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Скупштина општине Доњи Жабар на Шеснаестој редовној сједници
одржаној 10.маја 2006.године,на основу члана 30.Закона о локалној
самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”),а у складу са Европском
Повељом о локалној самоуправи,донијела је

КОДЕКС ЕТИКЕ
ИЗАБРАНИХ ПРЕДСТАВНИКА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Предмет и циљ Кодекса етике
1. Овим Кодексом етике изабраних представника Општине Доњи Жабар(у
даљем тексту:Кодекс)утврђује се оквир етичких принципа и норми
понашања за изабране представнике локалне власти,посебне обавезе,надзор
и праћење понашања,мјере за повреду Кодекса и друга питања етике
изабраних представника.
2. Предмет и циљ овог Кодекса је да прецизира стандарде понашања
изабраних представника у обављању њих ових дужности и да обавијести
грађане о стандардима понашања које они имају право да очекују од својих
изабраних представника и на тај начин јачају повјерење грађана према
институцијама локалне самоуправе. Сврха Кодекса је и да се његовим
прихватањем и досљедном примјеном успостави примјерен ниво коректног
односа и културе дијалога,а у циљу промовисања свеукупног угледа органа
општине Доњи Жабар.
3. Изабрани представници прихватају да се у њиховом личном и општем
интересу обезбиједи и оснажи повјерење јавности у њихов интегритет као
појединца,али и у интегритет општине и њених органа које
представљају.Ради остваривања тог циља,изабрани представници су
обавезни да свој рад усмјере ка општем добру и доношењу одлука и других
аката искључиво у интересу јавности и г рађана.
Значење термина
4. У смислу овог Кодекса одређени термини и изрази имају сљедећа значења:
- “изабрани представник ” означава носиоце јавне функције који су мандат
локалне власти добила путем непосредног и посредног избора,и то:одборници

у Скупштини општине Доњи Жабар,функционери Општине(начелник и
замјеник начелника општине,предсједник и потпредсједник Скупштине
општине) и секретар Скупштине општине,
- „етика“ означава понашање,чији елемент су истина,поштење,уважавање
других,исправан став,поштивање демократских вриједности и њихова примјена
у раду и односима са другим лицима,
- „кодекс“ представља овај акт као попис правила понашања и етичких
принципа.
II ОПШТИ ПРИНЦИПИ
Примат Устава,закона и Статута
5. Изабрани представници обављају дужност по зак ону и у свим случајевима
морају поступати у складу са Уставом,законом,Статутом Општине и другим
прописима и општима актима.
6. Изабрани представници неће донијети ниједну одлуку или други акт,нити
ће гласати или прећутати да јавно изнесу свој став ако им је п ознато да
одређени акт,који се разматра код органа општине,није у складу са законом
и другим прописима или да није поштована процедура његовог доношења.
Примат општег интереса
7. У обављању својих функција,изабрани представници ће служити општем
интересу и јавности,поштовати и досљедно бранити људска права и
слободе,равноправност нација и грађана.
Савјесност и одговорност
8. Изабрани представници ће обављати своје функције савјесно,уз отвореност
и спремност да одговарају за своје одлуке,дјеловање и понашање.
Независност у одлучивању
9. Изабрани представници као појединци су независни и слободни у
изражавању својих ставова и мишљења о сваком питању које је предмет
расправе,као и приликом гласања о сваком приједлогу одлуке,другог
прописа и општег акта које се размат ра на сједницама органа општине и
њихових радних тијела,осим ограничења утврђених Уставом,законом и на
закону заснованом пропису.
Ограничења у вршењу јавне функције
10. У вршењу својих функција изабрани представници ће поштовати права и
овлашћења свих других изабраних политичких представника и свих
службеника Административне службе.Они неће подстицати нити помагати
другим политичким представницима или службеницима да приликом
вршења својих функција и радних обавеза крше принципе успостављене
овим Кодексом.
Лични примјер
11. Изабрани
представници
ће
својим
личним
примјером
и
понашањем,припремом за расправу и одлучивање о утврђеним темама и
питањима,објективним
односом,уважавајући
стручна
и
друга

