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На основу члана 12. Закона о занатско -предузетничкој дјелатности

("Службени гласник Републике Српске" ,бр.16/02,39/03,97/04 и 34/06),а у складу
са чланом 56. став 2. Закона о трговини( "Службени гласник Републике
Српске",број 16/96,25/96,52/01 и 37/06),чланом 21. и 30. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” ,број 101/04,42/05 и 118/05)
и чланом 26. Статута Општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи
Жабар",број 6/05),Скупштина општине Доњи Жабар је,на Седамнаестој
редовној сједници одржаној 16. јуна 2006. године,д о н и ј е л а

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА ТРГОВИНСКИМ И

ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКИМ РАДЊАМА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Члан 1.
Овом одлуком,одређује се радно вријеме тргови нским и занатско-

предузетничким радњама на подручју Општине Доњи Жабар(у даљем
тексту:Општина).

Под трговинским радњама, у смислу ове одлуке,сматрају се продајни
објекти и простори у којима се обавља трговина на мало продавнице,
самопослуге,драгстори, дисконтне продавнице, бутици, робне куће, киосци-
трговке, покретне продавнице, бензинска пумпна станица , складишта -
стоваришта у којима се обавља трговина на мало, тржнице на мало, односно
пијаце, сточне пијаце и привремени и повремени облици продаје - улична
продаја).

Одредбе ове одлуке односе се и на радно вријеме занатских  и занатско-
трговинских радњи, као и радњи које обављају услужну дјелатност.

Члан 2.
Радно вријеме занатских,трговинских,занатско - услужних и занатско -

трговинских радњи,одређује се:
- у времену од 7,оо до 22,оо часа,у зимском периоду,и
- у времену од 7,оо  до 24,оо часа,у љетном периоду.

             Радно вријеме занатско -пекарских радњи,бензинских пумпних станица и
драгстора одређује се сваког дана у времену од 00, оо  до 24,оо часа.



Унутар радног времена из овог члана,власник радње може слободно одредити
радно вријеме у којем ће пословати,које не може трајати мање од 8
часова,радним данима.

Члан 3.
Радно вријеме тржница на мало,односно пијаца,одређује се пијачним

редом,који доноси трговац који пружа услуге тржнице на мало,односно пијаце,и
на који сагласност даје надлежни орган локалне самоуправе.

Члан 4.
Радно вријеме радњи које пружају услуге забаве(салони забавних

игара,игара на срећу,видео клубови и сл.),одређује се:
- у времену од 7,оо до  22,оо часа - у зимском периоду,
- у времену од 7,оо  до 23,оо  часа - у љетном периоду.

Унутар радног времена из овог члана,власник радње може слободно
одредити радно вријеме у којем ће пословати,а које не може трајати мање од 8
часова радним данима.

Члан 5.
Под љетним периодом,у смислу ове одлуке,подразумијева се период од

1. априла до 30. септембра текуће године,а под зимским периодом - од 1.
октобра текуће године до 31. марта наредне године.

Члан 6.
Одредбе ове одлуке примј ењују се и на радње,односно организационе

јединице које послују у оквиру предузећа, односно правних лица.

Члан 7.
Обавијест о радном времену мора бити видљиво истакнута на улаз у у

радњу,односно организациону јединицу која послује у оквиру предузећа,
односно правног лица.

Члан 8.
Новчаном казном од 500 до 5.000 КМ казниће се,за прекршај,правно

лице и физичко лице - предузетник, ако не утврди и на уочљив начин не истакне
натпис о радном времену и не придржава се тог времена.

За прекршај из става 1. овог члана,казниће се одговорно лице у правном
лицу,новчаном казном од 100 до 500 КМ.

За прекршај из става 1. овог члана,тржишни инспектор и комунални
полицајац наплатиће новчану казну,на лицу мјеста,у износу од 90 КМ – од
правног лица,односно у износу од 10 КМ - од одговорног лица у правном лицу и
физичког лица – предузетника.

Члан 9.
Надзор и контролу провођења ове одлуке вршиће надлежна тржишна

инспекција и Комунална полиција.
Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Општине Доњи Жабар".

Број: 01-022-53/06 ПРЕДСЈЕДНИК
16. јуна 2006.године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар 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  45. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.1/05 и 4/05 испр.),Скупштина општине Доњи Жабар,на Седамнаестој
редовној сједници одржаној 16.јуна 2006.године,д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

I
У Одлуци о избору чланова одбора Скупштине општине Доњи

Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар“,бр.3/05)у тачки I,подтачка
3.ОДБОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ,под редним бројем 2.разријешен је Јово
Жигић,а изабран је Стево Мијатовић одборник СНСД -а-представник
одборничке групе "Алијанса II" и под редним бројем 4.разријешена је Милка
Стојановић а изабран је Слободан Стојановић из Лончара из реда стручних
лица.

