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На основу члана 30.ст.1. алинеја девета Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05),члана 8.Закона о боравишној такси(“Службени гласник
Републике Српске”, број 78/11) и члана 26.Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар”, број:6/05), а на основу Мишљења Привредне коморе Републике Српске од
25.10.2011.године, Скупштина општине Доњи Жабар је на Тридесеттрећој редовној сједници
одржаној дана 28.марта 2012.године, донијела

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина боравишне таксе коју плаћају домаћи и страни држављани који
се изван свог мјеста пребивалишта користе услугама ноћења у угоститељским објектима за смјештај
на подручју општине Доњи Жабар.
Члан 2.
Висина боравишне таксе утврђује се у износу од 0,5 КМ по сваком оствареном ноћењу.
Члан 3.
За сва остала питања везана за обвезнике уплате боравишне таксе, ослобађања од плаћања,
инспекцијски надзор над наплатом боравишне таксе и друго, примјењиваће се одговарајуће одредбе
Закона о боравишној такси Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 78/11)
са свим његовим накнадним измјенама и допунама.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одука о висини боравишне таксе („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, број 10/06).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-43/12
28. март 2012.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Звјездан Милић,с.р.
__________________________________________________
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На основу члана 22.Закона о пољопривреди („Службени гласник Републике Српске“, бр.
70/06, 20/07,86/07 и 71/09), а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, бр.6/05), Скупштина општине Доњи Жабар,на Тридесеттрећој
редовној сједници одржаној дана 28. марта 2012. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о додатним мјерама структурне политике и обезбјеђењу
средстава за подстицање развоја пољопривреде и села
Страна 1
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Члан 1.
У Одлуци о додатним мјерама структурне политике и обезбјеђењу средстава за подстицање
развоја пољопривреде и села(„Службени гласник Општине Доњи Жабар“,бр.2/07 и 1/10), члан 6.
мијења се и гласи:
«Члан 6.
Скупштина,на приједлог начелника,доноси Одлуку о локалним подстицајима у
пољопривреди за сваку годину, најкасније до 30. априла текуће године.
Одлуком из става 1.овог члана утврђују се ближе намјене средстава за подстицање
развоја пољопривреде и села у текућој години, услови и критеријуми за одобравање
средстава и друга питања од значаја за подстицаје у пољопривреди и развој села.
У случају да начелник општине не поднесе приједлог одлуке, приједлог одлуке може
поднијети и стално радно тијело Скупштине надлежно за област пољопривреде. »
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:01-022-44/12
Предсједник Скупштине
28. март 2012. године
Звјездан Милић,с.р.
Доњи Жабар
__________________________________________________
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На основу члана 25. и 30.Закона о лoкалној самоуправи(''Службени гласник Републике
Српске'',број 101/04,42/05 и 118/05)и члана 26.Статута општине Доњи Жабар(''Службени гласник
општине Доњи Жабар'',број 6/05),Скупштина општине Доњи Жабар, на Тридесеттрећој редовној
сједници одржаној 28. марта 2012. године донијела је

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о локалном јавном информисању
путем електронског медија-телевизије
Члан 1.
У Одлуци о локалном јавном информисању путем електронског медија-телевизије(''Службени
гласник општине Доњи Жабар'',број 7/07), у члану 4. став 2. ријечи „начелник општине“ мијењају се
ријечима: „предсједник Скупштине, на основу одлуке Скупштине,“, а у алинеји првој иза броја
2. додаје се ријеч и број: „и 4“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у '''Службеном гласнику општине
Доњи Жабар''.
Број: 01-022-46/12
Предсједник Скупштине
28. март 2012. године
Звјездан Милић,с.р.
Доњи Жабар
__________________________________________________
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На основу члана 27. Закона о грађевинском земљишту Републике Српске (''Службени гласник
Републике Српске'', број 112/06), члана 12. Одлуке о грађевинском земљишту (''Службени гласник
Републике српске'', број 6/10), а сагласно члану 26. Статута општине Доњи Жабар (''Службени
гласник општине Доњи Жабар'', број 6/05) Скупштина општине Доњи Жабар, на Тридесеттрећој
редовној сједници одржаној дана 28.марта 2012.године, донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1m2 корисне стамбене
површине за 2011.годину на подручју општине Доњи Жабар
Члан 1.
Утврђује се просјечна коначна грађевинска цијена 1m2 корисне стамбене површине за 2011.годину
на подручју општине Доњи Жабар, у висини од 400,00 КМ (словима: четиристотине
конвертибилних марака).
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Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена 1m2 корисне стамбене површине за 2011.годину на
подручју општине Доњи Жабар, утврђена у члану 1. ове Одлуке служиће као основица за
израчунавање висине накнаде из основа природних погодности грађевинског земљишта и
погодности већ изграђене комуналне инфраструктуре које могу настати приликом кориштења тог
земљишта, а које нису резултат улагања средстава власника или корисника земљишта-једнократна
рента, у складу са Законом о грађевинском земљишту Републике Српске (''Службени гласник
Републике Српске'', број 112/06) и Одлуком о грађевинском земљишту (''Службени гласник општине
Доњи Жабар'', број 6/10).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине
Доњи Жабар''.
Број: 01-022-42/12
28. март 2012.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Звјездан Милић,с.р.
__________________________________________________
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске",
бр.101/04 и 42/05),а у складу са чланом 26. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник Доњи
Жабар",бр. 6/05), Скупштина општине Доњи Жабар,на Тридесеттрећој редовној сједници одржаној
28. марта 2012. године,донијела је