мишљења,радити у складу са овим Кодексом за опште добро грађана
Општине и водити ка узору и примјеру другима.
III

ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ
Забрана злоупотреба изборне кампање

12. Изборна кампања кандидата за јавну функцију,односно изабраног
представника у органима локалне самоуправе,имаће за циљ да пружи
информације и објашњења о њихов им политичким програмима и ставовима
о одређеним питањима од значаја за локалну заједницу.
13. Кандидати за јавну функцију неће тежити да прибаве гласове бирача на
било који други начин осим убједљивом аргументацијом и
дискусијом.Посебно,у изборној кампањи је забрањено клеветање других
кандидата,насиље и пријетња у политичке сврхе,злоупотреба бирачких
спискова и/или резултата гласања и пружање и обећавање услуга.
Забрана фаворизовања
14. Изабрани представници неће злоупотребљавати своја овлашћења у циљу
постизања личног интереса и користи,или интереса и користи отуђених
центара или група.
Сукоб интереса
15. Када изабрани представници имају директан или индиректан лични интерес
у рјешавању одређеног питања које разматрају локални органи власти,они
ће објавити те интересе прије разматрања и гласања.
16. Изабрани представници ће се уздржати од било какве изјаве или гласања о
питањима у вези са којима имају непосредан или посредан лични интерес.
17. Изабрани представници ће се посебно придржавати одредби Закона о
сукобу интереса,а у случају њиховог појављивања,ријешиће га у корист
општег интереса.
Забрана надзирања и оцјењивања сопственог
мандата
18. Изабрани представници неће обављати функције,имати изборне
мандате,занимања или службене дужности које обухватају надзор над
њиховим сопственим функцијама као изабраних представника или које су
они сами дужни да надзиру у својству изабраних представника.
Вршење дискреционих овлашћења -личне
надлежности
19. У вршењу дискреционе власти изабрани представници неће себи пружати
било какву директну или индиректну личну предност,или давати предност
било ком појединцу или групи појединаца,са циљем остваривања директне
или индиректне личне користи од тога.
20. За сваку своју одлуку,изабрани представници ће давати,односно
припремати адекватно образложење,уз навођење чињеница на којима је та
одлука заснована,а посебно -који прописи су примијењени,уз указивање на
то да одлука удовољава тим прописима.

21. У недостатку прописа,у смислу одредби тачке 20.,образложење одлуке ће
обухватити
елементе
као
што
су
указивање
на
њену
цјелисходност,уравнотеженост,правичност и сагласност са општим
интересима.
Забрана корупције
22. Изабрани представници ће се у обављању својих функција уздржати од
било каквог понашања које би по важећем домаћем законодавству могло да
се окарактерише као активно или пасивно подмићивање.
Управљање ресурсима
23. Изабрани представници ће јавним и службеним ресурсима управљати на
ефикасан,ефективан и економичан начин и увијек имати у виду опште и
заједничке интересе грађана.
Придржавање буџетске и финансијске дисциплине
24. Изабрани представници ће се придржавати буџетске и финансијске
дисциплине
која
обезбјеђује
исправно
управљање
јавним
приходима,односно извршењем јавних расхода на начин регулисан важећим
законодавством.
25. У обављању својих дужности изабрани предст авници неће предузимати
мјере и издавати налоге којим би прекорачили квоте планираних позиција
буџета и средстава донатора осим у случајевима допуштеним законом,или
чија би реализација,директно или индиректно,имала за посљедицу
коришћење средстава директни х и индиректних корисника буџета у личне
сврхе.
26. Изабрани представници ће са највећом пажњом и осјећањем одговорности
разматрати и учествовати у расправи о приједлогу одлуке која се односи на
трошење или улагање финансијских средстава Буџета Општине и уопш те
управљање имовином Општине.У тим случајевима дужни су прибавити и
узети у обзир мишљења јавности из средине у којој живе.Само на тај начин
изабрани представници могу аргументовано расправљати о цјелисходности
усмјеравања финансијских средстава Општине.О во се посебно односи,али
не ограничавајући се само на то:
 на усвајање Буџета,измјена и допуна Буџета Општине,
 на капиталне инвестиције на терет средстава Буџета,
 на доношење планова и програма развоја,регулационих планова и
других планских докумената,
 на доношење одлука о условима и начину пружања комуналних
услуга(индивидуалне и заједничке комуналне потрошње).
Начин вођења дијалога и однос према јавности
27. У међусобној комуникацији и односима са јавношћу изабрани представници
имају дужност да иступају са ув ажавањем и поштовањем,његују културу
дијалога,јасно саопштавају своје мисли и идеје и да избјегавају коришћење
израза који представљају вријеђање или омаловажавање личности по било
ком основу.Поштовање права других на друкчије мишљење је демократски
стандард који су изабрани представници дужни да поштују и његују.

