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На основу члана 4.Закона о административним таксама
и накнадама("Службени гласник Републике Српске",
бр.37/01 и 52/01),а у складу са чланом 26.Статута
Општине Доњи Жабар("Службени гласник општине
Доњи Жабар",бр.5/06),Скупштина општине Доњи
Жабар,на Двадесетшестој редовној сједници,одржаној
4.априла 2007.године,донијела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА И НАКНАДАМА
Члан 1.
У Одлуци о Општинским административним таксама и
накнадама("Службени гласник Општине Српско
Орашје", бр.3/03 и 4/04),у тексту Одлуке ријечи "Орган
Општинске управе" замјењују се на одговарајући начин
ријечима:"Административна служба",а назив Општине
"Српско Орашје" мијења се називом:"Доњи Жабар".
Члан 2.
У Одлуци,у члану 2. иза става 3.додаје се нови став
4.који гласи:
"У недостатку таксених марака,административна такса
се плаћа у готовини на благајни Административне
службе".
Члан 3.
У члану 7.тачка 1.иза ријечи "породичне
инвалиднине" ставља се зарез и додају ријечи:"ратни
војни инвалиди и цивилне жртве рата",а ријечи у
загради "рјешења о породичној инвалиднини" замјењују
се ријечима:доказ о статусу у погледу наведених
категорија лица".
Члан 4.
У Тарифном броју 4.подтачка 2.8.мијења се и
измијењена гласи:
"2.8.Превоз лица:
- превоз лица аутобусом,по једном сједишту .. 1,00
- такси превоз ....................................................... 30,00".
Члан 5.
У Тарифном броју 4.у подтачки 2.9. број "10,00"
замјењује се бројем: 2,00".

Жиро рачун Општинских
прихода:Развојна банка Југоисточне
Европе АД Бања Лука 562-01100000765-86
Филијала Модрича

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".
Број:01-022-32/07
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
4.априла 2007.године
Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар
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На основу чланова 3., 4. и 10.Закона о заштити
становништва од заразних болести("Службени гласник
Републике Српске",број 10/95) и члана 26.Статута
општине Доњи Жабар("Службени гласник општине
Доњи Жабар",број 5/о6),Скупштина општине Доњи
Жабар,на сједници одржаној дана 4.априла 2007.године,
донијела је

О Д Л У К У

о обавезној,систематској и превентивној
дезинфекцији,дезинсекцији и дератизацији
на подручју општине Доњи Жабар
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се начин провођења
општих и посебних мјера од интереса за спречавање и
сузбијање заразних болести које угрожавају здравље
становништва и јавни интерес у области здравствене
заштите,начин
извођења,финансирање,контролу
извођења,те подношење извјештаја након изведене
систематске превентивне дератизације,а по потреби
дезинфекције и дезинсекције на подручју општине
Доњи Жабар (у даљем тексту: Општина).
Планирање,програмирање и извођење мјера из
става 1.овог члана је од посебног друштвеног интереса
ради континуиране заштите здравља становништва,
животних намирница,животне и радне околине и
заштите од настанка економских штета.
Члан 2.
Превентивну здравствену заштиту на подручју
Општине прати и планира Административна служба
надлежна за здравствену заштиту,припрема годишњи
план дератизације,а по потреби дезинфекције и
дезинсекције,до краја године за наредну годину.План
усваја начелник општине.
Годишњим планом дератизације утврђује се
вријеме почетка,завршетак активности,прецизирају се
подручја за вршење дезинфекције,дезинсекције и

