
56 АКТИ ОДБОРА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ
На основу члана 52.став 2.Пословника

Скупштине општине Доњи Жабар ("Службени
гласник општине Доњи Жабар", бр.1/05 и 4/05-
испр.),Одбор за статутарна питања и прописе
Скупштине општине Доњи Жабар на Петој
сједници од 10.маја 2011. године, утврдио је
Први Пречишћени текст Одлуке о субвенцији
трошкова превоза ученика основне школе
("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.
5/09 и 16/10) у којем је означен дан ступања на
снагу наведене Одлуке.
 Први Пречишћени текст Одлуке о субвенцији
трошкова превоза ученика основне школе
примјењује се од дана објављивања у
"Службеном гласнику општине Доњи Жабар.

Број: 01/5-022-1-13/11    Предсједник Одбора
10. мај 2011. за статутарна питања и прописе
Доњи Жабар Стево Мијатовић,с.р.

О Д Л У К У
о субвенцији трошкова

превоза ученика основне
школе

- Први Пречишћени текст -
Члан 1.

   Одобрава се субвенција за цијену превоза
ученика Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи
Жабар(у даљем тексту:Школа) из буџета
општине Доњи Жабар.

Члан 2.
   Субвенција за превоз ученика одобрава се за
релацију „мјесто становања-сједиште Школе у
Доњем Жабару-мјесто становања“,а обрачунава
се на сљедећи начин:

- средства која обезбјеђује Министарство за
просвјету и културу Републике Српске(у даљем
тексту:Министарство)

- преостали износ ...... из буџета Општине.
    Родитељи,односно законски заступници
ученика не плаћају накнаду за превоз ученика.
   Субвенцију на мјесечну цијену карте за
ученика/е из става 1.овог члана општина Доњи
Жабар плаћа превознику у цијелости-по одбитку
износа који одобрава Министарство.

Члан 3.
   Исплата субвенције врши се овлашћеном
превознику са којим је закључен уговор о
превозу ученика,у складу са прописима о
јавним набавкама.
    Школа је дужна приликом састављања
мјесечног списка ученика ради остваривања
права на трошкове превоза које доставља
Министарству за просвјету и културу,
сачинити истовремено списак ученика-
корисника превоза и доставити општини
Доњи Жабар ради одобравања износа
субвенције за превоз.
   Списак из става 2.овог члана саставља се на
обрасцу 1.који чини саставни дио ове
Одлуке.На обрасцу се попуњавају подаци о
именима ученика који остварују право на
субвенцију,релација путовања,износ трошкова
превоза који плаћа Министарство, износ
субвенције из буџета општине и укупна
мјесечна цијена превоза по ученику.
   Списак ученика који остварују право на
субвенцију превоза из буџета општине
овјерава директор Школе и овлашћени
превозник.
   Исплата субвенције за превоз ученика врши
се у року од пет дана од дана достављања
овјереног списка ученика из става 3.и 4.овог
члана,а најкасније до 20-ог у мјесецу за
претходни мјесец.

Члан 4.
   Исплату субвенције у складу са овом
Одлуком одобрава Начелник општине.

Члан 5.
Средства за субвенцију трошкова превоза

ученика основне школе,у складу са овом
Одлуком, обезбјеђују се у буџету општине
Доњи Жабар.

Члан 6.
   Административне послове у поступку
извршења ове Одлуке обавља Општинска
Административна служба надлежна за
послове просвјете.

Члан 7.
   Ова Одлука ступила је на снагу 30.јуна
2009.године, а измјене Одлуке ступиле су на
снагу 7.јануара 2011.године.

Година
XVIII

Број
6

Понедјељак,16. мај
2011.године
Доњи Жабар

Бесплатан
примјерак

Рачун јавних прихода општине Доњи
Жабар: 562-011-00000765-86 код НЛБ
Банке Бања Лука-Филијала Модрича

www.opstinadonjizabar.com

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
   ОПШТИНЕДОЊИЖАБАР

www.opstinadonjizabar.com
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Образац 1
СПИСАК

ученика Основне школе „Доњи Жабар“ који остварују право на субвенцију цијене превоза
из буџета општине Доњи Жабар за мјесец ____________  200__.године

Редни
број

Име и презиме ученика
адреса пребивалишта разред Релација путовања

Мјесечни износ
дијела цијене-

Министарство(КМ)

Износ
субвенције-

општина(КМ)

Пуни износ
цијене

мјесечне
карте(КМ)

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

УКУПНО:

                                             Директор                                                                                                                             Превозник
М.П.     Основне школе „Доњи Жабар“                                                                              М.П.                        Директор

                                        Обрадио:                                                                                                                                      Одобрио:
           Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности                                                            М.П.                                    Начелник општине

                                                                                 ________________________
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  На основу члана 52.став 2.Пословника
скупштине општине Доњи Жабар ("Службени
гласник општине Доњи Жабар", бр.1/05 и 4/05-
испр.),Одбор за статутарна питања и прописе
Скупштине општине Доњи Жабар на Петој
сједници од 10. маја 2011. године, утврдио је
Први Пречишћени текст Одлуке о субвенцији
трошкова превоза ученика средњих
школа("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр. 14/09 и 3/11) у којем је означен дан
ступања на снагу наведене Одлуке.
 Први Пречишћени текст Одлуке о субвенцији
трошкова превоза ученика средњих школа
примјењује се од дана објављивања у
"Службеном гласнику општине Доњи Жабар.

