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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 17.Одл уке о
одржавању,заштити,развоју и управљању локалним и
некатегорисаним
путевима
и
улицама
у
насељу("Службени гласник Општине Доњи Жабар",
бр.4/07),Скупштина
општине
Доњи
Жабар,на
Двадесетосмој сједници одржаној дана 15. јуна
2007.године,донијела је

ОДЛУКУ

О ПОВЈЕРАВАЊУ ДЈЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊА
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉУ

Члан 1.
Овом Одлуком се повјеравају дјелатности
одржавања локалних путева и улица у насељу на
подручју општине Доњи Жабар,и то:
Предузећу
GALAX-NISKOGRADNJA
дионичко
друштво Брчко,ул.Босне Сребрене бр.32/А,Матични
регистрацијски број:1-1175,Идентификацијски број у
Пореској
управи
Брчко
Дистрикта
БиХ
4600086390002,Идентификацијски број ПДВ обвезника
600086390002.
Члан 2.
Дјелатност из члана 1. ове Одлуке обухвата
одржавање локалних путева и улица у насљу на подручју
општине Доњи Жабар,у складу са законом,Одлуком о
одржавању,заштити,развоју и управљању локалним и
некатегорисаним
путевима
и
улицама
у
насељу("Службени гласник Општине Доњи Жабар",
бр.4/07).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".
Број: 01-022-51/07
15.јуна 2007. године
Доњи Жабар
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ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.

На основу члана 30. и 36. став 3. Закона о локалној
самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,бр.

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

101/04,42/05 и 118/05) и чл . 26. и 31.став 2. Статута
општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине
Доњи Жабар“,бр.6/05),Скупштина општине Доњи
Жабар,на Двадесетосмој редовној сједници одржаној
дана 15.јуна 2007.године,донијела је

ОДЛУКУ

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.6/05,7/06 и 14/06),у члану 3. у ставу
1.иза ријечи Скупштине ставља се зарез и додају
ријечи:",као и чланови пододбора".
Члан 2.
Овлашћује се Одбор за статутарна питања и прописе
да утврди Пречишћени текст Одлуке о накнадама за
вршење послова Скупштине општине Доњи Жабар.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".
Број:01.022-50/07
Предсједник Скупштине
Доњи Жабар,15.6.2007.године Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о ло калној 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 Двадесетосмој редовној
сједници одржаној дана 15.јуна 2007.године, донијела је
сљедећи

ЗАКЉУЧАК

I
Прихвата се Информација о остваривању права
породица погинулих бораца,ратних војн их инвалида и
цивилних жртава рата.

II
Информација 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: 01-022-52/07
15.јуна 2007.године
Доњи Жабар

I категорија
II категорија
III кaтегорија
IV категорија
V категорија
VI категорија
VII категорија
VIII категорија
IX категорија
Х категорија

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А
о остваривању права породица погинулих
бораца,ратних војних инвалида и цивилних
жртава рата у Општини Доњи Жабар
Република Српска преко својих органа уређује и
обезбјеђује права бораца,војних инвалида,породица
погинулих и несталих бораца и цивилних жртава рата.
Законом о правима бораца,војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено -отаџбинског
рата Републике Српске(«Службени гласник Републике
Српске», број: 46/04,53/04 -исправка и 20/07)
регулисана су права:
1. бораца,
2. ратних и мирнодопских војних инвалида (у даљем
тексту : војни инвалиди)
3. чланова породица погинулих,умрлих и несталих
бораца одбрамбено-отаџбинског рата (у даљем
тексту: породица погинулог борца),
4. чланова породица умрлих војних инвалида,
5. чланова породица погинулог или умрлог војника
на служењу војног рока и лица у резервном саставу,
6. друга питања од значаја за остваривање права
прописаних овим Законом.
Права бораца су:
1. Борачки додатак,
2. Накнада одликованим борцима,
3. Здравствена заштита и друга права у вези
са здравственом заштитом,
4. Посебан стаж у двоструком трајању;
5. Приоритет у запошљавању,
6. Приоритет у стамбеном збрињавању,
7. Друга права у складу са посебним
прописима.

ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА

Породична инвалиднина је новчана накнада
коју
остварују
чланови
породице
погинулог
борца,односно умрлог војног инвалида,по основу смрти
тих лица.
Право на породичну инвалиднину као
уживаоци остварује 48 корисника и 20 корисника као
сауживаоци породичне инвалиднине.
Породичну инвалиднину иза умрлог војног
инвалида остварује 5 корисника
Увећану породичну инвалиднину остварују 2
корисника.

ЛИЧНА ИНВАЛИДНИНА

Право на личну инвалиднину(РВИ) остварују
92 ратна војна инвалида,од I до X категорије,и то:

1 корисник,
1 корисник,
3 корисника,
8 корисника,
12 корисника,
8 корисника,
12 корисника,
14 корисника,
15 корисника и
18 корисника

ЦИВИЛНЕ ЖРТВЕ РАТА

Цивилне жртве рата остварују своја права у
складу са Законом о заштити цивилних жр тава рата
(«Службени гласник Републике Српске»,бр.25/93 и
32/94)
који
је
ступио
на
снагу
06.01.1994.године,односно,након доношења Одлуке о
престанку непосредне ратне опасности и ратног
стања,од 19.06.1996. године.
Од свих законом предвиђених права,надле жно
министарство обезбјеђује средства корисницима права
само право на личну и породичну цивилну
инвалиднину,као стална мјесечна примања,и иста
исплаћује,у односу на рјешењем призната права,од 85
%.
1)
Личну цивилну инвалиднину остварује
цивилних жртава рата (ЦЖР), од I до VI групе, и то:
V група
VI група
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2 корисника и
4 корисника

2) Породичну цивилну инвалиднину остварују
чланови породице цивилне жртве рата,и то 7
корисника.
1.

ИСПЛАТЕ

Мјесечна примања (за војне инвалиде – лична
војна
инвалиднина,додатак
за
његу
и
помоћ,ортопедски додатак,средства за допунско
материјално обезбјеђење, а за чланове ППБ и
ПУВИ– породичне војне инвалиднине) за војне
инвалиде и чланове породи ца погинулих
бораца,у цијелој 2006. години,исплаћивала су се у
складу са одредбама Одлуке о утврђивању
основице и коефицијента висине исплате
мјесечних примања за 200 5. годину («Службени
гласник Републике Српске»,бр.14/05),према којој
је утврђена основица(468,00 КМ),и коефицијент
(0,85),висине мјесечних примања,предвиђених
Законом о правима бораца,војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске,за 2005.
годину.
Исплата мјесечних примања по наведеној одлуци
вршена је од 01.01.2006. до 31.12.2006. године.Такође,
новом Одлуком Владе утврђена је иста основица(468,00
КМ) и коефицијент (0,85) за исплату мјесечних
примања за 2006. годину.
Од 01. марта 2006. године,у односу на одређена и
призната права (рјешењем) корисницима, исти остварују
мјесечна примања,у висини од 90 %.
Исплата једнократних новчаних помоћ и
Општина Доњи Жабар исплатила је борачким
категоријама једнократне новчане помо ћи,а из средстава
2

која су одређена Општинској борачкој организацији, и
то:
1. за сахране:
1.139,00 КМ
2. помоћ ППБ:
2.890,00 КМ
3. помоћ у грађевинском материјалу 2.444,00 КМ
4. новчана помоћ РВИ и ДБ за лијечење:
2.500,00 КМ
УКУПНО: 8.973,00 КМ
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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 Двадесетосмој редовној
сједници одржаној дана 15.јуна 2007. године,донијела је
сљедећи

ЗАКЉУЧАК

I
Прихвата се Информација о провођењу Закона о
дјечијој заштити.
II
Информација 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: 01-022-53/07
15.јуна 2007.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.