дератизације,средства која ће бити употребљена и мјере
које извођач мора предузети приликом извођења.
Члан 3.
Општу
систематску
дератизацију,
као
и
дезинфекцију и дезинсекцију, обавља овлаштена
организација коју одређује Скупштина општине за сваку
календарску годину.
Дезинфекцију,дезинсекцију и дератизацију може
обављати правно или физичко лице које према рјешењу
Министарства здравља и социјалне заштите испуњава
услове основне дјелатности у смислу простора,стручно
кадра и опреме.
Члан 4.
Обавезном дератизацијом се обухватају:
- водотоци,стајаће воде,јавне депоније и друге јавне
површине;
- пословне и помоћне просторије предузећа,
трговинских,угоститељских и
занатских
радњи,а
нарочито оних које се баве производњом,
складиштењем и прометом животних намирница;
- све стамбене и пословне зграде,станови,куће и
економски објекти у својини правних и физичких лица,
пословне простоије и јавни објекти,подрумске и
таванске просторије тих објеката,магацини и дворишта;
- простори аутобуских станица и стајалишта;
- остали простори и мјеста на којима постоји
могућност размножавања глодара.
Члан 5.
На подручју Општине врши се обавезна прољећна
(март - април) и јесења(октобар - новембар)
дератизација,два пута годишње,у свим објектима и
просторима из члана 4.ове Одлуке у синхронизацији и
свеобухватној континуираној акцији са посебном
намјеном и интересом спречавања појаве заразних
болести и фактора здравствених ризика.
У случају недостатка планираних средстава за
намјене из става 1.овог члана вршиће се само прољећна
дератизација,у складу са усвојеним планом.
Члан 6.
Дезинфекција и дезинсекција се врши када се за то
укаже потреба на основу епидемиолошких индикација и
мишљења надлежног радног тијела Скупштине
општине,као општа или посебна мјера која се односи на
спречавање заразних болести,а представља послове
хигијенско-епидемиолошке дјелатности од посебног
интереса.
Члан 7.
Дезинфекција,дезинсекција и дератизација се могу
вршити само средствима чији је промет дозвољен на
подручју Републике Српске,а која имају токсиколошку
оцјену и оцјену ефикасности за наведене сврхе.
Члан 8.
Извођач дезинфекције,дезинсекције и дератизације
прије почетка провођења планираних и програмираних
превентивних мјера,дужан је обавијестити грађане,
предузећа и установе о времену и начину извођења са
свим потребним упутствима за заштиту,а путем
средстава јавног информисања,седам дана прије почетка
акције извођења.Извођач је дужан, у процесу
пријављивања и прије изођења дезинфекције,
дезинсекције и дератизације,доставити сертификат на
увид.
Члан 9.
Упутства за заштиту морају садржавати:

- опште мјере предострожности и сигурности;
- потребне мјере за заштиту грађана;
- опште мјере за заштиту домаћих животиња;
- поступак
припреме
терена
за
извођење
дезинфекције,дезинсекције и дератизације.
Члан 10.
Трошкове дезинфекције,дезинсекције и дератизације:
- за водотоке,стајаће воде,јавне депоније и друге јавне
површине,аутобуске
станице
и
аутобуска
стајалишта,школске и јавне установе(општина,
мјесне заједнице), спортске и организације из
области културе - сноси Општина;
- за пословне и помоћне просторије предузећа,
трговинских,угоститељских и занатских радњи,а
нарочито оних које се баве производњом,
складиштењем и прометом животних намирница сносе власници наведених објеката;
- за стамбене и пословне зграде,подруме,таване и
складишта и дворишта наведених објеката сносе
заједнице етажних власника уписане у регистар код
надлежног органа,односно власници истих;
- за породичне куће и економске и помоћне зградесносе власници или корисници;
- за објекте тржнице и пијаце -сносе власници
- за сва друга мјеста и просторе гдје се укаже потреба
примјене
дезинфекције,
дезинсекције
и
дератизације, сносе власници објеката.
У складу са обезбијеђеним средствима у Буџету,
Планом се може предвидјети да трошкове
дезинфекције,дезинсекције и дератизације,за потребе
домаћинстава - сноси Општина.
Члан 11.
Сви обвезници дезинфекције,дезинсекције и
дератизације и друга лица су дужни да извођачима
омогуће приступ у све објекте и на површине којима
управљају и да дају потребна обавјештења,те пруже
помоћ приликом извођења радова.
Обвезници
дезинфекције,
дезинсекције
и
дератизације су дужни изводити све мјере и радње које
им наложе стручни радници и надлежни инспектор у
циљу осигурања успјешног извођења дезинфекције,
дезинсекције и дератизације,те осигурања људи и
домаћих животиња.
Члан 12.
Надзор над извођењем дезинфекције,дезинсекције
и дератизације врши здравствено-санитарна инспекција.
Здравствено-санитарна инспекције има право
забранити или обуставити даљње вршење радова,
уколико утврди да нису предузете мјере заштите људи и
домаћих животиња,или да средствима којима се врши
дезинфекције,дезинсекције и дератизације не рукују
стручни радници,или да наведене послове врши
неовлашћено лице-установа, или да се извођачи не
придржавају
прописаних
услова
дезинфекције,
дезинсекције и дератизације и уговорних обавеза које
проистичу из ове Одлуке.
Члан 13.
За све остало у вези извођења дезинфекције,
дезинсекције и дератизације примјењује се Закон о
заштити становништва од заразних болести("Службени
гласник Републике Српске",број 10/95), подзаконски
акти донесени на основу тог Закона и други прописи.
2

Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број:01-022-31/07
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
4.априла 2007.године
Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар
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На основу члана 7.став 3.Статута Општине Доњи
Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар“,
бр.6/05),Скупштина
општине
Доњи
Жабар,на
Двадесетшестој редовној сједници одржаној 4.априла
2007.године,донијела је

ОДЛУКУ

о условима и поступку прихватања
покровитељства Општине Доњи Жабар
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и поступак
прихватања покровитељства Општине Доњи Жабар(у
даљем тексту:Општина) за обиљежавање народних
празника и светковина,традиционалних
начина
његовања културног идентитета грађана општине,као и
над друштвеним, научним, привредним, културним,
спортским или другим манифестацијама,приредбама и
скуповима од значаја за Општину Доњи Жабар(у даљем
тексту:Општина),као облика промовисања њених
интереса.
Члан 2.
Општина може прихватити почасно Покровитељство,
као и Покровитељство финансијске природе.
Начелник Општине доноси одлуке о прихватању
почасног Покровитељства.
Начелник Општине доноси одлуке о прихватању
Покровитељства уз финансијске обавезе Општине до
5.000,00 КМ.
Скупштина општине доноси одлуке о прихватању
Покровитељства уз финансијске обавезе Општине у
износима већим од 5.000,00 КМ.
Члан 3.
Приједлог,односно иницијативу за прихватање
Покровитељства из члана 2. ове одлуке,могу поднијети
правна или физичка лица и мјесне заједницеорганизатори народних празника и светковина,
друштвених,научних,привредних,културних,спортских
или других манифестација,приредби и скупова,које су
од значаја за Општину.
Приједлог,односно иницијатива,из става 1. овог
члана,доставља
се
начелнику
Општине,путем
Административне службе надлежне за област која
обухвата предмет захтјева за покровитељство(у даљњем
тексту:Служба),у писаној форми.
Приједлог,односно
захтјев
за
прихватање
покровитељства садржи:
- име и презиме,адреса и ЈМБ за физичко лице,
односно назив,сједиште,доказ о упису у регистар
код надлежног органа,матични број и ЈИБ за
правно лице
- подацима о догађају (приредби, манифестацији,
празнику,светковини и другом јавном скупу)за који
се подноси приједлог који садрже нарочито
предмет скупа, могући број учесника и циљеве који
се желе остварити одржавањем скупа.