Број: 01/5-022-1-12/11 Предсједник Одбора
10. мај 2011. за статутарна питања и прописе
Доњи Жабар Стево Мијатовић,с.р.

О Д Л У К A
о субвенцији трошкова превоза

ученика средњих школа
- Први Пречишћени текст -

Члан 1.
Овом Одлуком уређује се право на субвенцију

дијела цијене превоза мјесечних карата ученика
средњих школа са подручја општине Доњи
Жабар(у даљем тексту: општина)  који
свакодневно путују од мјеста становања до
мјеста гдје се налази средња школа у Брчко
дистрикту и користе услуге овлашћеног
превозника са којим је општина закључила
уговор о превозу,као и других превозника за
ученике средњих школа изван Брчко Дистрикта.

Члан 2.
Право на субвенцију,у складу са овом

Одлуком, имају ученици на редовном
школовању у средњим школама који имају
пребивалиште на подручју општине Доњи
Жабар.
У случају да је ученик-средњошколац пријавио

пребивалиште на подручју општине Доњи
Жабар са подручја друге општине,а у поступку
се основано утврди да је то учинио са намјером
остваривања права на субвенцију у складу са
овом Одлуком, исплата субвенције за тог
ученика биће одбијена као неоснована.

Члан 3.
  Субвенција за превоз ученика,на релацији
мјесто становања-сједиште средње школе у
Брчко Дистрикту-мјесто становања, обрачунава
се на сљедећи начин:

- средства која обезбјеђује општина(у даљем
тексту: субвенција) ....  47,00 КМ

- учешће родитеља,односно законских
заступника ученика  .....................   10,00 КМ.
  Исплата цијене превоза ученика од стране
општине и родитеља-законских заступника
ученика врши се овлашћеном превознику.

Члан 4.
   Исплата субвенције из средстава буџета
општине врши се овлашћеном превознику са
којим је закључен уговор о превозу ученика
од мјеста становања до Брчко Дистрикта,у
складу са прописима о јавним набавкама.

Родитељи ученика подносе пријаву за
субвенцију из става 1.овог члана Општинској
административној служби надлежној за
послове просвјете(у даљем тексту:Служба за
просвјету) ради одобравања износа
субвенције за превоз.Уз пријаву прилаже се:

- доказ о пребивалишту ученика на подручју
општине Доњи Жабар

- доказ(увјерење,потврда) средње школе о
упису у одговарајућу годину редовног
школовања у средњој школи.
Служба за просвјету саставља и овјерава

мјесечни списак ученика којима се исплаћује
субвенција на обрасцу који је саставни дио
ове Одлуке и доставља овлашћеном
превознику.Списак потврђује начелник
општине.
Исплату субвенције одобрава начелник
општине.
   Исплата субвенције за превоз ученика у
складу са овом Одлуком врши се најкасније
до 20-ог у мјесецу за претходни мјесец.

Члан 5.
   Ученици са подручја општине Доњи Жабар
који редовно похађају средњу школу изван
подручја Брчко Дистрикта имају право на
субвенцију у износу од 47,00 КМ почев од
мјесеца достављања пријаве са доказима из
члана 4. став 2.ове Одлуке.
   Субвенција из става 1.овог члана исплаћује
се на текући рачун родитеља/законског
заступника ученика.

Члан 6.
Средства за субвенцију трошкова превоза

ученика средњих школа,у складу са овом
Одлуком,обезбјеђују се у буџету општине
Доњи Жабар.

Члан 7.
Надзор,као и стручне и административно-

техничке послове у поступку извршења ове
Одлуке обавља Општинска Административна
служба надлежна за послове просвјете.



Страна 4 Понедјељак,16.мај 2011.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Број 6
Члан 8.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о суфинансирању трошкова
школовања ученика средње школе(„Службени
гласник општине Доњи Жабар(„Службени
гласник општине Доњи Жабар“,бр.9/07-
Пречишћени текст и 1/09).

Члан 9.
   Ова Одлука ступила је на снагу 25. децембра
2009.године, а измјене Одлуке ступиле су на
снагу 5.маја 2011.године.
   58

На основу члана 52.став 2.Пословника
скупштине општине Доњи Жабар("Службени
гласник општине Доњи Жабар", бр.1/05 и 4/05-
испр.),Одбор за статутарна питања и прописе
Скупштине општине Доњи Жабар на Петој
сједници од 10. маја 2011. године, утврдио је
Први Пречишћени текст Одлуке о стипендирању
и награђивању студената ("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр. 6/09,9/09,12/09 и
3/10) у којем је означен дан ступања на снагу
наведене Одлуке.
Први Пречишћени текст Одлуке о стипендирању
и награђивању студената примјењује се од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар.