ИНФОРМАЦИЈА
o провођењу Закона о дјечијој заштити на
подручју општине Доњи Жабар
Закон о дјечијој заштити Републике Српске
(пречишћени текст)објављен је у Сл.гласнику РС
бр.4.од 25. јануара 2002.год.
Овим законом уређује се систем дјечије заштите који
се заснива на праву и дужности родитеља да се
старају о подизању и васпитању своје дјеце,праву
дјетета на услове живота,који омогућавају његов
правилан психо-физички развој и обавези државе да
му то омогући.
На подручју општине Доњи Жабар дјечија заштита
успјешно се проводи од 1997.год када је формирана
Служба социјалне и дјечије заштите, и тако
организована функционише и данас.
Служба рјешава све захтјеве у првом степену,води
управни поступак и дноси рјешења.Информатички
послови обављају се у Јавном фондеу дјечије заштите
у Бијељини као и исплата и контрола свих исплата по
закону.
За вођење послова дјечије заштите нужно је
посједовати цертификат издат од стра не Јавног фонда
дјечије заштите.

ПРАВА У ОБЛАСТИ ДЈЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ:
1.Накнада плате за вријеме породиљског одсуства;
2.Матерински додатак;
3.Помоћ за опрему новорођенчета;
4.Додатак на дјецу;
5.Задовољавање развојних потреба дјеце;
За остваривање права утвр ђених овим законом рачунају
се приходи и примања:
-приходи и примања која се остварују по мјесечним
износима;
-приходи од пољопривредне дјелатности,у висини
катастарског прихода;
-приходи од имовине,у висини износа који служи као
основ за обрачунавање
пореза и доприноса;
-од самосталне дјелатности у висини нето прихода;
1.Накнада плате за вријеме породиљског одсуства
Право на накнаду плате за вријеме коришћења
породиљског одсуства,има мајка или запослени отац у
периоду док траје породиљско одсуство.Ово право
исплаћује послодавац цијело вријеме породиљског
одсуства и висини просјечне нето зараде радника
(година дана 12. мјесеци), а рефундира му се 10
мјесеци.Подразумјева се да треба да су испуњени сви
услови предвиђени законом о раду.
2.Матерински додатак
Право на матерински додатак остварује свака мајка,осим
мајке која има право на накнаду плате за вријеме
породиљског одсуства.
За коришћење овог права потребно је испунити
услове по питању имовинског цензуса,и оно траје
годину дана рачунајући од дана рођења дијетета.
3.Помоћ за опрему новорођенчета
Право на помоћ за опрему новорођенчета остварује се
за свако новорођено дијете у породици без обзира дали
исто остварује право на додатак на дјецу и неко друго од
породиљски права.
Ова помоћ се исплаћује у новцу и тренутна висина
износа је 270.00 км. По Одлуци Владе РС помоћ за
треће и четврто дијете се увећава до износа 500,00
односно 1.000,00 км.
4.Додатак на дјецу
Право на додатак на дјецу под прописаним условима
припада сваком држављанину РС а под одре ђеним
условима и другим држављанима.
Додатак припада дјеци до навршених 15.година ако су
на редовном школовању.
Ово право се остварује за друго,треће и четврто
дијете,зависно од материјалног положаја породице.
Независно од материјалног услова право на дода так на
дјецу имају дјеца палих бораца,цивилних жртава
рата,ратних војних инвалида прве и друге категорије,и
дјеца без родитељског старања.
Право на додатак на прво дијете припада дјетету које је
ометено у психофизичком развоју и као такво оцјењено
од стране надлежне комисије,дјетету без родитељског
старања и дјетету чија породица је корисник права на
социјалну помоћ.
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5.Задовољавање развојних потреба дјеце
Дјеца до навршених 15 година старости имају право на
помоћ у циљу подстицања и задовољавања развојних
потреба,под условима и на начин утврђен програмом
надлежног органа Фонда дјечије заштите.
Говори се о правима на боравак у школским
играоницама које су формиране при школама,и боравак
дјеце у дјечијем одмаралишту са циљем провођења
одмора,рекреације,васпитн о-образовног
процеса,спортско-рекреативних активности.
Сматрам да је за одборнике потребно у уводном дијелу
дати изводе из закона како би се могло реалније видјети
како ствари стоје са дјечијом заштитом на подручју
наше општине.
Сва од наведених права како је већ назначено везана су
за одређене услове а нарочито за имовински статус
породице.
Да би се остварило право на додатак на дјецу као и
право на матерински додатак приход по члану
домаћинства не може бити већи од 60,00 км. Приход се
посматра
као
прихо д
од
рада,катастарски
приход,приход од имовине,приход од одређених права.
Често је он и комбинован а за комбинован приход важе
оштрији критерији.
Погледајмо табелу 1.
Мјесна
заједница
Доњи
Жабар
Лончари
Човић
Поље
УКУПНО:

право
на д.д

право
на
м.д.