28. Изабрани представници ће уредно одговарати на било који јавно изречени
захтјев који се односи на обављање њихових функција,образложења
њихових поступака или функционисања органа и служби за чији рад они
сносе одговорност.
29. Изабрани представници ће одговорно и уредно,давати тачне и потпуне
информације и друге податке из свог дјелокруга рада у циљу остваривања
начела јавности и отворености у раду или у циљу остваривања интереса
подносиоца захтјева за приступ информацијама у складу са Законом о
слободи приступа информацијама.
30. Изабрани представници ће подржавати и подстицати све поступке и мјере
које значе отвореност,приступачност и јавност у вршењу њихове функције и
у функционисању органа и служби за ч ији рад су одговорни.
31. Изабрани
представници
ће
настојати
да
присуствују
манифестацијама,јавним свечаностима,зборовима грађана и другим јавним
скуповима на које су уредно и благовремено позвани у својству изабраног
представника.
Односи са запосленима у Административној
служби
32. Начелник општине ће предузимати мјере да спријечи постављења
(запослење,распоређивање на рад) у Административној служби које није
засновано на закону и принципима признавања вриједности и
професионалне способности или које има циљ р азличит од циљева и
потреба службе.
33. У случајевима унапређења,начелник ће такође доносити објективне и
разумне одлуке засноване на принципима из тачке 32. и показујући пуну
одговорност.
34. У обављању својих функција начелник ће уважавати улогу
запослених(подређених) у Административној служби,без предрасуда у
погледу легитимног спровођења свог хијерархијског ауторитета.
35. Изабрани представници,у оквиру извршавања послова из свог
дјелокруга,дужни су успоставити и његовати однос са запосленим у
Административној
служ би
искључиво
поштивајући
принципе
професионализма у раду,објективног оцјењивања и узајамног повјерења.
Односи са медијима
36. Изабрани представници ће истинито и у потпуности одговарати на све
захтјеве средстава јавног информисања за давање информација везани х за
обављање њихових функција и извршавање дужности,али неће пружити ни
једну повјерљиву информацију која представља тајни податак одређеног
степена тајности(интерно,повјерљиво,тајно и врло тајно) у складу са
Законом о заштити тајних податакао,или информ ацију која се тиче
приватног живота изабраних представника или других лица,у складу са
Законом о заштити личних података.
37. Изабрани представници ће охрабривати и подстицати све мјере које имају за
циљ унапређење медијског праћења њихових активности,обављања
њихових функција и функционисања органа и служби за чији рад су
одговорни.