Број: 01/5-022-1-10/11 Предсједник Одбора
10. мај 2011. за статутарна питања и прописе
Доњи Жабар Стево Мијатовић,с.р.

ОДЛУКУ
о стипендирању и награђивању

студената
- Први Пречишћени текст -

I-ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом Одлуком се утврђују услови
стипендирања и награђивања студената на
подручју општине Доњи Жабар(у даљем тексту:
општина).

Члан 2.
   Средства за стипендирање и награђивање
студената обезбјеђују се у буџету Општине.

Члан 3.
О додјели стипендија и награђивању студената

одлучује Начелник Општине(у даљем тексту:
начелник).
   О жалбама на појединачне управне акте из
става 1.овог члана рјешава Скупштина општине.

Исплата стипендије за стипендисте–студенте
вршиће се на текуће рачуне стипендиста.

Члан 4.
   Општинска Административна служба
надлежна за послове просвјете(у даљем
тексту: Служба за просвјету) обавља стручне
и административне послове везане провођење
ове Одлуке,а нарочито:

- објављује јавни оглас за стипендирање
студената у складу са овом Одлуком,

- израђује образац захтјева за стипендирање
и једнократну новчану награду за студенте,

- прима и обрађује захтјеве за одобравае
стипендије,

- израђује нацрте појединачних управних
аката о додјели,обустави и обнови стипендије,

- води евиденцију корисника стипендије,
- израђује извјештајно-аналитичке

материјале о провођењу ове Одлуке,
- врши и друге послове који се односе на

провођење ове Одлуке,по налогу начелника
општине.

Члан 5.
   Општинска Административна служба
надлежна за послове финансија(у даљем
тексту: рачуноводство) обавља финансијске
послове везане за провођење ове
Одлуке,укључујући обрачун и исплату износа
стипендија и награда.
   Рачуноводство врши исплату стипендија за
студенте десет мјесеци током године,почев од
октобра текуће године-закључно са јулом
следеће календарске године.

Редовним студентима-апсолвентима,исплате
трају до дана дипломирања,а најдуже десет
мјесеци од дана уписа апсолвентског стажа.
II-СТИПЕНДИРАЊЕ

Члан 6.
   Служба за просвјету,послије јавног
оглашавања 01.септембра текуће школске
године,примаће појединачне захтјеве
студената до 20.новембра текуће школске
године.

Начелник општине на почетку наставне
године,а најкасније 1.септембра објављује
јавни оглас за додјелу студентских
стипендија.
   Јавни оглас се објављује у једном од
дневних листова Републике Српске,на
страници званичне интернет презентације
Општине и на огласној табли
Административне службе општине.
   Служба за просвјету,послије јавног
оглашавања, примаће појединачне захтјеве
студената до 20. новембра текуће године.

Члан 7.
Право на стипендију,у складу са овом

Одлуком имају редовни студенти уписани на
високошколску установу(универзитет или
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висока школа)у земљи и иностранству под
следећим условима:

- да су,након стицања свједочанства о
завршеној средњој школи,уписани на
високошколске установе првог циклуса који
води до академског звања завршеног
додипломског студија [the degree of Bachelor]
или еквивалента, стеченог након најмање три
или више година студија,

- да су прву годину студија уписали најкасније
до навршене 22-е године живота,

- да нису навршили 28 година живота,
- да имају пребивалиште на подручју општине

Доњи Жабар.
   Стипендија се не исплаћује за прву годину
студија,ако овом Одлуком није друкчије
регулисано.

Члан 8.
Ради остваривања права на стипендију у

утврђену овом Одлуком,студент или апсолвент
подноси захтјев Служби за просвјету.Уз захтјев
се обавезно прилаже:
    1. увјерење или потврда високе школе о упису
у одређену годину редовних студија,а
апсолвенти-доказ о стицању статуса апсолвента
    2. овјерена копија прве стране индекса,
    3. извод из матичне књиге рођених,
    4. увјерење о држављанству,
    5. овјерену копију личне карте студента,
    6. доказ о пријављеном пребивалишту на
подручју општине Доњи Жабар.

Рјешење о признавању,обустави и укидању
права на стипендију утврђену овом одлуком
доставља се Рачуноводству Административне
службе.
   У случају да је студент-подносилац захтјева
пријавио пребивалиште на подручју општине
Доњи Жабар са подручја друге општине,а у
поступку се основано утврди да је то учинио са
намјером остваривања права на стипендију у
складу са овом Одлуком,такав захтјев ће након
провјере Службе за просвјету бити одбијен као
неоснован .

Члан 9.
   Износ мјесечне стипендије у току сваке године
редовних студија и апсолвентског
стажа,утврђује начелник општине,по правилу за
сваки семестрални период,у складу са
расположивим средствима у буџету Општине
предвиђеним за те намјене.

