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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 114. став 2. Одлуке о комуналним дјелатностима и комуналном реду на подручју
општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи Жабар",број 11/05) Скупштина општине
Доњи Жабар,на Двадесетчетвртој редовној сједници одржаној дана 31.јануара 2007. године, донијела је

ОДЛУКУ

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ СУБВЕНЦИОНИСАЊА НАКНАДЕ ЗА КОМУНАЛНУ УСЛУГУ
ОДВОЗА ОТПАДА ЗА ОДРЕЂЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ ЛИЦА У 2007.ГОДИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на субвенцију накнаде за комуналну услугу одвоза отпада из
домаћинстава,одређују се лица која имају право на субвенцију комуналне услуге и уређују се услови и начин
остваривања тог права.
Члан 2.
Право на субвенцију накнаде за комуналне услуге имају сљедеће категорије лица:
1. Корисници права на материјално обезбеђење породице -стална новчана помоћ,
2. Корисници инвалидско-борачке заштите:
2.1. уживаоци породичне инвалиднине
2.2. уживаоци личне инвалиднине(РВИ I-IV категорије).
Члан 3.
Субвенција накнаде за комуналну услугу одвоза отпада из домаћинстава исплаћује се даваоцу услуге
одвоза комуналног отпада на терет средстава Буџета Општине Доњи Жабар за 2007.годину -Економски код
613000-Трошкови материјала и услуга -613313-Трошкови услуга одвоза смећа.
Списак лица-корисника права на субвенцију накнаде за комуналну услугу одвоза отпада у смислу
одредаба ове Одлуке,на основу података из службене евиденције,сачињавају службеници Административне
службе у оквиру дјелокруга послова за поједине категорије -кориснике права утврђеног овом Одлуком,и то
- Виши стручни сарадник за социјалну и дјечију заштиту,здравст во,просвјету и културу
- Стручни сарадник за заштиту права бораца,породица погинулих бораца,војних инвалида,цивилних
жртава рата и удружења грађана .
Списак лица из става 2.овог члана саставља се мјесечно и доставља даваоцу комуналне услуге одвоз а
отпада из домаћинстава и Рачуноводству Административне службе ради исплате накнаде даваоцу
комуналне услуге одвоза комуналног отпада.
Члан 4.
Давалац комуналне услуге одвоза отпада из домаћинстава,након пријема списка лица која имају
право на субвенцију,рачун на име накнаде за комуналне услуге одвоза отпада ових лица,упућује Општини
Доњи Жабар,за износ субвенционисане накнаде,у мјесечним периодима.
Члан 5.
Надзор над примјеном ове Одлуке врши Самостални стручни сарадник за комуналне дјелат ности и
заштиту животне средине у Административној служби.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у ''Службеном гласнику општине Доњи
Жабар''.
Број: 01-022-1/07
Доњи Жабар,31.1.2007. године

ПРЕДСЈЕДНИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 27.Закона о грађевинском земљишту Републике Српске("Службени гласник Републике
Српске",бр. 112/07),а сагласно члану 26.Статута оп штине Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи
Жабар",бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетчетвртој редовној сједници одржаној
31.јануара 2007.године,донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 м 2 корисне стамбене
површине за 2006.годину на подручју општине Доњи Жабар
Члан 1.
Утврђује се просјечна коначна грађевинска цијена 1 м2 корисне стамбене површине за 200 6.годину на
подручју општине Доњи Жабар,у висини од 100,00 КМ(словима: стотину конвертибилних марака).
Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена 1 м2 корисне стамбене површине за 200 6.годину на подручју
општине Доњи Жабар,утврђена у члану 1.ове Одлуке служиће као основица за израчунавање висине
накнаде из основа природних погодности грађевинског земљишта и погодности већ изграђене комуналне
инфраструктуре које могу настати приликом коришћења тог земљишта,а које нису резултат улагања
средстава власника или корисника земљишта - једнократна рента,у складу са Законом о грађевинском
земљшту Републике Српске и Општинским прописима .
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број:01-022-3/07
31.јануара 2007.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) и члана 26. Статута Општине Доњи Жабар ("Службени гласник Општине Доњи
Жабар",број 6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетчетвртој редовној сједници одажаној 29.
јануара 2007. године,д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У