ОДЛУКУ
о престанку важења Одлуке о преношењу обављања послова стручне
службе Скупштине општине Доњи Жабар у надлежност начелника општине
Члан 1.
Одлука о преношењу обављања послова стручне службе Скупштине општине Доњи Жабар у
надлежност начелника општине, број:01-022-67/05(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.
12/05) престаје да важи.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар."
Број:01-022-45/12
28. март 2012.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Звјездан Милић,с.р.
__________________________________________________
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На основу члана 17.Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе ("Службени
гласник Републике Српске", бр. 96/05),а у складу са чланом 39. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04,42/05 и 118/05) и чланом 26. Статута општине
Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр. 6/05) Скупштина општине Доњи
Жабар,на Тридесеттрећој редовној сједници одржаној дана 28. марта 2012. године, донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о платама и другим накнадама функционера општине(„Службени гласник општине
Доњи Жабар“, бр. 6/11-Други Пречишћени текст), у члану 2. мијења се алинеја прва и измијењена
гласи:
«- Начелник општине ............................ 2,0.»
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-41/12
Предсједник Скупштине
28. март 2012. године
Звјездан Милић,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“, број 6/05 ) и чланом 5. Одлуке о оснивању Одбора за здравље („Службени
гласник општине Доњи Жабар“,број 12/10), Скупштина општине Доњи Жабар,на приједлог
Комисије за избор и именовање Скупштине општине Доњи Жабар,на Тридесеттрећој редовној
сједници одржаној дана 28. марта 2012. године,донијела је

ОДЛУКУ
о именовању чланова Одбора за здравље
1. За чланове Одбора за здравље,на мандатни период Скупштине општине Доњи Жабар,именују се:
- Надежда Стевановић, из Човић Поља
- Живка Стевић,из Доњег Жабара
- Десанка Мутавчић,из Доњег Жабара
- Петар Бабић, из Човић Поља и
- Бранислав Перић,из Лончара.
2. Прву сједницу Одбора сазива предсједник Скупштине општине у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.Одбор на првој сједници бира предсједника и замјеника предсједника
из реда својих чланова.
3. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Рјешење број 01-022-107/10 од 28. 12. 2010.
године(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,број 16/10).
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-47/12
28. март 2012.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Звјездан Милић,с.р.
__________________________________________________
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На основу члана 148.став 2.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар("Службени гласник
Општине Доњи Жабар",бр.1/05 и 4/05-испр.),Скупштина општине Доњи Жабар,на Тридесеттрећој
редовној сједници одржаној дана 28.марта 2012.године,на приједлог Предсједништва Скупштине,
донијела је

ПРОГРАМ
РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА ПЕРИОД АПРИЛДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ
1. Програм рада Скупштине општине Доњи Жабар(у даљем тексту:Скупштина) за период априлдецембар 2012. године је основа за благовремено и редовно планирање сједница Скупштине и
њених радних тијела,у циљу остваривања права и дужности Скупштине у складу са
законом,Статутом Општине, Пословником Скупштине Општине и другим прописима.
2. Скупштина општине Доњи Жабар у 2012.години одржаваће,по правилу,своје редовне сједнице
мјесечно, према сљедећем о р и ј е н т а ц и о н о м п л а н у одржавања сједница:

Редни број редовне сједнице

Датум

Дан

Мјесец

33.
34.
35.
36.
37.
38.
Свечана сједница
Прва(1.) сједница новог сазива
Скупштине
2.