Члан 10.
   Право на стипендију имају и редовни студенти
прве године студија,под условом да су завршни
разред средње школе завршили са одличним
успјехом и просјечном оцјеном 4,5.
   Студенти из става 1.овог члана,поред
докумената из члана 8.ове Одлуке,достављају и
увјерење-свједочанство издато од средње школе

о завршеном разреду и оцјенама из свих
предмета завршног разреда.

Члан 11.
Корисник стипендије остварује право на

стипендију уколико редовно уписује наредне
године студија.
   Студент-стипендиста дужан је на почетку
сваке наставне године приложити увјерење о
упису у наредну годину редовних студија,а
најкасније до 30. новембра текуће године,у
супротном исплата стипендије се обуставља.
Стипендисти условно губе право на

стипендију у трајању обнављања године
студија.За вријеме губитка наставне године
обуставља се исплата стипендије.

Право на стипендију стипендисти поново
остварују редовним уписом наредне године
студија.

Стипендисти губе трајно право на
стипендију у случају да други пут обнове
годину студија,осим у случају да увјерењем
надлежне здравствене установе докаже да је
био спријечен да редовно уписује наредну
годину студија услед дуже и теже болести.

III-НАГРАЂИВАЊЕ СТУДЕНАТА
Члан 12.

Студенти који су изразито марљиви,
талентовани и постижу натпросјечне
резултате могу остварити право на
једнократну новчану награду,и то:
- ако у току године редовног студија првог
циклуса који води до академског звања
завршеног додипломског студија [the degree of
Bachelor] или еквивалента,стеченог након
најмање три  године студија након стицања
свједочанства о завршеној средњој школи,
постигну просјечну оцјену 8,5.

- ако у току студија другог циклуса који
води до академског звања магистра или
еквивалента, стеченог након завршеног
додипломског студија, и траје једну или двије
године,постигну просјечну оцјену 8,5.
   Студенти из става 1.овог члана достављају
Служби за просвјету увјерење високе школе о
испуњавању услова за једнократну новчану
награду.
   Висину једнократне новчане награде у
смислу овог члана утврђује начелник
општине,у складу са расположивим
средствима у буџету Општине за наведену
намјену.
IV-ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ-НОВЧАНА
ПОМОЋ

Члан 13.
   Студенту се може одобрити посебна
једнократна или вишекратна новчана помоћ,и
то:
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- за постигнуте резултате и успјехе на

такмичењима у знању,или на  спортским
такмичењима;

- за изузетне резултате у другим областима
којима се промовише култ рада, знања,
креативности и индивидуалности који заслужују
опште поштовање и представљају образац
понашања;

- студентима који имају одређен облик
урођеног или стеченог хендикепа (болести,
физичке мане или недостаци) који заслужују
посебну бригу и  пажњу локалне заједнице;

- студентима који су у стању тешке
материјалне или породичне ситуације,у складу
са налазом и мишљењем Административне
службе надлежне за социјалну заштиту.
   Посебна новчана помоћ одобрава се рјешењем
начелника општине,на основу захтјева студента
и доказа који оправдавају одобравање помоћи,у
складу са критеријумима из става 1.овог
члана.Рјешењем се одобрава висина и вид
помоћи новчане(једнократна или вишекратна-
дужинатрајањаправанапосебнуновчана помоћ и др.).
      Рјешење начелника је коначно.

V-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.

Ступањем на снагу ове oдлуке,престала је да
важи Одлука о суфинансирању трошкова
студија редовних студената са подручја општине
Доњи Жабар ("Службени гласник Општине
Доњи Жабар",бр.9/07-Пречишћени текст и 1/09).

Члан 15.
Ова oдлука ступила је на снагу 13.августа 2009.

године, а измјене и допуне Одлуке ступиле су на
снагу 15.октобра 2009.године,10.децембра 2009.
године и 21.априла 2010.године.
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На основу члана 52.став 2.Пословника
скупштине општине Доњи Жабар("Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр.1/05 и 4/05-
испр.),Одбор за статутарна питања и прописе
Скупштине општине Доњи Жабар на Петој
сједници од 10. маја 2011. године, утврдио је
Први Пречишћени текст Одлуке о накнадама за
посебне услуге  за закључење брака("Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр. 4/05 и 1/09) у
којем је означен дан ступања на снагу наведене
Одлуке.

Први Пречишћени текст Одлуке о накнадама
за посебне услуге  за закључење брака
примјењује се од дана објављивања у
"Службеном гласнику општине Доњи Жабар.

Број: 01/5-022-1-2/11       Предсједник Одбора
10. мај 2011. за статутарна питања и прописе
Доњи Жабар Стево Мијатовић,с.р.

О Д Л У К А
О НАКНАДАМА ЗА ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ

ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА
- Први Пречишћени текст –

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђују се посебне накнаде(у
даљем тексту:накнаде) за услуге матичара у
Општинској административној служби и
учешће овлашћених одборника и начелника
општине приликом закључења брака.

Члан 2.
 Накнаде се одређују на сљедећи начин:

- за учешће овлашћених лица општине
(одборници или начелник општине)у
закључењу брака-30% од најниже цијене рада,

- учешће овлашћеног службеног
лица(матичар)у закључењу брака- 30% од
најниже цијене рада.