О ОБУЦИ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
Овом Одлуком се регулише начин провођења обуке одборника Скупштине општине Доњи Жабар у
2007. години,у циљу доношења законит их и цјелисходних аката на добробит грађана и у интересу
Општине Доњи Жабар.
Обука одборника се проводи презентовањем прописа из одговарајућих области и стручним
усавршавањем у погледу примјене поступка доношења аката из надлежности јединице локалне сам оуправе.
Члан 2.
Обука одборника у 2007.години проводиће се према Програму обуке одборника,из сљедећих области:
- права и обавезе одборника
- јавне финансије
- уређење простора
- комуналне дјелатности
- друштвене дјелатности и општа управа
- однос грађана и Административне службе.
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Члан 3.
Обуку одборника спроводиће овлашћени службеници Административне службе.
Члан 4.
Програм обуке одборника у 2007.години,у прилогу,чини саставни дио ове Одлуке(Прилог 1).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана о бјављивања у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Број: 01-022-2/07
Датум, 31.1.2007. године
ДОЊИ ЖАБАР

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
Прилог 1

ОБЛАСТ
Права и обавезе
одборника
Јавне финансије
Уређење простора

Комуналне
дјелатности
Друштвене
дјелатности и
општа управа
Сднос грађана и
Административне
службе

ТЕМЕ
1. Закон о локалној самоуправи
2. Статут и Пословник
3. Закон о сукобу интереса
1. Имовина општине
2. Буџет(планирање,доношење,контрола)
3. Прикупљање непореских прихода
1. Урбанистичко планирање
2. Доношење планова
3. Спровођење планова
1. Заштита животне средине
2. Планирање у изради пројеката комуналне
инфраструктуре
3. Одређивање приоритета у изради
комуналне инфраструктуре у мјесним
заједницама
1. Омладинске и невладине организације
2. Здравствена и социјална заштита
3. Просвјета,спорт и култура
1. Закон о слободи приступа
информацијама
2. Учешће грађана у јавним расправама
3. Односи са јавношћу

ПЕРИОД

ВРИЈЕМЕ

фебруар-март

4 часа

април-мај

4 часа

јун-јул

4 часа

августсептембар

4 часа

октобар

4 часа

новембар

4 часа
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На основу чл. 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 4.став 1.Правила о оцјени рада службеника јединице
локалне самоуправе("Службени гласник Реп ублике Српске",бр.37/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на
Двадесетчетвртој редовној сједници одржаној 31. јануара 2007.године, донијела је

ОДЛУКУ
о обра зо вању Ком исије за оц јену ра да секретара Скуп штине општине Доњи
Ж абар у 2006.годи ни
Члан 1.
Образује се Комисија за оцјену рада секретара Скупштине општине Доњи Жабар у 2006.години,у
саставу:
- Перо Стевановић,предсједник Скупштине општине,предсједник Комисије
- Милан Ињић,одборник,члан
- Симо Божић,из реда стручних лица,члан
Члан 2.
Комисија је дужна извршити оцјену рада секретара Скупштине општине Доњи Жабар у 200 6.години
најкасније до 28.фебруара 2007.године .
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број: 01-022-5/07
31.јануара 2007.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 27.Закона о уређењу простора("Службени гласник Републике Српске",бр.84/02
Пречишћени текст,14/03 испр. и 112/06),а у складу са чл.30.Закона о локалној самоуправи("Службени
гласник Републике Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),чланом 35.ст.1. Одлуке о изградњи грађевина и
уређењу простора("Службени гласник општине Српско Орашје",бр.5/04 и "Службени гласник општине
Доњи Жабар",бр.5/05 и 7/06)и чланом 26.Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник општине
Доњи Жабар",бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетчетвртој редовној сједници сједници
одржаној дана 31.јануара 2007.године, донијела је