право
на
опр.н.

8
18

1
3

45

4

19

2

Накнада
плате

играоница

1
3

До сада је
остварено
10.накнада
плате

У овој
годиниу
играоница
ради са 27.
дјеце

6

10

27

боравак
на
мору
Ове
године
на море
иде
7.дјеце и
1.васп.
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Табела показује да значајан број дјеце користи право на
дјечији додатак ,а дјеца предшколског узраста сваке
године користе играоницу при Основној школи у Д.
Жабару.
Сваке године организује се љетовање дјеце на мору у
Кумбору (Црна Гора) и увијек смо слали од 6 -8-оро
дјеце.
Висина додатка на дјецу као и других права је како
слиједи:
ОСТВАРЕНО ПРАВО И ЊЕГОВА ВИСИНА

Прво
дијете

Друго
дијете
Треће
дијете
Четврто
дијете

Додатак на дјецу

Матерински
додатак

Опрема
новорођенчета.

нема право (има
само
изузеци:инвал.дјеца
палих бораца без
род.ст. и
корисници
соц.пом)

70,00 км

270,00 км

35,00 км

70,00 км

270,00 км

70,00 км

70,00 км

35,00 км

70,00 км

270,00+230,00
км
270,00+730,00
км

ОРГАНИЗАЦИЈА:
Послови дјечије заштите обављају се у општинама и то
у Центрима за социјални рад односно у Службама