18.
23.
22.
11.
29.
19.
14.

сриједа
сриједа
петак
сриједа
сриједа
сриједа
недјеља

април
мај
јун
јул
август
септембар
Октобар

30.

петак

новембар

14.

петак

децембар
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3. Скупштина ће по потреби одржавати сједнице и у другим терминима,у складу са
Пословником.
4. Овлашћени предлагачи аката дужни су,у складу са Оријентационим Планом одржавања
редовних сједница Скупштине, припремити и доставити Скупштини на разматрање,
одговарајуће приједлоге аката и материјале предвиђене Програмом и одговорни су за
благовремену, квалитетну и стручну обраду и припрему тих материјала.
5. У складу са оријентационим планом одржавања сједница Скупштине,Скупштина разматра
сљедећа општа и друга акта,информационе и документационе материјале,према мјесечном
распореду:

5.1.

АПРИЛ:

5.1.1. Приједлог Одлуке о усвајању Буџета општине Доњи Жабар за 2012. годину
ОБРАЂИВАЧ: Овлашћено лице за послове буџета
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
5.1.2. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2012. годину
ОБРАЂИВАЧ: Овлашћено лице за послове буџета
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
5.1.3. Приједлог Одлуке о Годишњем плану расподјеле средстава за спорт из буџета
општине Доњи Жабар за 2012.годину(чл.16.став 1.Закона о спорту-"Службени

гласник РС", бр.4/02, 66/03,73/08 и 102/08-исправка)
ОБРАЂИВАЧ: Одбор за омладину и спорт
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
5.1.4. Приједлог Одлуке о усвајању Плана капиталних улагања-издаци за
нефинансијску имовину у 2012. години(изградња и прибављање зграда,
инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација зграда и објеката)
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
5.1.5. Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста за 2011.годину са
Програмом рада за 2012.годину
ОБРАЂИВАЧ: ОО Црвеног крста Доњи Жабар и Виши стр.сарадник за друштв.дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Општинска организација Црвеног крста
5.1.6. Програм заједничке комуналне потрошње за 2012.годину-чл. 21. ст. 2 3. Закона о
комуналним дјелатностима(„Службени гласник Републике Српске“,бр.124/11)
ОБРАЂИВАЧ:Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности и заштиту животне средине
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
5.1.7. Извјештаји о раду спортских организација која су користила средства буџета
у 2011.години са плановима рада и финансирању у 2012.години
ОБРАЂИВАЧ: спортске организације
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
5.1.8. Извјештај о раду КУД „Рузмарин“ Доњи Жабар у 2011.години са Програмом
рада у 2012.години
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ КУД „Рузмарин“ Доњи Жабар
5.1.9. Информација о раду и финансијском пословању Општинске борачке
организације Доњи Жабар за 2011.годину са Програмом рада за 2012. годину
ОБРАЂИВАЧ: Општинска борачка организација Доњи Жабар и Самостални стручни сарадник за
борачко-инвалидску заштиту
ПРЕДЛАГАЧ: Општинска борачка организација Доњи Жабар
5.1.10. Информација о утрошку средстава буџета за потребе Српске православне
цркве у 2011.години
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за друштвене дјелатности у сарадњи са Српском православном
црквеном општином Човићпољско-Доњожабарском и Лончарском
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
5.1.11. План изградње,реконструкције,одржавања
и
заштите
локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељу за 2012.годину(7.став 2. Одлуке о
одржавању,заштити,развоју и управљању локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу-"Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр.5/11)

ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности и заштиту животне средине
ПРЕДЛАГАЧ:начелник општине
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5.1.12. Извјештај о организацији и раду Основне школе "Доњи Жабар" Доњи Жабар
са приказом Општег успјеха ученика и владању ученика на крају Првог
полугодишта школске 2011/2012 године
ОБРАЂИВАЧ: Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар
5.1.13. Извјештај о раду са финансијским извјештајем савјета мјесних заједница за
2011. годину
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за цивилну заштиту и мјесне заједнице
ПРЕДЛАГАЧИ:Савјети Мјесних заједница Доњи Жабар,Човић Поље и Лончари
5.1.14. Извјештај о раду пољопривредне и санитарно-здравствене инспекције и
комуналне полиције за 2011.годину са Планом рада у 2012. години
ОБРАЂИВАЧ: пољопривредни и санитарно здравствени инспектор и комунални полицајац
ПРЕДЛАГАЧ:начелник општине
5.1.15. Информација о броју умрлих и рођених у општини Доњи Жабар за
2011.годину
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за матичне послове и бирачки списак
ПРЕДЛАГАЧ:начелник општине
5.1.16. Информација о стању остваривања права из области борачко-инвалидске
заштите за 2011.годину
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
5.1.17. Информација о провођењу Плана изградње, реконструкције, одржавања и
заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима за 2011.годину„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 2/11

ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за просторно уређење и грађење
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
5.1.18. Информација о провођењу Одлуке о стипендирању и награђивању студената
за 2011. годину („Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 6/11 – Први
пречишћени текст)
ОБРАЂИВАЧ: Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
5.1.19. Информација о провођењу Одлуке о субвенцији трошкова превоза ученика
средњих школа за 2011. годину(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 14/09
)
ОБРАЂИВАЧ: Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
5.1.20. Информација о провођењу Одлуке о награђивању ученика за 2011.годину(„Сл.гласник општине Доњи Жабар“,бр.3/10)

ОБРАЂИВАЧ: Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине

5.2.

МАЈ:

5.2.1. Приједлог Статутарне Одлуке о измјени и допуни Статута општине Доњи
Жабар
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Одбор за статутарна питања и прописе
ПРЕДЛАГАЧ:начелник општине
5.2.2. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о изградњи грађевина и уређењу
простора
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за просторно уређење и грађење
ПРЕДЛАГАЧ:начелник општине
5.2.3. Приједлог Одлуке о финансирању удружења грађана из буџета општине Доњи
Жабар
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за цивилну заштиту и мјесне заједнице
ПРЕДЛАГАЧ:начелник општине
5.2.4. Извјештај о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2011.годину са
приједлогом одлуке о годишњем обрачуну буџета општине Доњи Жабар за 2011.
годину
ОБРАЂИВАЧ: Одговорно лице за послове рачуноводства и буџет
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
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5.2.5. Извјештај о раду начелника општине за 2011.годину(чл.30.алинеја 23.Закона о лок. самоупр.)
ОБРАЂИВАЧ: Општинска административна служба
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
5.2.6. Извјештај о контроли исправности воде за пиће у Основној школи и јавним
чесмама
ОБРАЂИВАЧ: здравствено - санитарни инспектор
ПРЕДЛАГАЧ:начелник општине
5.2.7. Дан отворених врата Скупштине општине
- чл.108. Статута општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.6/05)
- (чл.4. и 5. Одлуке о „Дану отворених врата у Скупштини“ као облику учешћа грађана у локалној
самоуправи(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.12/07)
Напомена: Тачка дневног реда под називом „Дан отворених врата Скупштине општине“ одржаће се у
присуству заинтересованих грађана који се пријављују по расписаном јавном позиву од стране предсједника
Скупштине,који одређује коначан списак лица која ће бити позвана на сједницу по овој тачки дневног реда у
складу са просторним условима. Позвани грађани имају право на овој тачки дневног реда постављати питања
одборницима и износити приједлоге,мишљења и сугестије о битним питањима остваривања локалне
самоуправе,као и о питањима од заједничког интереса за грађане Општине.

5.3. Ј У Н :
5.3.1. Информација о остваривању права породица погинулих бораца, ратних
војних инвалида и цивилних жртава рата
ОБРАЂИВАЧ:Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
5.3.2. Информација о провођењу Закона о дјечијој заштити
ОБРАЂИВАЧ:Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ:начелник општине
5.3.3. Информација о стању уређења и одржавања спомен обиљежја на подручју
Општине Доњи Жабар
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
ПРЕДЛАГАЧ:начелник општине
5.3.4. Информација о положају пензионера на подручју општине Доњи Жабар
ОБРАЂИВАЧ: Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
5.3.5. Информација о реализацији прољећне сјетве у 2012.години и припреми за
жетву стрних жита
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за привреду
ПРЕДЛАГАЧ:начелник општине

5.4.

ЈУЛ:

5.4.1. Приједлог Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Одбор за статутарна питања и прописе
ПРЕДЛАГАЧ:начелник општине
5.4.2. Информација о стању уређења и одржавања мјесних гробаља на подручју
Општине Доњи Жабар
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стр. сарадник за комуналне дјелатности и заштиту животне средине
ПРЕДЛАГАЧ:начелник општине
5.4.3. Информација о раду и функционисању Цивилне заштите и Ватрогасне
службе на подручју општине Доњи Жабар
ОБРАЂИВАЧ:Стручни сарадник за цивилну заштиту и мјесне заједнице
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
5.4.4. Информација о провођењу Закона о занатско-предузетничкој дјелатности са
табеларним прегледом регистрованих радњи и других облика предузетничке
дјелатности
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за привреду
ПРЕДЛАГАЧ:начелник општине

5.5.