О Д Л У К У
o Плану парцелације и урбанистичко -техничким условима за грађење на к.ч. број 2930/1
уписану у П.Л. број 80 К.О. Доњи Жабар у насељеном мјесту Доњи Жабар
Члан 1.
Доноси се План парцелације и урбанистичко -технички услови за грађење на к.ч. број 2930/1 уписану у
П.Л. број 80 К.О. Доњи Жабар у насељеном мјесту Доњи Жабар (у даљем тексту: План).
Члан 2.
План парцелације обухвата грађевинско земљиште означено као к.ч. број 2930/1 на графичком прилогу
''План парцелације Р 1:500'',према урбанистичко техничким условима урађеним од стране Ибис п ројекта из
Брчког број 5-01/2007.
Простор који је обухваћен Планом дефинисан је у графичком дијелу Плана.
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од графичког и текстуалног дијела.
Графички дио Плана садржи сљедеће карте :
1. Шира локација
2. Копија катастарског плана
3. План парцелације

Р=1:3000
Р=1:1000
Р=1:1000

Текстуални дио Плана садржи :
1. Увод и образложење,
2. Урбанистичко-техничке услове.

Члан 4.
План је основ за вршење исколчавања новоформираних грађевинских парцела и њихов слободан
промет,у складу са законом.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе раније донесени просторно -плански документи,у дијелу у
којем нису у сагласности са Планом.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине Доњи
Жабар''.
Број: 03/3-475-2/06
Датум: 31.01.2007.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 27.Закона о уређењу простора("Службени гласник Републике Српске",бр.84/02
Пречишћени текст,14/03 испр. и 112/ 06),а у складу са чл.30.Закона о локалној самоуправи("Службени
гласник Републике Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),чланом 35.ст.1. Одлуке о изградњи грађевина и
уређењу простора("Службени гласник општине Српско Орашје",бр.5/04 и "Службени гласник општине
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Доњи Жабар",бр.5/05 и 7/06)и чланом 26.Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник општине
Доњи Жабар",бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетчетвртој редовној сједници сједници
одржаној дана 31.јануара 2007.године, донијела је

О Д Л У К У
о Плану парцелације и урбанистичко -техничким условима за грађење на к.ч. број 3
уписану у з.к.ул. број 128 К.О. Лончари у насељеном мјесту Лончари
Члан 1.
Доноси се План парцелације и урбанистичко -технички услови за грађење на к.ч. број 3 уписану у з.к. ул.
број 128 К.О. Лончари у насељеном мјесту Лончари (у даљем тексту: План).
Члан 2.
План парцелације обухвата грађевинско земљиште означено као к.ч. број 3 на графичком прилогу ''План
парцелације Р 1:500'',према урбанистичко техничким условима урађеним од стр ане Ибис пројекта из
Брчког број 7-12/2006.
Простор који је обухваћен Планом дефинисан је у графичком дијелу Плана.
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од графичког и текстуалног дијела.
Графички дио Плана садржи сљедеће карте :
4. Шира локација
5. Копија катастарског плана
6. План парцелације

Р=1:2500
Р=1:1000
Р=1:500

Текстуални дио Плана садржи :
3. Увод и образложење,
4. Урбанистичко-техничке услове.