II
     У подтачки 4.  ОДБОР ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА,КОМУНАЛНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  под редним бројем 5.
разријешена је Данијела Диздаревић а изабран је Слободан Вуковић
дипл.инж.грађ.,службеник Административне службе.

III
     У подтачки 12. АДМИНИСТРАТИВНИ ОДБОР под редним бројем 2.
разријешен је Јово Жигић а изабран је Стево Мијатовић одборник СНСД -а -
представник одборничке групе "Алијанса II".

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у “Службеном

гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-50/06 ПРЕДСЈЕДНИК
16.јуна 2006.године                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник

Републике Српске",бр.101/04 и 42/05),а у складу са чл.  16.,76.,78.и 80.Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске("Службени гласник Републике
Српске",бр.86/03)и чланом 14.став 1. Одлуке о условима и начину додјеле
грађевинског земљишта у државној свој ини ("Службени гласник општине
Српско Орашје",бр.3/04 и 4/04 и "Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.
2/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Сед амнаестој редовној
сједници,одржаној дана 16.јуна 2006.године, донијела  је

О  Д  Л  У  К  У
о расписивању конкурса за додјелу осталог неизграђеног

грађевинског земљишта у државној својини ради грађења у
стамбеном насељу "Дујковача" у Лончарим a



I
Неизграђено остало грађевинско земљиштe у државној својини у Лончарима на

локалитету стамбеног насеља "Дујковача",озн ачено као к.ч.бр.1158/22 у
површини од 1041 м2,уписане у з.к.ул. број 450 К.О. Лончари; к.ч.број 1158/44 у
површини од 1260 м2,уписане у з.к.ул. број 521 К.О. Лончари и к.ч.број 1158/65
у површини од 2534 м2,уписане у з.к.ул. број 511,К.О. Лончари,додијели ће се
путем конкурса,на коришћење ради грађења индивидуалних стамбених
објеката,према Регулационом плану стамбеног насеља "Дујковача".

II
Поступак расписивања и објављивања Конкурса,разматрања пријава на

конкурс,утврђивања редослиједа првенства и друге п ослове у поступку додјеле
грађевинског земљишта,провешће Комисија именована од стране Скупштине
општине,у складу са Законом о грађевинском земљишту Републике
Српске("Службени гласник Републике Српске",бр.86/03)и Одлуком о условима
и начину додјеле грађевинског земљишта у државној својини("Службени
гласник општине Српско Орашје,бр.3/04 и 4/04 и Службени гласник општине
Доњи Жабар,бр.2/05").

III
Коначно рјешење о додјели грађевинског земљишта ради грађења,доноси

Скупштина општине Доњи Жабар.
IV

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

Број: 01- 022-51/06                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК
16.јуна 2006.године            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник

Републике Српске”,бр.101/04 ,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 Седамнаестој редовној сједници одржаној дана 16.јуна
2006.године,донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
Усваја се Програм коришћења средстава од накнаде за претварање

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2006.годину.

II
  Задужује се начелник општине  да образује Комисију са задатком израде
студије о процјени стања и потребама заштите и уређења пољопривредног
земљишта ради усмјеравања средстава из Буџета и одобрених средстава
Министарства за пољопривреду за ту намјену. Скупштина на основу извјештаја
комисије донијеће одлуку о усмјеравању наведених средстава.



III
Програм 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”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Број: 01-022-55/06                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
16.јуна 2006.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 ,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 Седамнаестој редовној сједници одржаној дана 16.јуна
2006.године,донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
Усваја  се Извјештај о раду општинске борачке организације Доњи Жабар за

2005.годину.
II

 Скупштина општине закључује да је потребно у Буџету,Ребалансом у наредном
периоду извидити могућност повећања средстава намијењених за Општинску
борачку организацију,као и могућност утврђивања плате у већем износу за
предсједника Општинске борачке организације.

III
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”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Број: 01-022-49/06                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
16.јуна 2006.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 ,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жаб ар”,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 Седамнаестој редовној сједници одржаној дана 16.јуна
2006.године,донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
Усваја  се Извјештај о о упису дјеце у Први разред основне школе за школску

2006/2007 годину.
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”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Број: 01-022-48/06                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
16.јуна 2006.године Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар

60
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 Д оњи 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
Седамнаестој редовној сједници одржаној дана 16.јуна 2006.године,донијела је
сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
Прихвата се Информација о о стању објеката и условима за рад мјесних

заједница са становишта обезбјеђења услова за лакше остваривање права
грађана и њиховог утицаја на доношење одлука у Скупштини општине .

II
Информација из става I. овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио.