Забрана обезбјеђивања одређених служби и
послова
38. За вријеме обављања својих јавних функција,изабрани представници неће
предузимати мјере којима би себи обезбиједили будуће личне и
професионалне предности по престанку обављања функције,и то у
државним органима и органима локалне самоуправе и њиховим
институцијама и другим организацијама,као и привредним друштвима над
којима су вршили надзор за вријеме обављања својих функција,или са
којима су успоставили уговорне односе за вријеме обављања својих
функција,или основаним за вријеме њиховог мандата,а на основу власти
која им је повјерена.
Обавеза професионалног усавршавања одборника
39. У циљу што успјешнијег обављања повјерених дужности,и забрани
представници-одборници ће,како самосталним активностима,тако и
учешћем на семинарима,савјетовањима и другим облицима учења и
усавршавања,обогаћивати и усавршавати своја знања и способности.
40. Предсједник Скупштине општине дужан је организовати струч на
предавања,трибине и разне видове обуке за одборнике,у циљу стицања
неопходних знања ради успјешног обављања послова представничке
дужности.
41. Обука одборника врши се уз стручну помоћ тренера из области локалне
самоуправе и цивилног друштва. Евиденцију о у чешћу одборника на
семинарима и другим облицима обуке води секретар Скупштине.
IV ОБАВЕЗА ПОШТИВАЊА
ПРИМЈЕНЕ КОДЕКСА

И

ЈАВНОГ

ПРАЋЕЊА

Упознавање са Кодексом -интерна и екстерна
промоција
42. Изабрани представници биће детаљно упознати са свим одредбама овог
Кодекса и морално спремни да се руководе принципима и стандардима
понашања успостављеним овим Кодексом и да ће га у свом раду у
потпуности примјењивати.
43. Изабрани представници приликом ступања на дужност својеручно
потписују изјаву о поштивању овог Кодекса.
44. Изјава о поштивању Кодекса,у прилогу,чини саставни дио овог Кодекса.
45. Изабрани представници ће подржати и подстицати све активности
усмјерене ка промоцији овог Кодекса међу запосленима у
Административној служби,као и у јавности и у медијима,а све са циљем
унапређења свијести грађана локалне заједнице сагласно принципима
садржаним у Кодексу.
Праћење примјене Кодекса
46. Изабрани представници су дужни да се узајамно подсјећају и позивају на
обавезност поштовања принципа понашања утврђених овим Кодексом.
47. Предсједник Скупштине општине и Одбор за етику,са највећом пажњом
прате остваривање принципа утврђених овим Кодексом и у том циљу имају

овлашћење да упозоре на обавезу придржавања тих принципа,као и да
предузму,у оквиру својих надлежности, друге мјере предвиђене
Пословником Скупштине и овим Кодексом.
V НАДЗОР И МЈЕРЕ ЗА ПОВРЕДУ КОДЕКСА
Носилац надзора
48. Праћење и надзирање понашања изабраних представника,у складу са овим
Кодексом,вршиће Одбор за етику као стално радно тијело Скупштине
општине.
49. Одбор за етику(у даљем тексту:Одбор) има пет(5)чланова,из реда
одборника,цивилног друштва и угледних грађана.Скупштина општине
именује у Одбор два члана из реда одборника,два члана угледна грађанина и
једног члана којег предлажу удружења грађана чије је сједиште на подручју
Општине.Одбор на првој сједници бира предсједника који не мора бити
одборник.
50. Одбор доноси пословник о свом раду.
Процедуре
51. Сваки грађанин или удружење грађана имају право и могућност подношења
представке и пријаве за све облике повреда овог Кодекса.
52. Представке и пријаве подносе се у писменом облику на адресу Одбора.
53. Одбор прати примјену одредаба овог Кодекса и дужн о је,по сопственој
иницијативи или на основу пријаве или представке,да размотри сваку
ситуацију која изазива могућност повреда одредаба овог Кодек са.Одбор,у
случају да утврди основаност сумње у могућност повреде Кодекса,по
потреби,узима изјаву од изабраног представника на затвореној сједници.
54. Одбор разматра пријаву,утврђује основаност навода у пријави,проводи
доказни поступак и утврђује да ли постоји повреда Кодекса у појединачном
случају.У случају да Одбор закључи да није било повреде Кодекса, донијеће
одлуку о одбацивању пријаве и о томе обавијестити подносиоца пријаве.
55. Одбор се састаје најмање једном у три мјесеца,без обзира да ли има
поднијетих пријава и представки за повреду Кодекса.Одбор разматра стање
поштивања одредаба овог Кодекса и о томе обавјештава Скупштину на њен
захтјев,а најмање једанпут годишње.
56. Одбор изриче мјере за повреде Кодекса у виду рјешења.Рјешење којим се
изриче мјера за повреду Кодекса мора бити образложено и доставља се
изабраном представнику у року од 7 дана од дана изрицања.
57. На рјешења Одбора изабрани представник може изјавити приговор
Скупштини општине у року од 15 дана од дана пријема.Приговор се
подноси путем предсједни ка Скупштине. Скупштина на првој наредној
сједници,након разматрања извјештаја Одбора о повреди Кодекса и
изјашњења о приговору,расправља о приговору и доноси коначно рјешење.
Мјере за повреду Кодекса
58. Одбор може за повреду одредаба овог Кодекса изрећи сље деће мјере:
1) етичка опомена
2) јавна опомена са објављивањем извјештаја,и
3) обустава дијела личних примања у добротворне сврхе.