Члан 4.
План је основ за вршење исколчавања новоформираних грађевинских парцела и њихов слободан
промет,у складу са законом.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке пр естају да важе раније донесени просторно -плански документи,у дијелу у
којем нису у сагласности са Планом.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине Доњи
Жабар''.
Број: 03/3-475-3/06
Датум: 31.01.2007.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 27.3акона о уређењу простора("Службени гласник Републике
Српске",бр.84/02 Пречишћени текст,14/03 испр. и 112/06 ),а у складу са чл.ЗО.Закона о локалној
самоуправи("Службени гласник Републике Српске",бр. 101/04,42/05 и 118/05),чланом 35.ст.1.
Одлуке о изградњи грађевина и уређењу простора("Службени гласник општине Српско
Орашје",бр.5/04 и "Службени гласник општине До њи Жабар",бр.5/05 и 7/06)и чланом
26.Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.б/05), купштина
општине Доњи Жабар,на Двадесетчетвртој редовној сједници сједници одржаној дана З1.јануара
2007.године, донијела је

О Д Л У К У
о Плану парцелације са урбанистичко -техничким условима за грађење за парцелу
означену као к.ч. број 513 уписану у з.к.ул. број 181 К.О. Лончари у насељеном мјесту
Лончари

Члан 1.
Доноси се План парцелације и урбанистичко -технички услови за грађење на к.ч. број 513
уписану у з.к.ул. број 181 односно лист непокретности број 200 К.О. Лончари у насељеном мјесту
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Лончари,а која се налази у обухвату Регулационог плана централног дијела насеља
Лончари(измјена регулационог плана централног дијела насеља Лончари број 01 -173/99 од
03.06.1999.године усвојена од стране Скупштине општине Српско Орашје),у даљем тексту: План.
Члан 2.
План парцелације обухвата грађевинско земљиште означено као к.ч. број 513 на графичком
прилогу "План парцелације Р 1:2000",према урбанистичко техничк им условима урађеним од стране
Ибис пројекта из Брчког број 7 -01/2007.
Простор који је обухваћен Планом дефинисан је у графичком дијелу Плана.
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од графичког и текстуалног дијела.
Графички дио Плана салржи сљедеће карте :
1. Шира локација
Р= 1:3000
2. Копија катастарског плана
Р=1:2500
3. План парцелације
Р=1:2000
4. Ситуациони план намјене централног дијела насеља Лончари израђен од стране предузећа
''Делта инжењеринг'' из Брчког Р=1:500
Текстуални дио Плана садржи :
1. Увод и образложење
2. Урбанистичко-техничке услове
Члан 4.
План је основ за вршење исколчавања новоформираних грађевинских парцела и њихов
слободан промет,у складу са законом.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе раније донесени просторно -плански документи,у
дијелу у којем нису у сагласности са Планом.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".
Број: 03/3-475-1/07
Датум: 31.01.2007.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић ,с.р.
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На основу чл.31.став 2.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 и 13/05 ),Скупштина општине Д оњи Жабар,на Двадесетчетвртој редовној
сједници,одржаној дана 31. јануара 2007.године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност начелнику општине Доњи Жабар за утврђивање висине накнаде за дјелимично уређено
остало грађевинско земљиште н а подручју општине Доњи Жабар у 200 7.години,по јединици мјере м/2
бруто површине планиране или изграђене грађевине,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.
IV
Овај закључак биће објављен у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар".
Број:01-022-4/07
31.јануара 2007.год.
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуп рави(“Службени гласник Републике Српске”,
бр.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 чл ана 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесет четвртој редовној сједници
одржаној дана 31.јануара 2007.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду и организацији рада О пштинске организације црвеног крста за 2006.годину
бр.03-01-01/07 са Програмом рада у 2007.години .
II
Извјештај и 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: 01-022-7/07
31.јануара 2007.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 чл. 26. Статута општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар(”,бр.6/05)и чл ана 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесет четвртој редовној сједници
одржаној дана 31.јануара 2007.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду и организацији рада Основне школе " Доњи Жабар" на крају I полугодишта
школске 2006/2007 године бр.3/06 од 5.1.2007.године.
II
Извјештај из тачке I.,у прилогу,чини саставни дио овог З акључка.
III
Задужује се начелник општине да образује стручну комисију грађевинске струке,ради сагледавања стања и
потребе реконструкције,односно доградње зграде Подручне школе у Лончарима у циљу обезбјеђења
неопходних стандарда за њен ра д,те предложи начин рјешавања тог питања.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број: 01-022-6/07
31.јануара 2007.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
Двадесечетвртој редовној сједници одржаној дана 31.јануара 2007.године, донијела је сљедећи
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ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о провођењу Одлуке о одређивању радног времена трг овинским и занатскопредузетничким радњама.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-8/07
31.јануара 2007.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),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 гласник 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 Ск упштине општине Доњи Жабар бр.
01-022-4/07 од 31.јануара 2007.године,начелник општине Доњи Жабар, доноси