III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-56/06                                                    ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ
16.јуна 2006.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 ,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 15. Одлуке о
условима и начину додјеле грађевинског земљишта у државној својини
("Службени гласник општине Српско Орашје",бр.3/04 и 4/04 и "Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр. 2/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на
Седамнаестој редовној сједници одржаној дана 16.јуна 2006.године, донијела  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за провођење Конкурса за додјелу
неизграђеног осталог грађевинског земљишта у државној својини
ради грађења у стамбеном насељу "Дујковача" у Лончарим a

I
 За спровођење Конкурса за додјелу неизграђеног осталог гра ђевинског
земљишта у државној својини,ради грађења,у Лончарима на локалитету
стамбеног насеља "Дујковача",именује се Комисија у саставу:
- Милан Игњић,из реда одборника,предсједник Комисије
- Слободан Вуковић,службеник Административне службе,потпредсједник

Комисије,
- Жарко Чабак,представник Реп.управе за геодетске и имовинско -правне

послове,члан
II

Комисија из тачке I ове Одлуке дужна је спровести поступак расписивања и
објављивања Конкурса,разматрања пријава на конкурс,утврђивања редослиједа
првенства и друге послове у поступку додјеле осталог грађевинског земљишта
ради грађења у обухвату Регулационог плана стамбеног насеља "Дујковача" у
Лончарима,означено као к.ч.бр.1158/22 у површини од 1041 м2,уписане у з.к.ул.
број 450 К.О. Лончари; к.ч.број 1158/44 у површини од 1260 м2,уписане у з.к.ул.
број 521 К.О. Лончари и к .ч.број 1158/65 у површини од 2534 м2,уписане у
з.к.ул. број 511,К.О. Лончари,у складу са Законом о грађевинском земљишту
Републике Српске("Службени гласник Републике Српске",бр.86/03)и Одлуком о
условима и начину додјеле грађевинског земљишта у државној
својини("Службени гласник општине Српско Орашје,бр.3/04 и 4/04 и Службени
гласник општине Доњи Жабар,бр.2/05").

III
Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном

гласнику општине Доњи Жабар".

Број: 01-022 -52/06 ПРЕДСЈЕДНИК
16.јуна 2006.године                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.

62
 На основу чл. 22. и 26. Породичног закона("Службени гласник Републике

Српске",бр. 54/02,сагласно одредбама члана 26.Статута општине("Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05),Скупшти на општине Доњи Жабар на
Седамнаестој редовној сједници одржаној дана 16.јуна .2006.године, донијела је



Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ОВЛАШЋЕНИХ ОДБОРНИКА ЗА

ЗАКЉУЧИВАЊЕ БРАКОВА

I
     У Рјешењу о одређивању овлашћених одборника за закључењ е
бракова("Службени гласник Општине Доњи Жабар",бр.7/04) у тачки I  алинеја
прва,умјесто Јове Жигића овлашћује се Душан Перић,одборник Социјалистичке
партије-представник Одборничке групе "Алијанса II".

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а биће   објављено у "Службеном

гласнику општине Доњи Жабар".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Број: 01-022-54/06                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК
16.јуна 2006.године       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.

Број 6- Службени гласник општине Доњи Жабар – Сриједа,21.јуна 2006.године
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С А Д Р Ж А Ј

АКТИ СКУПШТИНЕ

54. ОДЛУКА о одређивању радног времена трговинским и занатско -
предузетничким радњама на подручју Општине Доњи Жабар

55. ОДЛУКА о измјени чланова одбора Скупштине општине Доњ и Жабар
56. ОДЛУКА о расписивању конкурса за додјелу осталог неизграђеног

грађевинског земљишта у државној својини ради грађења у стамбеном
насељу "Дујковача" у Лончаримa

57. ЗАКЉУЧАК о усвајању Програма коришћења средстава од накнаде за
претварање  пољопривредног  земљишта у непољопривредне сврхе за
2006.годину

58. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду општинске борачке
организације Доњи Жабар за  2005.годину

59. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о упису дјеце у Први разред основне
школе за школску 2006/2007 годину

60. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о стању објеката и условима за
рад мјесних заједница са становишта обезбјеђења услова за лакше
остваривање права грађана и њиховог утицаја на доношење одлука у
Скупштини општине

61. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за провођење Конкурса за  додјелу
неизграђеног осталог грађевинског земљишта у државној својини ради
грађења у стамбеном насељу "Дујковача" у Лончарим a

62. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о одређивању овлашћених одборника за
закључивање бракова

Сриједа,21.јуна 2006.године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР -Број 6/06

Оснивач и издавач:Скупштина општине Доњи Жабар,Доњи Жабар. Одговорни
уредник:Митар Митровић дип.правник. Уређује Редакцијски колегиј:Ружица
Јовичић,Миле Максимовић и Зденко Јовановић. Тел/факс:054/875-100.
"Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по потреби. Жиро рачун
Општинских прихода: 562 -011-00000765-86 код Развојне банке Југоисточне
Европе АД Бања Лука-Филијала Модрича.