59. Обустава дијела личних примања може се изрећи у висини од најмање 10%
а највише 40% од мјесечне плате,накнаде или другог личног прима ња
изабраног представника,за период од једног до шест мјесеци.Износ
обустављених личних примања се уплаћује у хуманитарне или добротворне
сврхе,на начин како је то одлучено изреком рјешења Одбора.
60. Етичком опоменом заузима се негативан став о одређеном пона шањучињењу или нечињењу изабраног представника које је супротно овом
Кодексу,а које није имало за посљедицу кршење или ограничавање људских
права и слобода и за које,с обзиром на природу и тежину,није нужна
примјена других мјера утврђених Кодексом.Етичком опоменом изабрани
представник се упозорава на повреду Кодекса.Етичка опомена се не
објављује.
61. Јавном опоменом се изабрани представник излаже јавној осуди понашања
које представља повреду Кодекса и за коју етичка опомена није довољна да
изрази негативан став јавности према тој повреди.
62. Обустава дијела личних примања се изриче само у случајевима кад,с
обзиром на природу и тежину повреде Кодекса,или околности под којима је
учињена,није довољно изрећи етичку или јавну опомену због степена
нарушавања достојанства јавне функције или угледа Општине.
Извршење изречених мјера за повреду Кодекса
63. Етичка опомена је извршена достављањем изабраном представнику.
64. Јавна опомена са објављивањем извјештаја и извода из рјешења извршава
се,након коначности рјешења, објављивањем у првом наредном броју
“Службеног гласника општине Доњи Жабар”.
65. Обустава дијела личних примања се извршава доставом коначног рјешења о
обустави овлашћеном службенику Административне службе за обрачун
плата,накнада и других личних примања изабраних пре дставника који је
дужан извршити обуставу и умањење плате или накнаде,те извршити
уплату тог износа у добротворне сврхе,у складу с тим рјешењем.
66. За уредно објављивање јавне опомене одговоран је секретар Скупштине.
67. О изреченим мјерама у складу са овим Кодек сом води се регистар повреда
Кодекса етике изабраних представника општине Доњи Жабар(у даљем
тексту:Регистар).Регистар успоставља и стара се о његовом уредном и
исправном вођењу секретар Скупштине.
68. Подаци из регистра представљају јавну евиденцију и давање тих података
заинтересованим лицима не може бити ускраћено или ограничено ,уколико
није у супротности Закону о заштити личних података .
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Однос Кодекса према другим релевантним
прописима
69. Утврђивање повреде овог Кодекса,изрицање и извршењ е мјере за његову
повреду не искључује одговорност изабраног представника у складу са
Законом о сукобу интереса или другим законом,подзаконским актом или
Пословником Скупштине општине Доњи Жабар.

