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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 ск ладу са
чланом 26. Статута Општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине
Доњи Жабар",бр.6/05),Скупштина  општине Доњи Жабар,на Осамнаестој
редовној сједници одржаној 3. јула 2006.године, д о н и ј е л а   ј е

О  Д  Л  У  К У
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СУФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА СТУДИЈА

РЕДОВНИХ СТУДЕНАТА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ СРПСКО ОРАШЈЕ

Члан 1.
  У Одлуци о суфинансирању трошкова студија редовних студената са
подручја општине Српско Орашје("Службени гласник општине Српско
Орашје",бр.1/02 и 6/02),у називу Одлуке и тексту Одлуке,назив општине
„Српско Орашје“ мијења се и гласи:“Општина Доњи Жабар“.
  У члану 1.Одлуке ријечи "Савезној Републици Југославији мијењају се и
гласе:"Републици Србији".

Члан 2.
   У члану 2.став 1. Одлуке у првој реченици ријечи "и Савезној
Републици Југославији а који имају,непрекидно,пребивалиште на
територији општине Српско Орашје  у посљедње двије године,рачунајући
до дана ступања на снагу ове Одлуке",мијењају се и гласе: "и Републици
Србији под искључујућим условом да имају пребивалиште на подручју
Општине Доњи Жабар."
   У члану 2.у ставу 1. брише се реченица: “ Ограничење из овог става не
односи се на студенте који имају живе сроднике-дјед или баба по очевој
линији са пребивалиштем на подручју општине Српско Орашје“.
  У члану 2.став 3.брише се.

Члан 3.
У члану 3.у ставу 1. алинеја четврта мијења се и гласи:

   „за четврту,као и за пету и шесту годину редовних студија које по
наставном плану трају редовно пет или шест година  ....   100,00 КМ .“

У члану 3.у ставу 2.додаје се нова реченица која гласи: 'Студент је
дужан доставити доказ-увјерење о положеним свим испитима текуће
године студија ради остваривања права на ванредну накнаду најкасније
до 30.новембра текуће године,у супротном захтјев се одбија ' .“



Члан 4.
У члану 5.Одлуке додаје се нови став 2.који гласи:

     "Накнада се исплаћује преносом средстава на текући рачун
корисника-студента, са назнаком сврхе уплате: 'накнада за
суфинансирање трошкова редовних студија за мјесец ___ 200_.године ' ."

Члан 5.
Члан 6.Одлуке мијења се и гласи:
"Ради остваривања права на накнаду утврђену овом Одлуком, студент

или апсолвент подноси захтјев службенику Административне службе
надлежном за просвјету.Уз захтјев се обавезно прилаже:
1. увјерење или потврду више или високе школе о упису у одређену

годину редовних студија
2. овјерену копију личне карте студента(ЦИПС пројекат ),
3. овјерену копију пријаве пребивалишта студента(ЦИПС пројекат) или

увјерење надлежног органа о пребивалишту,
4. овјерену копију личне карте једног родитеља,усвојиоца или

старатеља(ЦИПС пројекат)
5. овјерену копију пријаве пребивалишта(ЦИПС пројекат) или увјерење

надлежног органа о пребивалишту једног родитеља,усвојиоца или
старатеља

6. доказ  да је родитељ студента погинули,односно нестали борац ЈНА,
ВРС или МУП-а Републике Српске у периоду од 17.августа
1990.године до 21.новембра 1995. године ,за кориснике по овом
основу.

Рјешење  о праву на накнаду састоји се од изреке у виду забелешке на
спису(чл. 201.ЗУП-а).
   Овлашћени службеник доставља сваког мјесеца овлашћеном
службенику за послове рачуноводства у Административној служби
списак студената и апсолвената који остварују пра во на накнаду са
бројем рачуна код овлашћене банке и висином накнаде.Списак овјерава
начелник општине. "

Члан 6.
   Члан 7.Одлуке мијења се и гласи:

"Члан 7.
Послове обраде захтјева и утврђивања права на накнаду утврђену овом

Одлуком,израда обрасца захтјева,евиденцију студената-корисника
накнаде,информативно-аналитичке и друге послове у вези остваривања
и губитка права на накнаду,врши службеник Административне службе
надлежан 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 начелник општине."

Члан 7.
   Члан 8.Одлуке мијења се и гласи:
   "Право на накнаду престаје ако студент изгуби статус студента или ако
поново упише(обнови)годину студија  за коју је остварио право на
накнаду,осим студената апсолвената за прву годину апсолвентског
стажа.