Члан 4.
Приједлог,односно иницијативу,из члана 3. ове
одлуке,Служба процјењује са становишта значаја за
Општину,односно са становишта промовисања њених
интереса,а у складу са Правилником о критеријима за
прихватање Покровитељства из члана 1.Одлуке(у
даљњем тексту:Правилник),који доноси начелник
Општине.
Приједлог,односно иницијативу,са својим ставовима и
мишљењима,Служба упућује начелнику општине,на
разматрање и коначно одлучивање,у случајевима
прописаним у члану 2. став 3. ове одлуке.
У случајевима прописаним у члану 2. став 4.,ове
одлуке, приједлог,односно иницијативу, начелник
општине, као предлагач, доставља Скупштини
општине, на разматрање и коначно одлучивање.
Члан 5.
О коначној одлуци Скупштине општине, односно
начелника, Административна Служба обавјештава
подносиоца приједлога, односно иницијативе.
Члан 6.
О реализацији одлука из члана 2. ове одлуке,стара се
начелник
општине,путем
надлежних
служби
Административне службе и о томе редовно извјештава
Скупштину општине.
Средства за реализацију Покровитељства финансијске
природе,обезбјеђују се у Буџету Општине.
Члан 7.
Начелник општине дужан је,у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке,донијети Правилник из
члана 4. став 1. Одлуке.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број: 01-022-30/07
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
4.априла 2007.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 45.став 1.Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр.1/05 и 4/05-испр.),
Скупштина општине Доњи Жабар на Двадесетшестој
редовној сједници одржаној дана 4.априла 2007. године
донијела је

О Д Л У К У

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
ОДБОРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ
ЖАБАР
I
У Одлуци о избору чланова одбора Скупштине
општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине
Доњи Жабар",бр.3/05,6/06,10/06 и 2/07),у тачки
3.ОДБОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ,под редним
бројем 4. разрјешава се Слободан Стојановић,из реда
стручних лица,а изабран је Жељка Јовановић из Доњег
Жабара,из реда стручних лица.
3

II
У Одлуци,у тачки 6.ОДБОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
под редним бројем 4. утврђује се да је дана 13. 2. 2007.
године престао мандат члана Одбора Пава Јовановића
због смрти,а изабран је Мирко Вуковић,из реда
стручних лица.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће
се у „Службеном гласнику Општине Доњи Жабар“.

III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број: 01-022-36/07
4.априла 2007.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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Број: 01-022-34/07
4. априла 2007. године
Д о њ и Ж а б а р

Предсједник Скупштине
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 Двадесетшестој
редовној сједници одржаној дана 4.априла 2007.године,
донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду начелника општине и
Административне службе за период 1.1. - 31.12.
2006.године.
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: 01-022-35/07
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
4.априла 2007.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
Двадесетшестој редовној сједници одржаној дана 4.
априла 2007.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о стању организовања и раду
удружења и организација из области спорта у
2006.години са Програмом рада за 2007.годину.
II
Извјештај из става I.,у прилогу,чини саставни дио овог
Закључка.

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 Двадесетшестој редовној сједници
одржаној дана 4. априла 2007. године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о припремама за прољећну
сјетву у производној 2007.години на територији
Општине Доњи Жабар.
II
Информација из тачке I. у прилогу,чини саставни дио
овог Закључка.
III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-37/07
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
4.априла 2007.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),
Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетшестој
редовној сједници одржаној дана 4.априла 2007.
године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о стању уређења и
одржавања мјесних гробаља на подручју Општине
Доњи Жабар.
II
Информација из тачке I. у прилогу,чини саставни дио
овог Закључка.
III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-38/07
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
4.априла 2007.године
Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар
4

