено радно тијело,у
саставу:
- Паво Јовановић,Организатор за привреду и приватно предузетништво,
предсједник Комисије
- Цвијетин Радовановић,предсједник Савјета Мјесне заједнице Лончари,члан
- Предраг Игњић,представник Мјесне заједнице Човић Поље,члан
За записничара именује се Зденко Јовановић.
II
Комисија из тачке I.ове Одлуке дужна је да,у складу са актима Владе Републике
Српске и Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде,организује и
врши надзор над расподјелом регресираног дизел горива з а прољетну сјетву на
подручју Општине Доњи Жабар,а нарочито:
- да одреди правне субјекте на подручју Општине Доњи Жабар путем којих
ће се вршити расподјела регресираног дизел горива крајњим корисницима;
- координира са Министарством пољопривреде,шумарства и в одопривреде и
овлашћеним субјектима за расподјелу регресираног дизел горива извршење
цјелокупног посла расподјеле горива;
- организује и контролише уредно и тачно вођење евиденције крајњих
корисника регресираног дизел горива;
- врши и друге послове по налогу н ачелника општине у циљу реализације
расподјеле регресираног дизел горива.
III
Комисија ће израдити коначни извјештај о извршеној расподјели регресираног
дизел горива за прољећну сјетву 2006.године и доставити начелнику општине и
Министарству пољопривреде ,шумарства и водопривреде.
IV
Накнада за рад чланова Комисије одређује се у висини:
- предсједник Комисије ................... 100,00 КМ
- чланови Комисије,појединачно ........... 70,00 КМ
- записничар ........................................... 50,00 КМ.
Накнаде се исплаћују након подношења извјештаја.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће објављена у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар".
Број: 02-022-5/06
7.4. 2006. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОП ШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник
Републике Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 44.Статута

општине
Доњи
Жабар("Службени
гласник
Жабар",бр.6/05),начелник општине Доњи Жабар,доноси

Општине

Доњи

РЈЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за одабир најповољније понуде овлашћене банке
за кредитно задужење Општине Доњи Жабар из средстава "револв инг
фонда" код Фонда за развој и запошљавање Републике Српске
I
Образује се Комисија за одабир најповољније понуде овлашћене банке за
кредитно задужење Општине Доњи Жабар из средстава "револвинг фонда" код
Фонда за развој и запошљавање Републике Српске,у саставу:
- Милан Игњић,одборник у Скупштини општине Доњи Жабар,предсједник
Комисије
- Душан Симић,службеник Административне службе,члан
- Радо Лејић,из реда стручних лица економске струке,члан
За записничара именује се Зденко Јовановић.
II
Комисија из тачке I.ове Одлуке дужна је да изврши процјену понуда
овлашћених банака за кредитно задужење Општине Доњи Жабар и предложи
најповољнију понуду ради реализације Одлуке о кредитном задужењу бр.01 022-14/06("Службени гласник Општине Доњи Жабар",бр.3/06)путем Фонд а за
развој и запошљавање Републике Српске.
III
Накнада за рад чланова Комисије одређује се у висини:
- предсједник Комисије ...................
70,00 КМ
- чланови Комисије,појединачно ........... 50,00 КМ
- записничар ............................ ............... 30,00 КМ.
Накнаде се исплаћују након подношења извјештаја са приједлогом
најповољније понуде.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар".
Број: 02-052-3/06
10.априла 2006. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске",број 101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл. 26. Статута
општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр. 6/05)и
чланом 31.ст.2.и 3.Одлуке о условима и начину додјеле грађевинског земљишта
у државној својини("Службени гласни к општине Српско Орашје",бр.3/04 и 4/04
и "Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.2/05 и 13/05 ),а уз претходну

сагласност Скупштине општине
општине Доњи Жабар,доноси

Доњи

Жабар

бр.01 -022-19/06,начелник

ЗАКЉУЧАК
о одређивању висине накнаде за уређ ење осталог грађевинског
земљишта на подручју општине Доњи Жабар
I
Висина накнаде за дјелимично уређено остало грађевинско земљиште на
подручју општине Доњи Жабар у 200 6.години утврђује се по јединици мјере м/2
бруто површине планиране или изграђене грађ евине,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,у складу са Закључком Скупштине општине
Доњи
Жабар
бр.01-022-19/06("Службени
гласник
Општине
Доњи
Жабар",бр.3/06).
IV
Накнада за уређење осталог грађевинског земљишта утврђује се рјешењем о
урбанистичкој сагласности.
V
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар".
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Број: 02-475-1/06
12.априла 2006.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.

Број 4- Службени гласник општине Доњи Жабар –Сриједа,12.априла 2006.године

Број 4- Службени гласник општине Доњи Жабар –Сриједа,12.априла 2006.године

САДРЖАЈ

АКТИ СКУПШТИНЕ ПШТИНЕ
26. ОДЛУКА о усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и
села у 2006.години
27. ПРОГРАМ помоћи избјеглим и расељеним лицима
28. ЗАКЉУЧАК о усвајању Програма спровођења мјера здравствене заштите
животиња на подручју Општине Доњи Жабар у 2006.години
29. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о провођењу Закона о социјалној
заштити и Општинске Одлуке о социјалној заштити у 2005.години
30. ОДЛУКА о одобравању новчане помоћи Николић Илији из Доњег Жабара
31. ЗАКЉУЧАК о неусвајању Извјештаја о раду начелника општине и
Административне службе за период од 1. 1. 2005.године до
31.12.2005.године
32. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације стању електродистрибутивне
мреже на подручју општине Доњи Жабар коју је израдила ЗДП „Електро Бијељина“ Бијељина,РЈ „Електродистрибуција Бијељина“ Пословница
Пелагићево,бр.325/06 од 21.3.2006.године
33. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о раду Општинске организације
Црвеног крста Доњи Жабар за 2005.годину,бр.03 -05-03/06 од
20.3.2006.године
34. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информаци је о раду Полицијске станице
Пелагићево за период 1.1. -31.12.2006.године,бр.11-10/01-53/06 од
27.1.2006.године
35. ЗАКЉУЧАК у вези захтјева Школског одбора Основне школе „Доњи
Жабар“ Доњи Жабар бр.63/06 од 1.3.2006.године за изградњу пјешачке стазе
од Лончара до Обудовца

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
36. РЈЕШЕЊЕ о образовању Комисије за давање мишљења у вези захтјева за
материјалну помоћ
37. ОДЛУКА
о образовању Комисије за провођење Програма помоћи
избјеглим и расељеним лицима
38. ОДЛУКА о образовању Комисије за организовањ е расподјеле регресираног
дизел горива за прољећну сјетву 2006.године
39. РЈЕШЕЊЕ о образовању Комисије за одабир најповољније понуде
овлашћене банке за кредитно задужење Општине Доњи Жабар из средстава
"револвинг фонда" код Фонда за развој и запошљавање Репуб лике Српске
40. ЗАКЉУЧАК о одређивању висине накнаде за уређење осталог
грађевинског земљишта на подручју општине Доњи Жабар
Сриједа,12.априла 2006.године -СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР -Број 4/06
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