Члан 3.
Ако се закључење брака обавља изван
просторија Скупштине општине
(угоститељски објекат,сопствени стан или
кућа и други приватни или јавни објекти),у
времену од 8,00 до 19,00 часова накнаде
се,појединачно,увећавају за 50%.

Члан 4.
 Закључење брака између једног  или  оба
непокретна  лица,слијепа  или  на  други
начин хендикепирана,инвалидна  или  болесна
лица,у  просторијама  Скупштине општине,
односно у стану или кући,не сматрају се
посебним услугама у смислу ове Одлуке и ови
послови и услуге обављају се без накнаде.

Члан 5.
 О погодности објекта из члана 3. став 2. ове
Одлуке за закључење брака,а у складу са
чланом 21. Породичног закона(“Службени
гласник Републике Српске”,бр.54/02),
одлучује начелник општине.На захтјев лица
која намјеравају да закључе брак,односно
младенаца, начелник је дужан донијети
рјешење о одобравању или одбијању
закључења брака изван просторија Скупштине
општине,у року од 3 дана од подношења
захтјева.

Члан 6.
 Подносилац захтјева за коришћење посебних
услуга утврђених овом Одлуком дужан је
обезбиједити превоз одборнику и матичару до
зграде Скупштине општине или другог мјеста
за које је одобрено закључење брака,
укључујући и повратак.
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Члан 7.

 Накнаде за обављање посебних услуга у смислу
ове Одлуке уплаћују супружници или један од
будућих супружника по њиховом договору.
 Матичар пред којим се заказује вријеме и мјесто
закључења брака утврђује висину накнаде за
посебне услуге за закључење брака и о томе
обавјештава непосредно будуће супружнике. О
тој чињеници матичар прави забиљешку.
   Накнаде за закључење брака уплаћују се на
рачун јавних прихода Општине Доњи
Жабар.Матичар саставља и овјерава извјештај са
списком лица за исплату наведене накнаде
(матичар, одборник, односно Начелник
општине) и доставља Рачуноводству на крају
мјесеца у којем је брак закључен.

Матичар нема право на накнаду утврђену овом
Одлуком ако се закључење брака врши за
вријеме радног времена Административне
службе.

Члан 8.
 Ова Одлука ступила је на снагу 26.априла 2005.
године.а измјене и допуне Одлуке ступиле су на
снагу 6.фебруара 2009.године.
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   На основу члана 52.став 2.Пословника
скупштине општине Доњи Жабар("Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр.1/05 и 4/05-
испр.),Одбор за статутарна питања и прописе
Скупштине општине Доњи Жабар на Петој
сједници од 10. маја 2011. године, утврдио је
Први Пречишћени текст Одлуке о одобравању
накнада за рад предсједника савјета мјесних
заједница ("Службени гласник општине Доњи
Жабар", бр. 5/06,12/07 и 4/09) у којем је означен
дан ступања на снагу наведене Одлуке.
Први Пречишћени текст Одлуке о одобравању
накнада за рад предсједника савјета мјесних
заједница примјењује се од дана објављивања у
"Службеном гласнику општине Доњи Жабар.

Број: 01/5-022-1-5/11        Предсједник Одбора
10.мај 2011.год. за статутарна питања и прописе
Доњи Жабар Стево Мијатовић, с.р.

О Д Л У К А
одобравању накнада за рад

предсједника савјета мјесних
заједница

- Први Пречишћени текст -

I
Предсједници савјета мјесних заједница,

изабрани у савјете мјесних заједница у складу са
Статутом Општине Доњи Жабар и Општинским
прописима, имају право на накнаду за свој рад у
висини од 150,00 КМ.

II
Накнаде за рад предсједника савјета

мјесних заједница обезбјеђују се у Буџету
Општине Доњи Жабар - грант Помоћи
мјесним заједницама.
    Период, односно мјесец од којег се
остварује право на накнаду сматра се датум
преузимања дужности предсједника савјета
мјесне заједнице,на основу извјештаја
службеника Административне службе
надлежног за послове мјесних заједница.

III
    Ова Одлука ступила је на снагу 10.маја
2006.године,а измјене и допуне Одлуке
ступиле су на снагу 22.децембра 2007.године
и 14.маја 2009.године,а примјењује се од 1.4.
2009. године.
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   На основу члана 52.став 2.Пословника
скупштине општине Доњи Жабар("Службени
гласник општине Доњи Жабар", бр.1/05 и
4/05-испр.),Одбор за статутарна питања и
прописе Скупштине општине Доњи Жабар на
Петој сједници од 10. маја 2011. године,
утврдио је Први Пречишћени текст Одлуке о
одређивању простора за одржавање јавних
скупова("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр. 12/09 и 8/10) у којем је означен
дан ступања на снагу наведене Одлуке.
  Први Пречишћени текст Одлуке о
одређивању простора за одржавање јавних
скупова примјењује се од дана објављивања у
"Службеном гласнику општине Доњи Жабар.