АВ ГУСТ :

5.5.1. Приједлог Одлуке о подизању и одржавању споменика од посебног
значаја за општину Доњи Жабар
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за просторно уређење и грађење
ПРЕДЛАГАЧ:начелник општине
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5.5.2. Приједлог Одлуке о образовању Организационог одбора за обиљежавање 14.
октобра-Дана Општине-чл.3.ст.1.Одлуке о прослави Дана општине Доњи Жабар(“Службени
гласник општине Доњи Жабар”,бр.10/06))

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
5.5.3. Извјештај о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за период 1.1.до
30.6.2012. год.
ОБРАЂИВАЧ: Овлашћено лице за буџет и финансије
ПРЕДЛАГАЧ:начелник општине
5.5.4. Информација о заштити социјално угроженог становништва
ОБРАЂИВАЧ: Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
5.5.5. Извјештај о упису дјеце у Први разред Основне школе у у школској 2012/2013
години
ОБРАЂИВАЧ:Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар и Виши стр. сарадник за друшт.
дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар
5.5.6. Информација о стању предмета у управном поступку у 2011.години
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за послове писарнице и архиве
ПРЕДЛАГАЧ:начелник општине
5.5.7. Информација о функционисању и одржавању јавне расвјете на подручју
општине Доњи Жабар
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за просторно уређење и грађење
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
5.5.8. Извјештај о извршеним реалокацијама буџетских средстава за период 1.1.30.6. 2012. године
ОБРАЂИВАЧ: Рачу новодс тво
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

5.6.

СЕ ПТЕ МБ АР:

5.6.1.
Приједлог Одлуке о додјели Општинских и признања
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за награде и признања
5.6.2. Програм рада зимске службе(чл.59.Одлуке о комуналним дјелатностима и комуналном реду на
подручју општине Доњи Жабар)

ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности и заштиту животне средине
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
5.6.3. Информација о жетви стрних жита рода 2012.године и припремама за јесењу
сјетву 2012.године
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
5.6.4. Информација о успјеху ученика Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар у
школској 2011/2012. години
ОБРАЂИВАЧ: Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар и Виши стр. сарадник за друштвене
дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар

5.7.

ОКТ ОБ АР:

5.7.1. СВЕЧАНА
СЈЕДНИЦА
14.10.2012.године

5.8.

СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ

ДОЊИ

ЖАБАР-

НОВЕМБ АР:

ПРВА СЈЕДНИЦА НОВОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР:
5.8.1. Приједлог Одлуке о избору чланова сталних радних тијела Скупштине општине
Доњи Жабар
ОБРАЖИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Колегијум Скупштине
5.8.2. Приједлог Одлуке о избору предсједника Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за избор и именовање, одборници
5.8.3. Приједлог Одлуке о избору потпредсједника Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за избор и именовање, одборници
5.8.4. Приједлог Одлуке о избору вршиоца дужности секретара Скупштине општине
Доњи Жабар
ПРЕДЛАГАЧ: предсједник Скупштине општине
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5.8.5. Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање
секретара Скупштине општине Доњи Жабар
ПРЕДЛАГАЧ: предсједник Скупштине општине
5.8.6. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење конкурса за избор
и именовање секретара Скупштине општине Доњи Жабар
ПРЕДЛАГАЧ: предсједник Скупштине општине
5.8.7. Приједлог Одлуке о избору замјеника начелника општине
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
5.8.8. Приједлог Одлуке о одређивању овлашћених одборника за закључивање
бракова
ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за избор и именовање