42
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 91.
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и
4/05-испр.),Скупштина
општине
Доњи
Жабар
разматрајући Приједлог Одлуке о одржавању, заштити,
развоју и управљању локалним и некатегорисаним
путевима и улицама у насељу,на Двадесетшестој
редовној сједници одржаној дана 4.априла 2007.године,
донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Приједлог Одлуке о одржавању,заштити,развоју и
управљању локалним и некатегорисаним путевима и
улицама у насељу враћа се начелнику општине,као
предлагачу ради допуне.
II
Приликом допуне Приједлога Одлуке из тачке I.овог
Закључка,Скупштина тражи од предлагача да размотри
и узме у обзир приједлоге и сугестије изнијете на
Двадесетшестој сједници Скупштине општине и
допуњени Приједлог Одлуке о одржавању, заштити,
развоју и управљању локалним и некатегорисаним
путевима и улицама у насељу,упути Скупштини на
разматрање за наредну сједницу.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број: 01-022-28/07
4.априла 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.101/024,
42/05 и 118/05) и члана 26. Статута општине Доњи
Жабар(“Службени гласник Општине Доњи Жабар”,
број 6/05),а у складу са чланом 5.став 4.Одлуке о
интернет презентацији Општине Доњи Жабар
("Службени гласник Општине Доњи Жабар", бр.2/07),
Скупштина општине Доњи Жабар на Двадесетшестој
редовној сједници одржаној дана 4.априла 2007. године,
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ
УРЕДНИКА И ЧЛАНОВА УРЕЂИВАЧКОГ
САВЈЕТА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
I
За главног и одговорног уредника Интернет
презентације Општине Доњи Жабар именује се Саво
Јовичић.
II
За
чланове
Уређивачког
савјета
Интернет
презентације Општине Доњи Жабар именују се:
1) Перо Стевановић
2) Митар Митровић

3)
4)
5)

Свјетлана Стевановић
Драгиња Стевић
Слободан Вуковић.

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".
Број:01-022-33/07
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
4.априла 2007.године
Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар
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На основу члана 2.12 став 5.Изборног закона
Босне и Херцеговине ("Службени гласник Босне и
Херцеговине",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),а сагласно члану 26.
Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник
Општине Доњи Жабар", бр.6/05),Скупштина општине
Доњи Жабар, на Двадесетшестој редовној сједници
одржаној 4. априла 2007.године,донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Општинске
изборне комисије
Члан 1.
Разрјешавају се чланови Општинске изборне
комисије Општине Доњи Жабар-Основна изборна
јединица Орашје/Доњи Жабар,именовани Рјешењем
бр.01-03-1240/01 од 28.11.2001.године,због истека
мандата,и то:
- Симо Божић, дипл.правник, предсједник
Општинске изборне комисије
- Ружица Јовичић,члан и
- Митар Митровић,члан.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном добијања
сагласности од Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине.
Члан 3.
Ово Рјешење објавити у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број:01-022-29/07
4.априла 2007.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 2.12 Изборног закона Босне и
Херцеговине("Службени
гласник
Босне
и
Херцеговине", 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),а сагласно члану 26.
Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник
Општине Доњи Жабар", бр.6/05),Скупштина општине
Доњи Жабар, на Двадесетпетој редовној сједници
одржаној 7. марта 2007.године,донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Општинске изборне комисије
Члан 1.
За чланове Општинске изборне комисије Општине
Доњи Жабар-Основна изборна јединица Орашје/Доњи
Жабар,на мандатни период од пет година,именују се:
5

-

-

Митар Митровић, дипл.правник, секретар
Скупштине општине, ЈМБ 2705964121258,
предсједник Општинске изборне комисије
Душанка Јовановић,ЈМБ 0201961126253,члан и
Крста Стевановић,ЈМБ 0811942182978,члан.

Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном добијања
сагласности од Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине.
Члан 3.
Ово Рјешење објавити у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број:01-022-15/07
7.марта 2007.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 44. Статута
општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине
Доњи Жабар",бр.6/05),начелник општине Доњи
Жабар,доноси
ОДЛУКУ
о образовању Комисије за расподјелу средстава
једнократне новчане помоћи лицима из категорија
породица погинулих бораца и ратних војних инвалида
I
Образује се Комисија за расподјелу средстава
једнократне новчане помоћи лицима из категорија
породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида(у даљем тексту:Комисија),као повремено
радно тијело,у саставу:
- Радмила Божић,предсједник Комисиј
- Драго Павловић,предсједник Општинске Борачке
организације,члан и
- Слободан Павловић,одборник,члан
II
Комисија из тачке I.ове Одлуке има задатак да,на захтјев
начелника општине,размотри и достави мишљење по
захтјевима лица из категорија породица погинулих
бораца,ратних војних инвалида и бораца,са подручја
Општине Доњи Жабар,ради додјеле једнократне
новчане помоћи,планиране у Буџету Општине Доњи
Жабар
за
2007.годину,Раздио
614200-Помоћи
појединцима,Економски код 614232- Трошкови за војне
инвалиде,рањене борце и породице погинулих бораца.
Средства се могу одобравати по појединачном захтјеву,и
то нарочито за рјешавање стамбених потреба,трошкове
лијечења чланова домаћинства,санирања штете од
елементарних и других непогода у домаћинству,
школовања и друге оправдане потребе.
Уз захтјев,подносилац захтјева дужан је доставити
копију личне карте,кућну листу,доказ о статусу борца,
породице погинулог борца,односно ратног војног
инвалида и другу релевантну документацију и доказе,у
складу са Законом о општем управном поступку.
III
Накнада за рад члановима Комисије одређује се у
појединачном износу од 30,00 КМ за сваку одржану
сједницу.О вођењу евиденције одржаних сједница,

дневном реду и присутности чланова Комисије на
свакој сједници стараће се предсједник Комисије.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће
објављена у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број: 02-022-5/07
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
13.3. 2007. године
Саво Јовичић,с.р.
Доњи Жабар
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На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске",бр.101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чланом 44. Статута
општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине
Доњи Жабар",бр.6/05),начелник општине Доњи
Жабар,доноси

ОДЛУКУ

о образовању Комисије за расподјелу средстава
једнократне новчане помоћи физичким
лицима из Буџета Општине Доњи Жабар
I
Образује се Комисија за расподјелу средстава
једнократне новчане помоћи физичким лицима лицима
планиране у Буџету Општине Доњи Жабар за
2007.годину,Раздио
614200-Помоћи
појединцима,
Економски код 614239- Остале помоћи појединцима(у
даљем тексту:Комисија),у саставу:
- Владимир Ресановић,службеник Административне
службе,предсједник Комисије
- Слободан Вуковић,службеник Административне
службе,члан
- Цвијетин Радовановић,предсједник Савјета Мјесне
заједнице Лончари,члан
- Драго Јосиповић,предсједник Савјета Мјесне
заједнице Човић Поље,члан
- Душанка Јовановић,директор Основне школе «Доњи
Жабар» Доњи Жабар,члан.
II
Комисија из тачке I.ове Одлуке има задатак да,на захтјев
начелника општине,размотри и достави мишљење по
захтјевима физичких лица за одобравање једнократне
новчане помоћи,планиране у Буџету Општине Доњи
Жабар
за
2007.годину,Раздио
614200-Помоћи
појединцима,Економски код 614239- Остале помоћи
појединцима.Средства се могу одобравати по
појединачном захтјеву,и то нарочито за трошкове
лијечења чланова домаћинства,накнаде штете због
нескривљеног угинућа крупне или ситне стоке и
живине,санирања штете од елементарних и других
непогода у домаћинству,школовања и друге потребе
које подносилац захтјева не може остварити у складу са
одлукама Скупштине општине Доњи Жабар.
Уз захтјев,подносилац захтјева дужан је доставити
копију личне карте,кућну листу и другу релевантну
документацију и доказе,у складу са Законом о општем
управном поступку.
III
Накнада за рад члановима Комисије одређује се у
појединачном износу од 30,00 КМ за сваку одржану
сједницу.О
вођењу
евиденције
одржаних
сједница,дневном реду и присутности чланова Комисије
на свакој сједници стараће се предсједник Комисије.
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IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће
објављена у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број: 02-022-6/07
13.3. 2007.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.