   Рјешење о престанку права на накнаду у смислу става 1.овог члана
донијеће се ако студент не поднесе доказе о упису наредне године
редовних студија,а најкасније до 30.новембра текуће године.Право на
накнаду стиче се поново уписом наредне године редовних студија,по
условима и поступку утврђеном овом Одлуком.
   Студент је дужан Општини надокнадити неосновано наплаћене износе
накнаде.
   О жалбама на првостепене појединачне акте у провођењу ове Одлуке
рјешава Скупштина општине."

Члан 8.
  Овлашћује се Одбор за статутарна питања и прописе да утврди
пречишћен текст Одлуке о о суфинансирању трошкова студија редовних
студената са подручја општине Доњи Жабар.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Општине Доњи Жабар".

Број:01-022-60/06                                             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Доњи Жабар,3.јула 2006.године Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 30. и 36.став 3. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.101/04,42/05 и 118/05),а
у складу са чланом 171. став 2. Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жаба р”,бр.1/05 и 4/05
испр.),Скупштина општине Доњи Жабар,на Осамнаестој редовној
сједници одржаној 3.јула 2006.године, донијела је

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Члан 1.
   У Одлуци о накнадама за вршење послова Скупштине општине Доњи
Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05),у члану 3.став
1. иза ријечи "сталних" додају се ријечи: "и повремених".

Члан 2.
  У Одлуци,у члану 5.став 1. иза ријечи "сталних" додају се ријечи:"и

повремених".

Члан 3.
 У Одлуци,у члану 12.став 1. иза ријечи "сталног" додају се ријечи:"и
повременог".
  У ставу 4. иза ријечи "сталних" додају се ријечи:"или повремених".



Члан 4.
  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
“Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.

Број:01-022-57/06                                                     ПРЕДСЈЕДНИК
3.јула 2006.године                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник

Републике Српске", брoj 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом
26. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи
Жабар",брoj 6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Осамнаестој
редовној сједници одржаној дана 3.јула 2006.године, донијела је

О Д Л У К У
О ИЗГРАДЊИ ДОМА КУЛТУРЕ У ЧОВИЋ ПОЉУ

I
   Одобрава се градња Дома културе као објекта од јавног значаја,у
насељеном мјесту Човић Поље,на земљишту озн аченом као к.ч. број
559/2, пашњак "Мера" крај пута у површини од 700  м2 и к.ч. број 561/03
кућиште са двориштем у површини од 1100 м 2,све уписане у зк. ул. број
386, КО Човић Поље,што по новом премјеру одговара парцели означеној
као к.ч. број 941 у површини од 1741 м2 и кућа и зграда у површини од 57
м2 уписане у ПЛ број 10, КО Човић Поље.
 Инвеститор градње Дома културе из става 1.ове тачке је Општина Доњи
Жабар.

II
  Средства за градњу Дома културе обезбиједиће се у Буџету Општине
Доњи Жабар-капиталне инвестиције из редовних прихода и кредитних
средстава прибављених путем Фонда за развој и запошљавање
Републике Српске.

III
   Приликом израде Главног пројекта и извођења радова инвеститор
Општина Доњи Жабар придржаваће се урбанистичко -техничких и других
услова утврђених у складу са Одлуком о изградњи грађевина и уређењу
простора("Службени гласник општине Српско Орашје",брoj 5/04 и
"Службени гласник општине Доњи Жабар",брoj 5/05).

IV
Дом културе изградиће се са сљедећим минималним карактеристикама:

- Намјена: 06040305 ЈАВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
- Габарит објекта: 30 x 25 метара
- Спратност објекта: П+1С
- Темељи: фундирање објекта је на тракастим темељима
- Конструктивни систем: носиви зидови Д=25 цм  од гитер блокова
- Хоризонтални и вертикални серклажи од армираног бетона



- Међуспратна конструкција: ситноребраста  ''ферт" конструкција са
улошцима  Д=16+4 цм

- Унутрашњи зидови: од шупље опеке, дебљина зида Д=25 цм и
Д=12цм

- Степениште је армирано бетонско са плочом дебљине Д=14 цм
- Спољни прозори и улазна врата од ПВЦ браварије,а у нутрашња врата

су дуплошперована са чамовим штоком
- Фасада се малтерише ПЦМ 1:2:6 и завршно шприца хирофом
- Кровна конструкција: метални решеткасти носачи изнад сале,а на

осталом дијелу класична конструкција
- Покривање са профилисаним лимом преко дашчане опла те и

хидроизолације
- Хоризонтални и вертикални олуци,опшави,ластавице и прозорске

клупице раде се од поцинчаног лима Д=0,55 мм

V
   Задужује се начелник општине да прије почетка провођења ове Одлуке
предузме мјере ради рјешавања имовинско -правних односа на земљишту
из тачке I.ове Одлуке.