Број: 01/5-022-1-3/11 Предсједник Одбора
10. мај 2011. за статутарна питања и прописе
Доњи Жабар Стево Мијатовић,с.р.

ОДЛУКА
о одређивању простора за
одржавање јавних скупова

- Први Пречишћени текст -

Члан 1.
   Овом Одлуком одређују се простори на
подручју општине Доњи Жабар који су
примјерени за одржавање јавних скупова,и
то:

1. Фудбалска игралишта(стадиони)и њима
припадајући спортски терени у насељеним
мјестима:Доњи Жабар,Лончари и Човић
Поље;

2. Спортски терен за мале спортове у
дворишту Основне школе „Доњи Жабар“ у
Доњем Жабару и подручних одјељења
Основне школе у Лончарима и Човић Пољу;
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3. Спортскe салe у насељеним мјестима Доњи

Жабар и Лончари;
4. Остале јавне површине и јавни објекти у

насељеним мјестима Доњи Жабар, Човић Поље
и Лончари.

Члан 2.
   На просторима из члана 1.овог члана јавни
скуп се не може одржавати:

- за вријеме одржавања фудбалских
утакмица и других спортских манифестација,и

- за вријеме одржавања наставе у Основној
школи или одржавања школских приредби и
манифестација на којима учествују или бораве
дјеца.

Члан З.
   Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о одређивању простора за
одржавање јавних скупова(„Службени гласник
општине Српско Орашје“,бр.5/04)

Члан 4.
   Ова Одлука ступила је на снагу 10.децембра
2009.године, а допуна Одлуке ступила је на снагу
13.јула 2010.године.
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   На основу члана 52.став 2.Пословника
скупштине општине Доњи Жабар("Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр.1/05 и 4/05-
испр.),Одбор за статутарна питања и прописе
Скупштине општине Доњи Жабар на Петој
сједници од 10. маја 2011. године, утврдио је
Други Пречишћени текст Одлуке о платама и
другим накнадама функционера општине
("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.
9/07-Пречишћени текст,2/08 и 4/09) у којем је
означен дан ступања на снагу наведене Одлуке.
Други Пречишћени текст Одлуке о платама и
другим накнадама функционера општине
примјењује се од дана објављивања у
"Службеном гласнику општине Доњи Жабар.

Број: 01/5-022-1-11/11 Предсједник Одбора
10. мај 2011. за статутарна питања и прописе
Доњи Жабар Стево Мијатовић, с.р.

О Д Л У К А
О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА

ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ
- Други Пречишћени текст -

I – УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

   Овом Одлуком регулише се начин одређивања
плата и других лична примања функционера
општине Доњи Жабар.

II – ПЛАТЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА
Члан 2.

Основна плата функционера општине
одређује се множењем просјечне плате
запослених у локалној управи Општине Доњи
Жабар у претходној години,са сљедећим
коефицијентима:

- Начелник општине .......................... 2,3
- Замјеник начелника општине ......... 1,9
- Предсједник Скупштине општине ... 2,0
- Потпредсједник Скупштине општине .. 1,9.

Члан 3.
     Саставни дио основне плате одређене у
складу са чланом 2.ове  Одлуке је увећање по
основу укупног пензијског стажа који износи
0,5% за сваку годину пензијског стажа.

Члан 4.
Функционери имају право на накнаду

плате за вријеме одсуства с посла(годишњи
одмор,државни празник и др.),у складу са
законом,подзаконским прописима и
колективним уговором.

Члан 5.
Функционер,односно члан његовог

породичног домаћинства остварује право на
накнаду или помоћ по основу осталих
редовних исплата на терет материјалних
трошкова и по основу новчане помоћи-
ванредна исплата на терет материјалних
трошкова,у случајевима,под условима и у
висини одређеним за запослене у локалној
управи,у складу са колективним уговором и
Правилником о раду који доноси начелник
општине.

III - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.

     Даном ступања на снагу ове Одлуке
престала је да важи Одлука о статусу
функционера и носилаца јавних функција
("Службени гласник општине Доњи Жабар",
бр.2/05 и 4/05).

Члан 7.
     Ова Одлука ступила је на снагу 31.октобра
2006.године и примјењује се од 1.децембра
2006. године,а измјене и допуне Одлуке
ступиле су на снагу 10.јула 2007.године и 14.
маја 2009.године а примјењују се од 1.4. 2009.
године.

63
На основу члана 52.став 2.Пословника

скупштине општине Доњи Жабар
("Службени гласник општине Доњи Жабар",
бр.1/05 и 4/05-испр.), Одбор за статутарна
питања и прописе Скупштине општине
Доњи Жабар на Петој сједници од 5. маја
2011. године, утврдио је Трећи Пречишћени
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текст Одлуке о накнадама за вршење послова
Скупштине општине Доњи Жабар ("Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр. 5/08-Нови
Пречишћени текст,13/08 и 15/10) у којем је
означен дан ступања на снагу наведене
Одлуке.
Трећи Пречишћени текст Одлуке о накнадама
за вршење послова Скупштине општине Доњи
Жабар примјењује се од дана објављивања у
"Службеном гласнику општине Доњи Жабар.