48
На
основу
члана
43.Закона
о
локалној
самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр.
101/04 и 42/05),а у складу са чланом 44.Статута
општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине
Доњи Жабар",бр.6/05)и тачком II. Одлуке о провођењу
програма помоћи расељеним лицима ("Службени
гласник Општине Доњи Жабар", бр.2/07),начелник
општине Доњи Жабар,доноси

ОДЛУКУ
о образовању Комисије за провођење
Програма помоћи расељеним лицима
I
Образује се Комисија за провођење Програма помоћи
расељеним лицима(у даљем тексту:Комисија),као
повремено радно тијело,у саставу:
- Драгиња Стевић,члан, предсједник Комисије
- Слободан Вуковић,члан,замјеник предсједника
Комисије
- Мићо Гајић,члан
- Драго Јосиповић,члан
- Цвијетин Радовановић,члан.

провођењу Програма помоћи расељеним лицима
("Службени гласник Општине Доњи Жабар",бр.2/07).
III
Накнада за рад чланова Комисије одређује се у висини:
- предсједник Комисије ................... 100,00 КМ
- чланови Комисије,појединачно ........... 70,00 КМ
IV
Комисија ради у сједницама.
Комисију сазива и предсједава њеним сједницама
предсједник Комисије,а у његовој одсутности или
спријечености
присуствовања
сједници–замјеник
предсједника Комисије.
На сједницама Комисије води се записник у који се
уносе битна питања од значаја за рад и одлучивање
Комисије.Записник
потписује
записничар
и
предсједавајући сједнице Комисије.
Комисија утврђује приједлоге за додјелу-одобравање
помоћи већином гласова од укупног броја својих
чланова.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће
објављена у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број: 02-022-7/07
20.3. 2007. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.

II
Комисија из тачке I.ове Одлуке дужна је да проведе
поступак и изврши послове предвиђене Одлуком о

Број 3-Службени гласник Општине Доњи Жабар-Уторак,10.априла 2007.године
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
34. Одлука о измјени и допуни Одлуке о Општинским административним таксама и
накнадама
35. Одлука о обавезној,систематској и превентивној дезинфекцији,дезинсекцији и
дератизацији на подручју општине Доњи Жабар
36. Одлука о условима и поступку прихватања покровитељства Општине Доњи Жабар
37. Одлука о измјени Одлуке о избору чланова одбора Скупштине општине Доњи Жабар
38. Закључак о усвајању Извјештаја о раду начелника општине и Административне службе за
период 1.1.-31. 12. 2006.године
39. Закључак о усвајању Извјештаја о стању организовања и раду удружења и организација из
области спорта у 2006.години са Програмом рада за 2007.годину
40. Закључак о прихватању Информације о припремама за прољећну сјетву у производној
2007.години на територији Општине Доњи Жабар
41. Закључак о прихватању Информације о стању уређења и одржавања мјесних гробаља на
подручју Општине Доњи Жабар
42. Закључак у вези Приједлога Одлуке о одржавању,заштити,развоју и управљању локалним
и некатегорисаним путевима и улицама у насељу
43. Рјешење о именовању главног и одговорног уредника и Уређивачког савјета Интернет
презентације Општине Доњи Жабар
44. Рјешење о разрјешењу чланова Општинске изборне комисије
45. Рјешење о именовању чланова Општинске изборне комисије
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
46. Одлука о образовању Комисије за расподјелу средстава једнократне новчане помоћи
лицима из категорија породица погинулих бораца и ратних војних инвалида
47. Одлука о образовању Комисије за расподјелу средстава једнократне новчане помоћи
физичким лицима из Буџета Општине Доњи Жабар
48. Одлука о образовању Комисије за провођење Програма помоћи расељеним лицима

Уторак,10.априла 2007.године-Службени гласник Општине Доњи Жабар-Број 3/07
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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