социјалне и дјечије заштите.(чл.35. и 36. Закона)
Послове обављају стручни кадрови од момента пријема
захтјева,упуте
на
подношење
документације,те
сортирање документације,попуњавање прописаних
шифрованих образаца (врло опширни) и одлучивања о
прихватању односно не прихватању захтјева.
Ревизију над сваким предметом ради правна служба
Јавног фонда за дјечију заштиту у Бијељини.
Свако рјешење се ревизира једанпут горишње и то
30.09.-ог текуће године,тако да право никада се не
признаје трајно него за годину дана.
Усвојен
захтјев
подразумјева
доношење
рјешења,одређивање обима права и поуку о правном
лијеку.
Правоснажно рјешење извршава -исплаћује се из
средстава Јавног фонда за дјечију заштиту након
мјесечно достављеног списка.
Сваки предмет се уноси у ба зу податак у рачунар
матичне општине.За општине Д.Жабар и Пелагићево
информатичка обрада се ради у Јавном Фонду.
Исплата додатка на дјецу и других породиљских права
врши се путем поште и за сада је исплата мјесец за
мјесец.
Јавни фонд прави програме,врши е дукације и издаје
цертификат за рад на пословима дјечије заштите.
У правилу послови су подјељени на послове управног
поступка и послове информатике и рада на бази
података. У нашем случају све послове ради социјални
радник. (један извршилац) Рјешења потпис ује по
овлаштењу Начелника његов замјеник.Дакле, Јавни
фонд за дјечију заштиту организује послове по
општинама и врши надзор над обављеним послом.
Што се тиче општине Д. Жабар сарадња општина Фонд је на високом нивоу.
Приликом обављања, припрема и реализ ације око
организовања и рада играонице за дјецу као и одласка
дјеце на море значајно је поменути сарадњу са ОШ.
Доњи Жабар,која има играоницу и сваке године се
пријављује на расписани тендер.
Ове године програм играонице се проводи из
општинских средстава јер фонд није организовао ову
активност.
Списак дјеце за одлазак на море у цијелости је
прихваћен онакав какав је предложен од стране школе, а
прихваћен је и наш васпитач који ће обављати послове
за општине Д.Жабар и Пелагићево.
Што се тиче оцјене рада на длежне службе за послове
дјечије заштите на нашој општини;јавни фонд је
изрекао само позитивне оцјене.
ЗАКЉУЧЦИ:
Од 1997.год. када је формирана Служба социјалне и
дјечије заштите послови дјечије заштите се обављају у
континуитету без икаквих застоја.
Средства за исплату признатих права се обезбјеђују из
републичког буџета.
При остваривању свих права по закону о дјечијој
заштити евидентна је добра сарадња са свим системима
(школа,биро рада,полиција,пореска управа катастар и
др.)Непрестано се предузимају мје ре и поступци како би
дјечија заштита била ближа свакој породици и како би
сва давања и права била сврсисходнија.
О признатим правима води се евиденција и за сваког
корисника отворен је предмет у оквиру кога је могуће
врло брзо видјети све што се мјењало почев од
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школовања и других промјена) Сваки предмет је
информатички обрађен у јединственом програму који
се примјењује на новоу РС -а тако да су злоупотребе
немогуће.
Захваљујући овом систему днвевно се могу
контролисати све уплате пореских обвезника (мисли се
на доприносе) и постоји директна веза са трезором РС.
Морам напоменути да дјечија заштита није само пакет
наведених права утврђених законом.
О дјеци се брину и невладине организације – борачка
организација,Црвени крст, школе мјесне заједнице па и
одређени бизнисмени .
Борачка организација организује и додјељује
новогодишње
пакетиће,организује
Светосавске
прославе, води рачуна о дјеци палих бораца као и дјеци
РВИ.
Црвени крст организује разна такмичења у сарадњи са
школом и додјељује награде и признања. Црква води
рачуна о духовном образовању дјеце и сваки празник
обиљежава примјереним активностима.
За похвалу је примјер бизнисмена Лазара Миркића који
је поклоном у већем износу
(комплет рачунар са столићем и новчани износ од 2.000
км) даровао дјецу ,њих осморо из породице Божић из
Лончара. Овај примјер истичем јер је евидентно да су
поклони бизнисмена све чешћа појава и код нас и на
другим подручјима.

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 Двадесетосмој редовној
сједници одржаној дана 15.јуна 2007.године,донијела је
сљедећи

ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА:

Број: 01-022-54/07
15.јуна 2007.године
ОПШТИНЕ
Доњи Жабар

-Дјечија заштита је значајна друштвена дјелатност коју
треба свакодневно јачати и шир ити обим права.
-Стимулисати добровољне дјелатности,невладин сектор
да као и до сада раде на заштити интереса дјеце и
њихових породица.
-Радити на бољем и ефикаснијем превозу ученика
средњих школа,уз напомену да се у што краћем року
предузму мјере на обезб јеђењу превоза за дјецу ученике
основних школа.Нарочито превоз до ОШ у Д.Жабару.
-Чињеница да се на нашој општини дјечија заштита већ
годинама проводи радом једног извршиоца који поред
описаног посла ради још низ другох такође значајних
послова мислим да озбиљно треба размислити о томе
колики значај придајемо
бризи о дјеци а и другим друштвеним половима у
надлежности општине.
(примјер: у општини Пелагићево овај посао уз посао
социјалне заштите раде четри извршиоца).
-Неопходно је у што краћем року повећати број
извршилаца у служби социјалне и дјечије заштите
јер смо једина општина у РС која у друштвеним
дјелатностима има само једног извршиоца.
-Поставља се питање који квалитет рада може да се
оствари ако је евидентна чињеница да се у
друштвеним дјелатностим а налази више реферата.
Д.Жабар,маја 2007.г.
ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЈАЛТНОСТИ
Владимир Ресановић,соц.радник
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На основу члана 30.Закона о локалној самоупра ви
“Службени гласник Републике Српске”,бр.101/04,42/05
и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине

ЗАКЉУЧАК
I

Прихвата се Информација о стању уређења и
одржавања спомен обиљежја на подручју Општине
Доњи Жабар.
II
Задужује се начелник општине да путем посебне
комисије утврди обим оштећења спомен обиљежја на
подручју Општине и обезбиједи потребна средства за
санирање оштећења и уређивање обиљежја
III
Информација из става I.,у прилогу,чини саставни дио
овог Закључка.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.