VI
  Овлашћује се начелник општине да проведе поступак избора
најповољније понуде за израду главног пројекта и изградњу Дома
културе у Човић Пољу,у складу са законом.

VII
   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а бић е објављена у
"Службеном гласнику општине Доњи Жабар".

Број: 01-022-64/06 ПРЕДСЈЕДНИК
3.јула 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),Скупштина општине Доњи Жабар,на Осамнаестој
редовној сједници одржаној дана 3.7. 2006.године, донијела је

О Д Л У К У

О ИЗГРАДЊИ ДРУГЕ ФАЗЕ СПОРТСКО-ШКОЛСКЕ ДВОРАНЕ У ДОЊЕМ ЖАБАРУ

I
   Одобрава се градња Друге фазе Спортско -школске дворане у Доњем
Жабару на земљишту означеном као к.ч.број 1212/3,уписане у
з.к.ул.број 94 КО Доњи Жабар,што по новом премјеру одговара к.ч.број
1176, уписане у П.Л. број 361, КО Доњи Жабар, према Главном пројекту



под шифром 288-ŠEB/03 израђеном од стране предузећа Д.О.О.
''Ширбеговић'' из Грачанице.
   Инвеститор градње Спортско-школске дворане из става 1.ове тачке је
Општина Доњи Жабар.

II
  Средства за градњу дворане из тачке I. ове Одлуке,обезбиједиће се
кредитним задужењем путем Фонда за развој и зап ошљавање Републике
Српске у износу од 200.000,00 Км и дијела редовних прихода Буџета у
износу од 2.422,00 КМ.

III
  Овлашћује се начелник општине да проведе поступак избора
најповољније понуде за извођење радова из тачке I.ове Одлуке,у складу
са законом.

IV
   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у
"Службеном гласнику општине Доњи Жабар".

Број: 01-022-63/06 ПРЕДСЈЕДНИК
3.јула 2006.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 153.став 1.,а у вез са чл.3.став 1.,чл..37.,69.став 3. и

97.Закона о уређењу простора( „Службени гласник Републике
Српске“,бр.84/02 Пречишћени текст,14/03 – исправка),а у складу са
чланом 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске",брoj 101/04,42/05 и 118/05) и члaном 26. Статута општине
("Службени гласник општине Доњи Жабар",број 6/05),Скупштина
општине Доњи Жабар,на Осамнаестој редовној сједници одржаној дана
3. јула 2006.године,донијела је

О Д Л У К У
о измјени Одлуке о изградњи грађевина и уређењу простора

Члан 1.
 У Одлуци о изградњи грађевина и уређењу простора(''Службени гласник
општине Српско Орашје'',број 5/04 и ''Службени гласник општине Доњи
Жабар'' број,5/05),у члану 61. став 3 број "20" мијења се бројем:"10".

Члан 2.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном гласнику општине Доњи Жабар''.

Број: 01-022-65/06  ПРЕДСЈЕДНИК
3.јула  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 ск ладу са чланом 26.
Статута Општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи
Жабар",бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Осамнаесто ј
редовној сједници одржаној 3. јула 2006.године, д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
о давању сагласности за заснивање хипотеке

Члан 1.
   Ради обезбјеђења потраживања по основу кредита у висини главног
дуга од 300.000,00 КМ,са каматном стопом од 7,2% на  годишњем нивоу и
роком отплате од 6 година,са почетком отплате по истеку мјесец дана од
дана исплате цјелокупог износа кредита,даје се сагласност за
оптерећење непокретности и то зграде у изградњи "школско -спортске"
дворане на парцели означеној као к.ч.бр ој 1212/3,уписане у з.к.ул.број
94 КО Доњи Жабар са процијењеном вриједношћу зграде од стране
судског вјештака грађевинске струке у висини од 447.030,15 КМ,а у
корист хипотекарног повјериоца -даваоца кредита "Нова Банка" а.д.
Бијељина.

Члан 2.
Скупштина општине Доњи Жабар,као инвеститор градње објекта у

изградњи "школско-спортске" дворане,даје безусловну сагласност да се
на наведеној згради у земљишним књигама у Ц.Листу з.к.ул.бр.94 КО
Доњи Жабар,на парцели к.ч.1212/3,изврши упис права
залоге(хипотеке)ради обезбјеђења потраживања из члана 1.ове Одлуке.

Члан 3.
   Овлашћује се начелник општине да закључи уговор са повјериоцем -
даваоцем кредита "Нова Банка" а.д. Бијељина о кредитном задужењу и
заснивању хипотеке,у складу са законом и овом Одлуком.

Члан 4.
  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се  у

"Службеном гласнику Општине Доњи Жабар".