5.9. Д Е Ц Е М Б А Р :
5.9.1. Приједлог Одлуке о Буџету Општине Доњи Жабар за 2012. годину
ОБРАЂИВАЧ: Овлашћени службеник за буџет и финансије
ПРЕДЛАГАЧ:начелник општине
5.9.2. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета Општине Доњи Жабар за 2012. годину
ОБРАЂИВАЧ: Овлашћени службеник за буџет и финансије
ПРЕДЛАГАЧ:начелник општине
5.9.3. Приједлог Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2013. годину
ОБРАЂИВАЧ: Предсједништво Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ:Предсједник Скупштине општине
5.9.4. Приједлог Одлуке о обуци одборника у 2013. години
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Одбор за статутарна питања и прописе
5.9.5. Информација о субвенцијама трошкова превоза ученика основне и средњих
школа са подручја општине Доњи Жабар у школској 2011/2012 години
ОБРАЂИВАЧ: Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
6. Поред питања садржаних у овом Програму, Скупштина ће, у складу са својим надлежностима и
према указаној потреби,разматрати и друга питања и доносити опште и друге акте које предложе
овлашћени предлагачи и вршити изборе и именовања, у складу са законом, Статутом општине и
другим прописима.
7. Термини одржавања сједница Скупштине општине Доњи Жабар са предвиђеним општим и другим
актима за разматрање,утврђени овим Програмом, су оријентациони и могуће су њихове измјене,о
чему ће одборници и предлагачи бити благовремено обавијештени.
8. Предлагачи материјала одређени овим Програмом дужни су:
- да материјале стручно обраде,језички и граматички јасним ријечима и припреме у довољном броју
примјерака, са јасно назначеним разлозима и циљевима,уз појашњење свих стручних израза,
- да у материјалима износе објективно стање и чињенице,са јасним и конкретним приједлозима
мјера и закључака;
- да утврђене приједлоге аката,односно докумената,одмах по утврђивању приједлога доставе
Предсједнику Скупштине општине,а најкасније десет дана прије датума одржавања сједнице утврђеног
овим Програмом.
9. Уколико предлагачи материјала за поједине сједнице не доставе одговарајуће материјале
Скупштини у року из тачке 8.овог Програма дужни су предсједнику Скупштине доставити писмену
информацију о разлозима због којих одређени материјал за одговарајућу сједницу не може бити
благовремено достављен.
10. Материјали означени као програми, анализе, информације и извјештаји, у смислу овог Програма
дефинишу се на сљедећи начин:
- Програмом се утврђују послови и задаци органа Општине, општинске управе, јавних служби и
савјета мјесних заједница у одређеној области, као и њихов основни садржај, носиоци послова и
задатака и рокови разматрања појединих питања
- Информацијом се Скупштина Општине обавјештава о одређеним питањима,односно
проблемима. Информација треба да буде сажета,прегледна и да обухвата податке који омогућавају
оцјену одређеног питања,односно проблема и да,по правилу,садржи приједлоге закључака.
Информација се прихвата или се не прихвата. О предложеним закључцима Скупштина се посебно
изјашњава
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- У извјештају се приказује рад,проблеми у раду и резултати постигнути у појединим областима у
одређеном временском периоду,а нарочито у погледу спровођења утврђене политике и извршавања
закона, других прописа и општих аката и прописа органа Општине,као и ради обавјештења Скупштине
Општине о извршењу одређеног задатка,и даје се оцјена постигнутих резултата,а садржи и приједлоге
закључака.Извјештај се усваја или се не усваја.О предложеним закључцима Скупштина се посебно
изјашњава.
11. О извршењу овог Програма стараће се предсједник Скупштине Општине.
12. Програм рада Скупштине општине за 2012. годину објавиће се на огласној табли општине Доњи
Жабар и огласним таблама мјесних канцеларија.
13. Програм рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2012. годину биће објављен у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар ".
Број:01-022-40/12
ПРЕДСЈЕДНИК
28. март 2012. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар
Звјездан Милић,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“, број 6/05) и чланом 3. став 2. Одлуке о образовању Општинског
координационог одбора за социјалну политику(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,број 3/09
и Ванредни број 1/12),Скупштина општине Доњи Жабар,на Тридесеттрећој редовној сједници
одржаној дана 28.марта 2012. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Општинског координационог одбора за
социјалну политику
1. За чланове Општинског координационог одбора за социјалну политику(ОКОСП),на мандатни
период Скупштине општине Доњи Жабар, именују се:
- Стеван Митровић, одборник СДС-а, предсједник
- Бранко Гајић, предсједник ОБО, замјеник предсједника
- Перо Стевановић, одборник ДС-а, члан
- Душан Цвијановић, из Човић Поља, члан
- Мићо Гајић,из Доњег Жабара.
2. Прву сједницу Одбора сазива предсједник Скупштине општине у року од 30 дана од дана
ступања на снагу овог Рјешења.
3. Ступањем на снагу овог Рјешења престају да се примјењују акти начелника општине Доњи
Жабар о именовању чланова Општинског координационог одбора за социјалну политику.
4. Чланови ОКОСП-а имају право на накнаду за присуствовање сједници ОКОСП-а у висини од
30,00 КМ.
5. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-48/12
28. март 2012.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Звјездан Милић,с.р.
__________________________________________________