Објављивање
70. Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од дана о бјављивања у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Број:01-022-38/06
10.маја 2006. године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
Прилог:Образац изјаве(тачка 44. Кодекса)

На основу тач. 43. Кодекса етике изабраних представника општине Доњи
Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр. 5/06),дајем сљедећу

И З Ј А В У
Ја,______________________ из _____________,изабран на јавну функцију
_______________________________,обавезујем се да ћу се у цијелости
придржавати Кодекса етике изабраних представника општине Доњи
Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр. 5/06)и прихватам да се
повинујем одлуци Одбора за етику Скупштине општине Доњи Жабар у
провођењу Кодекса.
Потврђујем да ми је текст Кодекса предочен и да сам са његовим садржајем
упознат.
У Доњем Жабару,__.__.200_.године

Својеручни потпис
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник
Републике Српске”,бр.101/04),Скупштина општине Доњи Жабар,на Шеснаестој
редовној сједници одржаној дана 10.маја 2006.године, донијела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ
ЖАБАР ЗА 2005.ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2005.годину(у
даљем тексту:Буџет).
Члан 2.
Приходи Буџета за 2005.годину су остварени у укупном износу од 1.389.779,00
КМ,а по врстама прихода како слиједи:
-

Порески приходи …………………….................... 1.208.967,00 КМ
Непорески приходи ………………….................... 90.812,00 КМ
Текуће помоћи ……………………… …................
20.000,00 КМ
Краткорочни кредити ............................................
70.000,00 КМ

Члан 3.
Укупно остварени расходи Буџета у 2005.години износе 1.468.081,00 КМ,како
слиједи:
- Текући трошкови ………………………………. 1.044.766, 00 КМ
- Капитални расходи ……………………………… 423.315 КМ
Члан 4.
У 2005.години остварен је дефицит у износу од 78.302,00 КМ,а покриће се
дијелом из нераспоређеног добитка из петходних буџетских година,а дијелом из
редовних прихода у текућој буџетској години .
Члан 5.
Извјештај из члана 1.ове Одлуке са табеларним приказом остварених прихода и
расхода Буџета општине Доњи Жабар за 2005.годину,у прилогу,чини саставни
дио ове Одлуке.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-40/06
10.маја 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.алинеја деветнаеста Закона о локалној
самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05),а
у складу са чланом 26.тачка 1.Статута општине Доњи Жа бар(„Службени
гласник Општине Доњи Жабар“,бр.6/05)и чланом 20.,а у вези са чланом
17.ст.5.и 7. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник
Општине Доњи Жабар“,бр.1/05 и 4/05 -испр.),Скупштина општине Доњи
Жабар,на Шеснаестој редовној сједници одржаној 10.маја 2006.године,донијела
је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
I
Утврђује се да је 10.маја 2006.године Ђорђу Радовановићу,ЈМБГ
0801937183308,престала функција потпредсједника Скупштине оп штине Доњи
Жабар због оставке.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доно шења,а објавиће се у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Број: 01-022-34/06
10 маја 2006. године
Доњи Жабар

Предсједник
Скупштине општине
Перо Стевановић,с.р.
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На
основу
члана
30.алинеја
деветнаеста
Закона
о
локалној
самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05),а
у складу са чланом 26.тачка 21.Статута општине Доњи Жабар(„Службени
гласник Општине Доњи Жабар“,бр.6/05)и чланом 19.став 4.,а у вези са чланом
15.став 1.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник
Општине Доњи Жабар“,бр.1/05 и 4/05 -испр.),Скупштина општине Доњи
Жабар,на Шеснаестој редовној сједници одржаној 10.маја 2006.године,донијела
је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУП ШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

I
Јово Пантелић из Човић Поља,одборник Демократског народног савеза,ЈМБГ
0201958121267,изабран је за потпредсједника Скупштине општине Доњи
Жабар.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доно шења,а објавиће се у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-35/06
10. маја 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 ск ладу са чланом 105. Статута
Општине
Доњи
Жабар("Службени
гласник
Општине
Доњи
Жабар",бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Шеснаестој редовној
сједници одржаној 10.маја 2006.године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
О ОДОБРАВАЊУ НАКНАДА ЗА РАД ПРЕДСЈЕДНИКА САВЈЕТА
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
I
Одобравају се средства за накнаде рада предсједника савјета мјесних
заједница изабраних на изборима за чланове савјета мјесних заједница
одржаним 18.фебруара 2006.године,у појединачном мјесечном износу од 200,00
КМ.
II
Накнаде из члана 1.ове Одлуке исплаћиваће се из Буџета Општине Доњи
Жабар-економски код 614116 Помоћи мјесним заједницама,и то почев од
мјесеца у којем је изабрани предсједник савјета мјесне заједнице преузео
дужност.
Период,односно мјесец од којег се рачуна право на накнаду сматра се датум
избора за предсједника савјета мјесне заједнице на основу извјештаја
службеника Административне службе надлежног за послове мјесних заједница.