Број: 01/5-022-1-7/11  Предсједник Одбора
10. мај 2011. за статутарна питања и прописе
Доњи Жабар Стево Мијатовић,с.р.

О Д Л У К А
О НАКНАДАМА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

- Трећи Пречишћени текст -

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

 Овом Одлуком одређује се начин утврђивања
накнада одборницима и другим лицима за
учешће у раду сједница Скупштине општине
Доњи Жабар(у даљем тексту: Скупштина),
њених сталних радних тијела,као и осталих
накнада за вршење послова Скупштине које се
исплаћују из Буџета општине.

II – НАКНАДЕ
      1. Накнаде за учешће у раду
Скупштине и њених радних тијела

Члан 2.
Одборници за вријеме трајања мандата имају

право на:
   1) мјесечну накнаду у паушалном износу од
150,00 КМ(у даљем тексту:паушална накнада),
и
   2) накнаду за присуствовање сједници
Скупштине, осим свечане сједнице,у висини
најниже цијене рада у Административној
служби Општине Доњи Жабар(у даљем
тексту: дневница).

Члан 3.
Чланови сталних и повремених радних тијела

Скупштине,као и чланови пододбора,имају
право на накнаду за присуствовање
сједницама радних тијела у висини 30% од
најниже цијене рада у Административној
служби Општине Доњи Жабар.
Право на накнаду из става 1.овог члана имају
и предсједници одборничких група за
присуствовање сједницама Колегијума
Скупштине.

2. Остале накнаде и примања
одборника

Члан 4.
Одборник имај право на посебну
једнократну накнаду-додатак за
обиљежавање Новогодишњих празника у
висини једне укупне мјесечне накнаде из
члана 2.ове Одлуке, која се исплаћује до
31.12.текуће године.

Члан 5.
Одборници,чланови сталних и повремених
радних тијела Скупштине, предсједник,
потпредсједник и секретар Скупштине,по
налогу овлашћеног лица,имају право
накнаде-редовне исплате на терет
материјалних трошкова за обављање
послова за потребе Скупштине, за службена
путовања у земљи и иностранству под
условима и у висини утврђеним Уредбом о
накнадама за службена путовања у земљи и
иностранству за запослене у јавном сектору
Републике Српске («Службени гласник
Републике Српске», бр. 73/10)

Члан 6.
  Под службеним путовањем у БиХ сматра
се путовање изван подручја општине, на
удаљености преко педесет километара,ради
извршавања одређених послова и задатака
из надлежности Скупштине или њеног
радног тијела,као и ради обављања послова
стручног образовања, семинара,учешћа на
разним прославама и другим јавним
манифестацијама, посјети другој јединици
локалне самоуправе, државном органу и
сличних послова,а по налогу предсједника
Скупштине или секретара Скупштине.

Члан 7.
  За службени пут издаје се путни налог на
прописаном обрасцу,који потписује
предсједник или секретар Скупштине.На
основу налога може се исплатити аконтација
у висини процијењених трошкова.

Члан 8.
Одборнику или његовој ужој породици
(родитељи,дјеца,брат и сестра или лица са
којима је живио у заједничком
домаћинству)може се одобрити помоћ-
ванредна исплата на терет материјалних
трошкова,и то у случају:

- смрти одборника ....  одмах по сазнању,
његовој породици припада новчана помоћ у
висини трошкова сахране,а највише до три
просјечне нето плате запослених према
посљедњем саопштењу надлежног завода за
статистику,
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- смрти члана уже породице ... одмах по

сазнању, одборнику припада новчана помоћ
највише у висини петороструког износа
најниже цијене рада

- тешке инвалидности одборника,или тешке
болести одборника или члана његове уже
породице,а која изискује посебне трошкове
код дуготрајног боловања или лијечења   …....
највише у висини до пет просјечних нето
плата запослених према посљедњем
саопштењу надлежног завода за статистику

- закључења брака одборника  …… у висини
од петоструког износа најниже цијене рада

- штете од елементарних непогода,пожара на
стану или у породичном домаћинству,или веће
нескривљене штете по другом основу  ………
у висини од највише десет просјечних нето
плата запослених према посљедњем
саопштењу надлежног завода за статистику.
 Административни одбор Скупштине,на
образложен захтјев одборника или члана
његове уже породице,а у хитним случајевима
(смрт, несрећа,повреда,болест,елементарна
непогода) и без захтјева,одобрава средства на
име материјалних трошкова у смислу
одредаба става 1. овог члана. У изузетно
хитним случајевима средства из овог члана
може одобрити предсједник
Административног одбора,под условом да
Одбор накнадно одобри такву исплату.
 Административни одбор,по захтјеву дужан је
донијети рјешење у року од 15 дана,у
супротном сматраће се да је захтјев одбијен.У
том случају одборник има право поднијети
приговор Скупштини.Скупштина је дужна у
року од 30 дана ријешити по приговору и
може га одбацити,одбити,преиначити рјешење
Одбора или усвојити приговор и одобрити
помоћ.