ИНФОРМАЦИЈА
о стању уређења и одржавању спомен
обиљежја на подручју
Општине Доњи Жабар
На основу Одлуке о изградњи грађевина и уређе ња
простора општине Доњи Жабар, а за заштиту подручја
природног и културно историјског наслеђа у које као
споменици културе спадају и споменици борцима и
жртвама отаџбинског рата и то:
- Споменик борцима и жртвама отаџбинског
рата 1992-1995. године у Доњем Жабару,
- Споменик борцима и жртвама отаџбинског
рата 1992-1995. године у Лончарима,
- Споменик борцима и жртвама отаџбинског
рата 1992-1995. године у Човић Пољу,
- Спомен обиљежје у Доњем Жабару у част
оснивања Првог Посавског одреда 1941.
година (кућа Катића).
Општина је дужна да се стара у заштити и очувањ у
грађевина, односно обиљежја, а бригу о чистоћи и
одржавању воде мјесне заједнице. У информацијама
предсједника Савјета мјесних заједница у сва три села
до сада је било редовно одржавање које се састојало
од прања споменика и чишћења од прашине, кошења
траве, уклањању смећа које нанесе вјетар и
одржавања садница око споменика. Што се тиче
чистоће и одржавања споменика оно је до сада било
добро и без примједби али би у наредном периоду
требало извршити неколико санација и поправки како
на заштитним стубићима и ланцима тако и на самим
мермерним плочама. На спомен обиљежју у Доњем
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Жабару има мермерних плоча које су испуцале или се
одлијепиле те их треба што прије поправити . У
Лончарима треба поставити стубиће око спомен
обиљежја да се заштите од аутомобила кој и
представлјају опасност да оштете споменик. У Човић
Пољу треба поправити освјетљење око споменика
које не функционише добро а у више наврата је већ
поправке вршила мјесна заједница. Из разговора са
предсједницима Савјета изнесен је податак да мјесне
заједнице немају средстава да санирају ове поправке,
него апелују на одборнике да се изнађу средства и да
се поправка изврши што хитније.
Датум: 29.05.2007.
ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
Јово Жигић,с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи("Службени гласник Републике Српске" број
101/04),а у складу са чланом 19. Закона о слободи
приступа
информацијама("Службени
гласник
Републике Српске" број 20/01) и члана. 10. тачка
2.Правилника о унутрашњој организацији послова и
систематизацији радних мјеста Административне
службе("Службени гласник општине Доњи Жабар",број
8/06),Начелник општине Доњи Жабар,доноси

РЈЕШЕЊЕ
1. СВЈЕТЛАНА СТЕВАНОВИЋ из Доњег Жабара,
ЈМБ 1408967187987,Стручни сарадник за лична
стања грађана,радне односе,опште управне
послове и представке
у Административној
служби општине Доњи Жабар,именује се за
Службеника за информисање Административне
службе општине Доњи Жабар.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".
Број: 02-12-3/07
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум, 12.06.2007. године
Саво Јовичић,с.р.
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Број 5-Службени гласник Општине Доњи Жабар -Понедјељак,18.јуна 2007.године

С АДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
63. ОДЛУКА о повјеравању дјелатности одржавања локалних путева и улица у насељу
64. ОДЛУКА о допуни Одлуке о накнадама за вршење пос лова Скупштине општине Доњи
Жабар
65. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о остваривању права породица погинулих
бораца,ратних војних инвалида и цивилних жртава рата
66. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о провођењу Закона о дјечијој заштити
67. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о стању уређења и одржавања спомен обиљежја
на подручју Општине Доњи Жабар

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
68. РЈЕШЕЊЕ о именовању Службеника за информисање Административне службе општине
Доњи Жабар.

Понедјељак,18.јуна 2007.године-Службени гласник Општине Доњи Жабар -Број 5/07
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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