57
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
101/04, 42/05 и 118/05), члана 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број 6/05) и члана 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 1/05 и 4/05-испр.), Скупштина општине Доњи Жабар, на
Тридесеттрећој редовној сједници одржаној дана 28. марта 2012. године, донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о одобравању Споразума о обавезама и одговорности у процесу
имплементације пројекта јачања здравственог сектора
I
Одобрава се Споразум о обавезама и одговорности у процесу имплементације пројекта јачања
здравственог сектора закључен између Министраства здравља и социјалне заштите Републике
Српске, Јавне задравствене установе -Дом здравља Бијељина, Фонда здравственог осигурања
Републике Српске и општине Доњи Жабар о изградњи амбуланте породичне медицине у Доњем
Жабару, број:02-501-1/12 закључен дана 19.марта 2012.године.
II
Скупштина општине Доњи Жабар одредиће својом одлуком локацију-грађевинску парцелу за
изградњу амбуланте породичне медицине у Доњем Жабару.
III
Споразум из става I овог Закључка, у прилогу, чини његов саставни део.
IV
За спровођење овог Закључка одговоран је начелник општине Доњи Жабар.
V
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-52/12
28. март 2012.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Звјездан Милић,с.р.
__________________________________________________
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На основу члана 30.и 72.став 2.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 разматрајући Пријаву о психичком и физичком злостављању
Рајка Тешановића ученика 82 разреда Основне школе „Доњи Жабар“ коју је поднио Миломир
Тешановић из Доњег Жабара, улица Српска број 3.,на Тридесеттрећој редовној сједници одржаној
дана 28. марта 2012. године, донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Доњи Жабар захтијева од Школског одбора Основне школе „Доњи Жабар“
Доњи Жабар, надлежног просвјетног инспектора, Полицијске станице Пелагићево и Министарства
просвјете и културе Републике Српске, да се у најкраћем року утврди стварно стање ствари и
релевантне чињенице које се односе на случај притужбе Миломира Тешановића-родитеља дјетета
Рајка Тешановића ученика 82 разреда Основне школе „Доњи Жабар“.
2. Према пријави именованог Миломира Тешановића, директор Основне школе „Доњи Жабар“
Доњи Жабар извршио је дана 19.3. 2012.године физичко и психичко злостављање његовог сина
Рајка ученика 82 разреда, и да је наведено насиље пријавио надлежној Полицијској станици у
Пелагићеву.
3. Скупштина општине Доњи Жабар сматра да се дјеца у основној школи могу повјерити на
пажњу и преношење знања само одговорним просвјетним радницима, а одговорност директора је у
том погледу и највећа.
4. Скупштина општине Доњи Жабар захтијева од предсједника Школског одбора да орган
управљања основне школе размотри наведено питање, проведе поступак утврђивања чињеничног
стања у вези пријаве о извршеном насиљу,односно физичком и психичком злостављању које је,
према тој пријави, извршио директор Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар Милан Благојевић
над Рајком Тешановићем учеником 82 разреда, и у складу са утврђеним чињеницама поступи у
складу са својим надлежностима.
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5. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-49/12
Предсједник Скупштине
28. март 2012. године
Звјездан Милић,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-исправка), Скупштина
општине Доњи Жабар,на Тридесеттрећој редовној сједници одржаној 28. марта 2012. године,
донијела је следећи

ЗАК Љ УЧАК
I
Усваја се Извјештај о проведеној анкети о приоритетним питањима у мјесним заједницама за 2012.
годину.
II
Извјештај из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број:01-022-53/12
28. март 2012.године
Доњи Жабар

Предсједник Скуп штине
Звјездан Милић,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 Тридесеттрећој редовној сједници одржаној дана 28. марта 2012. године,донијела
је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о стању предмета који се воде у Правобранилаштву Републике
Српске-сједиште замјеника у Добоју за период 1.1.-31. 12. 2011. године у којима се као тужена,
односно тужилац појављује општина Доњи Жабар, број Ин.180/11 од 17.1.2012. године.