III
Ова Одлука примјењиваће се до 31.12.2006.године и биће објављена у
"Службеном гласнику Општине Доњи Жабар".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Број:01-022-33/06
10.маја 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) и члана 26.Статута Општине Доњи
Жабар(„Службени гласник Општине Д оњи Жабар“,бр.6/05),Скупштина
општине Доњи Жабар је,на Шеснаестој редовној сједници одржаној дана
10.маја 2006.године донијела

ОДЛУКУ
приступању поступку преузимања земљишта ради грађења
Члан 1.
Одређује се земљиште за изградњу Дома културе у нас ељеном мјесту Човић
Поље,као објекта од општедруштвеног интереса,и то:
к.ч.бр.559/2 пашњак Мера крај пута у површини од 700 м2 и к.ч.бр.561/03
кућиште са двориштем у површини од 1100 м 2 Усве уписане у ЗК ул.бр.386 КО
Човић Поље,све друштвена својина са уп исаним правом коришћења у Ц.листу у
корист Земљорадничке задруге Орашје са 1/1,а што у нарави и по новом
премјеру одговара парцели означеној као к.ч.бр.941,воћњак 4 класе у површини
од 1741 м 2 и кућа и зграда у површини од 57 м 2 уписане у ПЛ бр.10,КО Човић
Поље.
Земљиште из става 1.овог члана налази се у обухвату урбаног подручја
насељеног мјеста Човић Поље утврђеног Одлуком о изградњи грађевина и
уређењу простора("Службени гласник Општине Српско Орашје",бр.5/04 и
"Службени гласник Општине Доњи Жабар",бр. 5/05).
Члан 2.
Републичка управа за геодетске и имовинско -правне послове Подручна
канцеларија Српско Орашје -Лончари провешће поступак преузимања земљишта
из члана 1.ове Одлуке у складу са одредбама чл.24.Закона о грађевинском
земљишту("Службени гласни к Републике Српске",бр.86/03)и упутити
Скупштини општине Доњи Жабар приједлог рјешења о преузимању земљишта
ради уписа права располагања у корист Скупштине општине Доњи Жабар са
дијелом 1/1.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,и објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Доњи Жабар“.
Број:01-022-36/06
10.маја 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
Шеснаестој
редовној
сједници
одржаној
дана
10.маја
2006.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду начелника општине и Административне службе за
период од 1. 1. 2005.године до 31.12.2005.године.
II
Извјештај из тачке I.,у прилогу,чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-37/06
10.маја 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
чл.108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на
Шеснаестој редовној сједници одржаној дана 10.ма ја 2006.године,донијела је
сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о стању рјешавања
Административне службе за 2005.годину.

управних

предмета

код

II
Извјештај из става 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:01-022-39/06
10.маја 2006.године
Доњи Жабар