ЗАКЉУЧАК
о одређивању висине накнаде за уређење осталог грађевинског земљишта на
подручју општине Доњи Жабар у 2007.години
I
Висина накнаде за дјелимично уређено остало грађевинско земљиште на подручју општине Доњи Жабар у
2007.години утврђује се по јединици мјере м/2 бруто површине планиране или изграђене грађевине,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 одобрењу за грађење.
V
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Број: 02-475-1/07
5.фебруара 2007.год.
Доњи Жабар

Начелник Општине
Саво Јовичић,с.р.
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На основу члана 43.алинеја осма и члана 44. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник
Републике Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 4.став 1.Одлуке о оснивању
Административне службе(„Службени гласник Општине Доњи Жабар“,бр.10/05)и узимајући у обзир
Смјернице о унапређењу економичности рада административне службе јединице локалне
самоуправе(„Службени гласник Републике Српске“,бр.89/05),начелник Општине Доњи Жабар, доноси
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ПРАВИЛНИК
о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији послова и
систематизацији радних мјеста Административне службе
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста Административне
службе(„Службени гласник Општине Доњи Жабар“,бр.8/06),у члану 10. у тачки 2.Стручни сарадник за
лична стања грађана,радне односе,опште управне послове и представке,у ОПИСУ ПОСЛОВА,додају се
сљедеће ријечи:"овјерава уговоре о запошљавању радника код послодаваца зана тско-предузетничке
дјелатности;".
Члан 2.
У Правилнику,у члану 10.тачк а 10.Стручни сарадник за привреду,пољопривреду,трговину и развој,у
ОПИСУ ПОСЛОВА,бришу се ријечи:"овјерава уговоре о запошљавању радника код послодаваца занатско предузетничке дјелатности и уписује радни стаж остварен код тих послодаваца".
Члан 3.
У Правилнику,у члану 10.иза тачке 10.додаје се нова тачка 10а.која гласи:
„10а. Самостални стручни сарадник за цивилну заштиту и права бораца,породица погинулих
бораца,војних инвалида и цивилних жртава рата
Опис послова:
- Врши најсложеније управне,стручне и друге стручне послове из надлежности општине у области
цивилне заштите који се односе на организова ње,извођење и праћење реализације обуке грађана на
обављању личне и узајамне заштите;организовање и координација спрово ђења мјера цивилне
заштите;распоређивање припадника цивилне за штите у јединице цивилне за штите и за повjеренике
цивилне заштите;учествује у набавци средстава и опреме цивилне заштите за потребе јединица и
грађана и стара се о њиховој исправности,ускладиштењу и чувању;давање стручних упутстава
грађанима,привредним друштвима и другим правним лицима по пита њима цивилне заштите;
одржавање и намјенску употребу склоништа и вршење других послова из области цивилне за штите,у
складу са законом,другим прописима и оп штим актима;врши најсложеније управне,стручне и друге
послове из надлежности општине који се односе на статус,права и заштиту бораца,ратних и
мирнодопских војних инвалида и чланова породиц а погинулих,умрлих и несталих б ораца
одбрамбено-отаџбинског рата,чланова породице умрлих војних инвалида,чланова породице