Број:01-022-62/06                                             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Доњи Жабар,3.јула 2006.године 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 чланом.и 26.
Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр.6/05)и чланом 4.Одлуке о комуналним дјел атностима и
комуналном реду на подручју општине Доњи Жабар(„Службени гласник
Општине Доњи Жабар“,бр.11/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на
Осамнаестој редовној сједници одржаној дана 3.јула 2006.године,
донијела је



О Д Л У К У
о повјеравању обављања дјелат ности индивидуалне комуналне

потрошње- прикупљања,одвожења и депоновања отпада  са
подручја општине Доњи Жабар

Члан 1.
Предузећу за услуге и промет "Комуналије Хргов чић" д.о.о. Брчко,

повјерава се обављање послова скупљања,транспорта и сигурног
одлагања отпада на одговарајуће депоније ван територије општине
Доњи Жабар.

Члан 2.
Овлашћује се начелник општине да закључи уговор са предузећем из

члана 1.ове Одлуке о прикупљању, транспорту и одлагању отпада на
одговарајуће депоније ван територије општине Доњи Жабар,на период
до 31.децембра 2007.године.

Члан 3.
   Цијене услуге скупљања,транспорта и депоновања отпада утврђује
давалац комуналне услуге по јединицама мјере утврђеним Одлуком о
комуналним дјелатностима и комуналном реду на подручју општине
Доњи Жабар,уз претходно прибављену сагласност начелника општине.

Члан 4.
  Обвезници плаћања цијене комуналне услуге одвожења комуналног
отпада су сви носиоци права својине,права коришћења,закупа или
посједници породичних стамбених зграда,станова,правна лица и
предузетници са сједиштем или пословним простором на подручју
Општине Доњи Жабар,у складу са Одлуком о комуналним дјелатностима
и комуналном реду на подручју општине Доњи Жабар  .

Члан 5.
   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у
"Службеном гласнику општине Доњи Жабар".

Број: 01-022-58/06 ПРЕДСЈЕДНИК
3.јула 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,након разматрања приједлога
Одлуке о суфинансирању трошкова школовања ученика у средњој школи
и повлачења приједлога Одлуке од стране предлагача -начелника
општине,на Осамнаестој редовној сједници одржаној дана 3.јула
2006.године,донијела је сљедећи



З А К Љ У Ч А К

I
  Овлашћује се начелник општине да,у складу са Законом о јавним
набавкама,проведе поступак ради закључ ења уговора са овлашћеним
превозником о превозу ученика средњих школа са подручја општине
Доњи Жабар који похађају средњу школу у Брчком за школску 2006/2007
годину.

II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у

“Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-59/06                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
3.јула 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),Скупштина општине Доњи Жабар,на Осамнаесто ј
редовној сједници одржаној дана 3.јула 2006.године,донијела је
сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
   Одобрава се исплата цијене закупа пословних просторија које користи
Фонд здравственог осигурања-Филијала Бијељина-Експозитура Доњи
Жабар,за период 1.1.-30.6.2006.године,у износу од 2.400,00 КМ.

II
   Средства из тачке I овог Закључка обезбијеђена су у Буџету Општине
Доњи Жабар за 2006.годину-Економски код 613600.

III
Овлашћује се начелник општине да исплати износ закупа из тачке

I.овог Закључка,у корист закуподавца ЗЗ "Агропосавина" Доњи Жабар.

IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у

“Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-61/06                                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
3.јула 2006.године Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар

Број 7- Службени гласник општине Доњи Жабар – Понедјељак,17.јула 2006.године
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С А Д Р Ж А Ј

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

63. ОДЛУКА о измјени и допуни Одлуке о суфинансирању трошкова
студија редовних студената са подручја Општине Српско Орашје

64. ОДЛУКА о допуни Одлуке о накнадама за вршење послова Скупштине
општине Доњи Жабар

65. ОДЛУКА о изградњи Дома културе у Човић Пољу
66. ОДЛУКА о изградњи Друге фазе Спортско -школске дворане у Доњем

Жабару
67. ОДЛУКА о измјени Одлуке о изградњи грађевина и уређењу простора
68. ОДЛУКА о давању сагласности за заснивање хипотеке
69. ОДЛУКА о повјеравању обављања дјелатности индивидуалне

комуналне потрошње- прикупљања,одвожења и депоновања отпада са
подручја општине Доњи Жабар

70. ЗАКЉУЧАК о провођењу поступка јавне набавке ради закључења
уговора са овлашћеним превозником о превозу ученика средњих шк ола
са подручја општине Доњи Жабар који похађају средњу школу у Брчком
за школску 2006/2007 годину

71. ЗАКЉУЧАК о одобравању исплате цијене закупа пословних просторија
Фонда здравственог осигурања -Филијала Бијељина-Експозитура Доњи
Жабар
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