Предсједник
Скупшти не 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
Шеснаестој
редовној
сједници
одржан ој
дана
10.маја
2006.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о контроли исправности воде за пиће из водооскрбних
објеката за јавне потребе на подручју Општине Доњи Жабар.
II
Извјештај из става I.,у прилогу,чини саставни дио о вог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-42/06
10.маја 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о лока лној 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
Шеснаестој редовној сједници одржаној дана 10.маја 2006.године,донијела је
сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о реализацији Анекса 7 Дејтонског споразума на
подручју Општине Доњи Жабар.
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: 01-022-43/06
10.маја 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 С купштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на
Шеснаестој редовној сједници одржаној дана 10.маја 2006.године,донијела је
сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се оцјена Одбора за статутарна питањ а и прописе-Обавјештење
бр.01-02-022-3/06 од 20.4.2006.године да приједлог одборника Драгана Ристића
за доношење аутентичног тумачења одређених прописа Скупштине општине
Доњи Жабар није оправдан,и то:
1. Закључак бр. 01-022-13/06 од 3.марта 2006.године("Службени гласник
Општине Доњи Жабар",бр.3/06 ),и
2. члана 30.став 2.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар ("Службени
гласник Општине Доњи Жабар",бр.1/05 ).
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-44/06
10.маја 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,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 3.8 Изборног
закона Босне и Херцеговине("Службени гласник БиХ",бр. 23/01,7/02-ВП
БиХ,9/02-ВП БиХ,20/02,25/02-исправка,4/04,20/04 ,25/05 -ВПБиХ, 52/05, 77/05,
11/06-ВП БиХ и 24/06) и чл.44. Статута Општине Доњи Жабар("Службени
гласник Општине Доњи Жабар“,бр.6/05),начелник Општине Доњи
Жабар,доноси

ОДЛУКУ

о успостављању Центра за бирачки списак
Члан 1.
Успоставља се Центар за бирачки списак Општине Доњи Жабар(у даљем
тексту:Центар).
Члан 2.
Сједиште Центра је у сједишту Општине Доњи Жабар у Доњем Жабару.
Члан 3.
За водитеља Центра-одговорно лице одређује се службеник Административне
службе надлежан за вођење матичних послова у сједишту Општине Доњи
Жабар.

Члан 4.
У Центру се обезбјеђују подаци за Централни бирачки списак, пружа техничка
помоћ Општинској изборној ком исији у одређивању бирачких мјеста на
територији општине и распоређивању бирача по бирачким мјестима,ажурирају
подаци о распоређивању бирача по бирачким мјестима,обезбјеђује увид у извод
из Централног бирачког списка за територију Општине Доњи Жабар,обезбј еђују
подаци за Централни бирачки списак који су утврђени прописима Централне
изборне комисије БиХ,пружа техничка помоћ Општинској изборној комисији у
вези са захтјевом и приговором бирача који се односе на извод из Централног
бирачког списка и обављају и други послови које му одреди Централна изборна
комисија БиХ и Општинска изборна комисија у складу са законом и прописима
Централне изборне комисије БиХ.
Начин рада,одговорност за рад и сва друга питања од значаја за рад Центра
одређују се актима Центра лне изборне комисије Босне и Херцеговине.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Доњи Жабар“.
Број: 02-031-1/06
Доњи Жабар,27.4.2006.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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Након сравњивања са изворним текстом утврђено је да се у Одлуци о усвајању
Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за 2005.годину ("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр.12/05) поткрала грешка,а на основу захтјева
начелника општине бр.02 -022-6/06,па на основу члана 147.став 3. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр. 1/05 и 4/05-испр.),секретар Скупштине општине Доњи Жабар, д а ј е
ИСПРАВКУ

Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за
2005.годину
У Одлуци о усвајању Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за 2005.годину
("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.12/05) у Табеларном приказу
Буџета,треба да стоји у одговарајућим колонама сљедећи садржај текста:
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ:
611
000

Plate i naknade tri{kova
zaposlenih i skup{tinskih
poslanika

611
200

Накнаде трошкова запослених i
skup{tinskih poslanika

UKUPNI RASHODI BUXETA

363.960

+30.800

394.760

93.480

+7.920

101.400

1.314.900

+106.445

1.421.345

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ:
611000

PLATE I NAKNADE ZAPOSLENIH

611231

Naknada za privremene i
povremene poslove

Број: 01-022-47/06
17.маја 2006.године

333.960

+33.300

367.260

15.000

+10.000

25.000

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Митар Митровић,дип.правник,с.р.

Број 5- Службени гласник општине Доњи Жабар –Сриједа,17.маја 2006.године
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