погинулог или умрлог војника у професионалној служби и лица у резервном саставу,начин
остваривања права и друга питања од значаја за остваривање права наведених кате горија лица;
заштиту цивилних жртава рата и цивилних инвалида рата;уређивање и одржавање споменика,спомен
обиљежја и гробова бораца; доноси појединачне управне акте(рјешења и закључке) у оквиру
дјелокруга послова радног мјеста;
- Покреће иницијативу и уч ествује у припреми и изради нацрта општих аката и других аката из
области цивилне заштите и борачко -инвалидске заштите које доносе органи Општине и врши друге
сложеније нормативно-правне послове,и на захтјев органа Општине или радних тијела Скупштине
даје стручно мишљење о цјелисходности доношења одређеног општег акта из наведених области;
- Учествује,као одговорно лице,у припреми и изради програма цивилне за штите Општине;предлагања
плана цивилне заштите; предлагање програма самосталних вјежби и израда елабората за извођење
вјежби цивилне заштите Административне службе ,привредних друштава и друго;подношење
редовних извештаја о раду начелнику;подношење полугодишњих и годишњих извештаја о раду
директору
Републичке
управе
за
цивилну
заштиту,као
и
других
извјештаја,
планова,програма,анализа,информација и сличних сложених студијско-аналитичких послова из свог
дјелокруга рада;
- Врши прикупљање,сређивање и обраду података и документације из области евиденције лица која су
регулисала војну обавезу,цивилне заштите и заштите бо раца,породица погинулих бораца,војних
инвалида и цивилних жртава рата ,као и друге сличне најсложеније стручно-оперативне
послове;учествује у изради пројеката и друге документације у оквиру послова из свог дјелокруга рада;
- Врши координацију рада са другим службеницима у Административној служби и са надлежним
државним органима,организацијама и институцијама у оквиру дјелокруга рада;
- Организује и непосредно одговара за вођење евиденције о лицима која су регулисала војну
обавезу,као и евиденције припадника цивилне заштите,материјалних средстава гра ђана,привредних
друштава,организација и служби која се могу ставити у функцију цивилне за штите и стара се о
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њиховом чувању и доступности у складу са законом;врши и друге сложене административно
техничке послове;
- Одговоран је за законитост у вршењу послова из свог дјелокруга и за коришћење материјалних
ресурса,
- Врши и друге послове по налогу начелника општине.
За свој рад одговоран је начелнику општине.
Сложеност послова:најсложенији
Службено звање: самостални стручни сарадник
Услови: Висока стручна спрема( VII1 степен) – факултет одбране и заштите,најмање 3 године радног
искуства у струци или 1 година радног искуства на истим или сличним пословима,положен стручни испит
за рад у јединици локалне самоуправе и позна вање рада на рачунару.
Начин попуне: јавни конкурс
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".
Број:02-12-1/07
31.јануара 2007.године

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 чл. 44. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине
Доњи Жабар",бр.6/05) и чланом 11. став 1.Одлуке о извршењу Буџета Општине за 2007.годину("Службени
гласник општине Доњи Жабар,бр.14/06) ,Начелник општине Доњи Жабар,доноси