III – ИСПЛАТА НАКНАДА

Члан 9.
Паушална накнада обрачунава се и

исплаћује на текуће рачуне одборника, заједно
са обрачуном и исплатом плата запослених у
Административној служби и функционера
Општине.
   Дневнице за присуствовање сједници
Скупштине или њеног сталног,односно
повременог радног тијела исплаћују се
најкасније у року од 30 дана од дана
одржавања сједнице,на основу налога
Предсједника Скупштине.

 Налог за исплату дневница издаје
Предсједник Скупштине, на основу службене

евиденције о присуству сједницама
Скупштине и њених радних тијела овјерене
од стране предсједавајућег Скупштине,
односно радног тијела и записничара.
   Налог из става 3.овог члана доставља се
овлашћеном службенику за обрачун и
исплату накнада,а садржи:заглавље (правни
основ за исплату у складу са одредбама ове
Одлуке), име и презиме одборника,односно
чланова радног тијела којима се исплаћује
накнада, редни број и датум одржавања
сједнице Скупштине или радног
тијела,висина појединачне дневнице и
укупан износ дневница за исплату и упут да
се дневнице исплаћују на текуће рачуне
одборника или чланова радног тијела код
овлашћене банке.Образац налога,у прилогу,
чини саставни дио ове Одлуке.
   Дневнице за учешће у раду сједница
Скупштине и сталних или повремених
радних тијела уплаћују се на текуће рачуне
носилаца права на дневницу,код овлашћених
банака.
Одборници,чланови радних тијела и други

носиоци права на накнаде и дневнице из ове
Одлуке дужни су Административној служби
Општине за послове рачуноводства
доставити број својих рачуна у банкама.
   Посебна накнада одборника-додатак за
обиљежавање Новогодишњих празника (чл.
4. Одлуке)исплаћује се најкасније до 31.
децембра текуће године,на основу налога
Начелника Општине.

Члан 10.
 Накнада на терет ванредних исплата
материјалних трошкова исплаћује се у
складу са намјеном одобрених трошкова,
одређеној актом Административног одбора.

IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.

 Ступањем на снагу ове Одлуке престала је
да важи Одлука о одређивању новчане
накнаде одборницима и матичару
(“Службени гласник општине Српско
Орашје”,бр.6/02-Пречишћен текст).

Члан 12.
 Ова Одлука ступила је на снагу 20. јула
2005. године,а допуне Одлуке ступиле су на
снагу 25. јула 2006.године,6.јануара 2007.
године, 26.јуна 2007.године,7. фебруара
2008. године, 19.децембра 2008.године и 2.
децембра 2010. године.
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ПРИЛОГ-Образац налога(чл.9.ст.4.)

На основу члана 9.ст. 2.и 3.Одлуке о о накнадама за вршење послова Скупштине општине Доњи Жабар
("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/11-Трећи Пречишћени текст),Предсједник Скупштине
општине Доњи Жабар, издаје

Н А Л О Г
за исплату накнаде за присуствовање ___________ редовној сједници Скупштине

општине Доњи Жабар
   1. Одобрава се исплата накнаде одборницима за присуствовање ____________ редовној сједници
Скупштине општине Доњи Жабар одржаној дана __. __. 20__. године,и то:

Редни
број Име и презиме Политичка партија/субјект

Износ
накнаде(КМ)

-најнижа
цијена рада -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Закључно са редним бројем:   15 УКУПНО: _________
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2. Укупан нето износ за исплату: ____________ КМ(словима: _____________________________).

   3. Новчане износе накнада из тачке 1.овог Налога исплатити на рачуне наведених лица код овлашћене
банке,са назнаком: Сврха уплате:"Накнада за присуствовање _____ редовној сједници Скупштине
општине Доњи Жабар од __.__.20__. године"

Број: 01-013-__/11 ПРЕДСЈЕДНИК
__.__. _____. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар ____________________________

ДОСТАВИТИ:
  1. Рачуноводство
2. А/А.

С А Д Р Ж А Ј

АКТИ
ОДБОРА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

56.Одлука о субвенцији трошкова превоза ученика основне школе- Први
Пречишћени текст -
57. Одлука о субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа-
Први Пречишћени текст -
58. Одлука о стипендирању и награђивању студената-Први Пречишћени
текст
59. Одлука о накнадама за посебне услуге за закључење брака-Први
Пречишћени текст
60. Одлука о одобравању накнада за рад предсједника савјета мјесних
заједница-Први Пречишћени текст
61. Одлука о одређивању простора за одржавање јавних скупова- Први
Пречишћени текст
62. ОДЛУКА Одлука о платама и другим накнадама функционера
Општине-Други Пречишћени текст
63. Одлука о накнадама за вршење послова Скупштине општине Доњи
Жабар-Други Пречишћени текст

Понедјељак,16. мај 2011.године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 6/11

Оснивач и издавач: Скупштина општине Доњи Жабар, Доњи Жабар.Уређује
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