II
Информација из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.
Број:01-022-54/12
28. март 2012.године
Доњи Жабар

Предсједник Скуп штине
Звјездан Милић , с.р.
__________________________________________________
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На основу члана 30.и 72.став 2.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 Тридесеттрећој редовној сједници одржаној дана 28. марта
2012. године, донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Доњи Жабар налаже начелнику општине Доњи Жабар да изврши своју
законску обавезу исплате плата, и то:
- предсједника Скупштине Звјездана Милића и
- потпредсједника Скупштине Слободана Павловића.
2. Обрачун и исплата плата из тачке 1. овог Закључка, у складу са законом и Одлуком о платама и
другим накнадама функционера општине, врши се почев од дана избора именованих функционера
општине Доњи Жабар – од 21. децембра 2011. године.
3. За спровођење овог Закључка одговоран је начелник општине.
4. У случају да начелник општине одбије да поступи у складу са законом и овим Закључком,
Скупштина општине Доњи Жабар задржава право предузимања и других мјера као орган креирања
политике општине,у складу са законом.
5. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-50/12
Предсједник Скупштине
28. март 2012. године
Звјездан Милић, с.р.
Доњи Жабар
__________________________________________________

62
На основу члана 30.и 72.став 2.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 Тридесеттрећој редовној сједници одржаној дана 28. марта
2012. године, донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Доњи Жабар утврђује и налаже начелнику општине Доњи Жабар да се
плата секретара Скупштине општине, односно вршиоца дужности секретара Скупштине општине
Доњи Жабар одређује на сљедећи начин:
а) основна плата обрачунава се на следећи начин:
- основна плата секретара Скупштине општине Доњи Жабар утврђује се множењем најниже
цијене рад са коефицијентом 10,00.
- саставни дио основне плате је увећање по основу укупног радног стажа које износи 0,5% за
сваку навршену годину радног стажа.
б) основна плата увећава се по основу:
- обављања високосложених, најсложенијих и изузетно значајних послова .............. 30%
- обављања послова под посебно отежаним условима рада .......................................... 15%.
2. Обрачун и исплата плата секретара, односно вршиоца дужности секретара Скупштине општине
Доњи Жабар у складу са тачком 1. овог Закључка врши се почев од дана избора,односно именовања
на дужност од стране Скупштине општине Доњи Жабар.
3. За спровођење овог Закључка одговоран је начелник општине.
4. У случају да начелник општине одбије да поступи у складу са законом и овим Закључком,
Скупштина општине Доњи Жабар задржава право предузимања и других мјера као орган креирања
политике општине,у складу са законом.
5. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-51/12
Предсједник Скупштине
28. март 2012. године
Звјездан Милић, с.р.
Доњи Жабар
__________________________________________________
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Ванредни број 5 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 2. април 2012.

САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
48. Одлука о висини боравишне таксе
49. Одлука о измјени Одлуке о додатним мјерама структурне политике и обезбјеђењу
средстава за подстицање развоја пољопривреде и села
50. Одлука о измјени и допуни Одлуке о локалном јавном информисању путем
електронског медија-телевизије
51. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1m2 корисне стамбене
површине за 2011.годину на подручју општине Доњи Жабар
52. Одлука о престанку важења Одлуке о преношењу обављања послова стручне
службе Скупштине општине Доњи Жабар у надлежност начелника општине
53. Одлука о измјени Одлуке о платама и другим накнадама функционера општине
54. Одлука о именовању чланова Одбора за здравље
55. Програм рада Скупштине општине Доњи Жабар за период април-децембар
2012.године
56. Рјешење о именовању чланова Општинског координационог одбора за социјалну
политику
57. Закључак о одобравању Споразума о обавезама и одговорности у процесу
имплементације пројекта јачања здравственог сектора
58. Закључак по пријави о злостављању Рајка Тешановића ученика 82 разреда
Основне школе „Доњи Жабар“
59. Закључак о усвајању Извјештаја о проведеној анкети о приоритетним питањима у
мјесним заједницама за 2012. годину
60. Закључак о прихватању Информације о стању предмета који се воде у
Правобранилаштву Републике Српске-сједиште замјеника у Добоју за период 1.1.31. 12. 2011. године у којима се као тужена, односно тужилац појављује општина
Доњи Жабар, број Ин.180/11 од 17.1.2012. године
61. Закључак о обавезивању начелника општине да исплати плате предсједнику и
потпредсједнику Скупштине општине Доњи Жабар
62. Закључак о утврђивању основа за обрачун плате секретара Скупштине општине
Доњи Жабар

„Службени гласник општине Доњи Жабар“
излази по потреби
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Оснивач и издавач: Скупштина општине Доњи Жабар, Доњи Жабар. Главни уредник:
Лазар Миркић дипл.инж.агрономије.Одговорни уредник:Митар Митровић.Уређује
Редакцијски колегиј: Ружица Јовичић, Миле Максимовић и Зденко Јовановић.
Тел/факс:054/875-100."Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по потреби.
Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86 код НЛБ Банке
Бања Лука-Филијала Брчко.
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