РЈЕШЕЊЕ

о расподјели Буџетских средстава у 2007.години намијењених за спорт и физичку културу
1. Овим Рјешењем врши се расподјела средстава Буџета Општине Доњи Жабар у 2007.години
намијењених
за
спорт
и
физичку
културу -Расходи
Буџета
по
организационој
класификацији,Економски код 61430 -Помоћи непрофитним организацијама -Спорт и физичка
култура,спортским организацијама,како слиједи:
- ФК "Младост" Лончари .......................... 16.000,00 КМ
- ФК "Црвена Звијезда" Доњи Жабар ..... 13.000,00 КМ
- ФК "Полет" Човић Поље ........................ 13.000,00 КМ
- ЖОК "Феникс" Доњи Жабар .............. 7.000,00 КМ
- Шаховски клуб "Полет" Човић Поље .... 1.000,00 КМ.
2. Ангажују се средства Буџета Општине Доњи Жабар у укупном износу од 50.000,00 за исплату
одређену овим Рјешењем.
3. Пренос одобрених ангажованих средстава у складу са тачком 1.овог Рјешења вршиће се
тромјесечно сразмјерно висини годишњег одобреног износа,у складу са финансијским
плановима корисника средстава на које је дата сагласност начелника општине,у супротном
тромјесечни финансијски план за тог буџетског корисника одређује начелник општине,на приједлог
овлашћеног службеника за рачуноводство.
4. Корисници одобрених средстава дужни су подносити извјештаје о утрошку средстава Рачуновод ству
Административне службе.
5. О реализацији овог Рјешења стараће се овлашћени службеник за послове рачуноводства и
финансија у Административној служби.
6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.
Број:02-022-1/ 06
25.јануара 2007. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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На основу тачке 49.ст.2.Упутства о спро вођењу канцеларијског пословања("Службени гласник Републике
Српске",бр.2/95),члана 204. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске"
бр. 13/02),Начелник општине Д оњи Жабар,доноси
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РЈЕШЕЊЕ
о допуни рјешења бр. 02 -022-30/06
1. У рјешењу бр. 02-022-30/06 од 30.12.2006. године о одређивању предмета за које се во ди попис
аката у 2007. години,иза тачке 2.6. додаје се нова тачка 2.7., која гласи:
2.7. Борачко инвалидска заштита
- увјерења из војне евиденције
2. О провођењу овог допунског рј ешења стараће се одговорна лица у Административној служби и
одговорно лице Пријемне канцеларије.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.

Број 1-Службени гласник Општине Доњи Жабар -Понедјељак,5.фебруара 2007.године
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Број 1-Службени гласник Општине Доњи Ж абар-Понедјељак,5.фебруара 2007.године

САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1. Одлука о условима и поступку субвенционисања накнаде за комуналну
услугу одвоза отпада за одређене категорије лица у 2007.години
2. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 м2 корисне
стамбене површине за 2006.годину на подручју општине Доњи Жабар
3. Одлука о обуци одборника Скупштине општине Доњи Жабар
4. Одлука о образовању Комисије за оцјену рада секретара Скупштине
општине Доњи Жабар у 2006.години
5. Одлука о Плану парцелације бр.03/3-475-2/06
6. Одлука о Плану парцелације бр. 03/3-475-3/06
7. Одлука о Плану парцелације бр. 03/3-475-1/07
8. Закључак о давању сагласности начелнику општине Доњи Жабар за
утврђивање висине накнаде за дјелимично уређено ос тало грађевинско
земљиште на подручју општине Доњи Жабар у 200 7.години
9. Закључак о усвајању Извјештаја о раду и организацији рада О пштинске
организације црвеног крста за 2006.годину бр.03 -01-01/07 са Програмом рада
у 2007.години
10. Закључак о усвајању Извјештаја о раду и организацији рада Основне
школе "Доњи Жабар" на крају I полугодишта школске 2006/2007 године
бр.3/06 од 5.1.2007.године
11. Закључак о прихватању Информације о провођењу Одлуке о одређивању
радног времена трговинским и занатско -предузетничким радњама
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
12. Закључак о одређивању висине накнаде за уређење осталог грађевинског
земљишта на подручју општине Доњи Жабар у 2007.години
13. Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији
послова и систематизацији радних мјеста Административне службе
14. Рјешење о расподјели Буџетских средстава у 2007.години намијењених за
спорт и физичку културу
15. Рјешење о допуни рјешења бр. 02-022-30/06

Понедјељак,5.фебруара 2007.године-Службени гласник Општине Доњи Жабар-Број 1/07
Оснивач и издавач:Скупштина општине Доњи Жабар,Доњи Жабар. Одговорни
уредник:Митар Митровић дипл.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.
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