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    На основу чл.30.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,бр. 101/04, 
42/05 и 118/05),чл.26.Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 
6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и чл. 6. Одлуке о додатним мјерама структурне 
политике и обезбјеђењу средстава за подстицање развоја пољопривреде и села („Службени гласник 
општине Доњи Жабар“, број 2/07,1/10 и Ванредни број 5/12),Скупштина општине Доњи Жабар је на 
Тридесетосмој редовној седници одржаној 29.јуна 2012. године, донијела 

ОДЛУКУ 
О ЛОКАЛНИМ ПОДСТИЦАЈИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 2012.ГОДИНУ 

 
   I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
   Овом одлуком утврђују се услови и начин коришћења средстава буџета општине Доњи Жабар у 
2012.години усмјерених за подстицање развоја пољопривреде и села. 
   Средства из става 1. овог члана у укупном износу од 70.000,00 КМ користиће се за новчане 
подстицаје у пољопривреди на следећи начин: 
    1) подршка руралном развоју села у износу од 10.000,00 КМ за одржавање пољских путева између 
пољопривредних парцела које заједнички користе власници, односно посједници пољопривредног 
земљишта, 
    2) подршка производњи и дохотку у износу од  60.000,00 КМ и то за: подршку пчеларској 
производњи у износу од 5.000,00 КМ, подршку биљној производњи у стакленицима и пластеницима 
у износу од 5.000,00 КМ и подршка по јединици обрадиве површине пољопривредног земљишта у 
износу од 50.000,00 КМ. 
 
   II КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА 

Члан 2. 
    Расподјела средстава за одржавање пољских путева вршиће се на основу Правилника о условима 
коришћења и расподјеле средстава за развој пољопривреде и села у 2012.години број:02- 330-1/12 од 
23.03.2012.године (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,Ванредни број 6/12)у укупном износу 
од 10.000,00 КМ које обезбјеђује општина Доњи Жабар. 

Члан 3. 
    Право на премију за производњу и узгој пчела остварују корисници-физичка лица носиоци 
пољопривредних газдинстава са пребивалиштем на подручју општине Доњи Жабар који посједују 
најмање 10 кошница, односно пчелињих друштава. 
    Висина премије из става 1. овог члана утврђује се након обраде свих приспјелих захтјева и 
обиласка произвођача од стране комисије коју ће формирати Начелник општине. 

Члан 4. 
   Право на премију за биљну производњу под стакленицима (пластеницима) остварују корисници-
физичка лица,носиоци пољопривредних газдинстава са пребивалиштем на подручју општине Доњи 

Жабар који посједују најмање 100 m2 производње под стакленицима (пластеницима).  
   Висина премије из става 1. овог члана утврђују се након обраде свих приспјелих захтјева и обиласка 
произвођача од стране комисије који ће формирати Начелник општине. 

 Гласник 
 
  

   Доњи Жабар, Понедјељак, 2. јул 2012.                                                  www.donjizabar.org 
   Година XIX  - Ванредни број 12                                                               Бесплатан примјерак 
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Члан 5. 
   Право на премију по јединици обрадиве површине, за набавку дизел горива, остварују корисници–
физичка лица носиоци пољопривредног газдинстава са пребивалиштем  на подручју општине Доњи 
Жабар. 
 Висина премије из става 1. овог члана утврдиће се након обраде података од стране општинске 
административне службе надлежне за област пољопривреде. 
 Максимална површина обрадивог земљишта за које се може остварити премија износи 25 хектара по 
једном кориснику. Остварена средства уплаћиваће се на текуће рачуне корисника. 

Члан 6. 
 Општинска административна служба надлежна за област пољопривреде након обраде података и 
провјере документације подноси приједлог начелнику општине за одобравање и исплату новчаних 
средстава корисницима. 
 Корисници новчаних средстава дужни су општинској административној служби надлежној за област 
пољопривреде  доставити текуће рачуне отворене код пословних банака ради исплате средстава. 
 Подстицајна средства за све намјене исплаћују се крајњим кроисницима до висине предвиђене овом 
одлуком најкасније до 31.12.2012.године. 

III НАДЗОР И КОНТРОЛА 
Члан 7. 

 Надзор над спровођењем и извршавањем одредаба ове одлуке вршиће општинска административна 
служба надлежна за пољопривреду. 
 Контролу намјенског усмјерења и коришћења средстава у складу са одредбама ове одлуке врши 
пољопривредни инспектор. 

Члан 8. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Доњи 
Жабар”. 
Број: 01-022-104/12                                                                             Предсједник Скупштине 
29.јун 2012. године                                                                                 Звјездан Милић,с.р.   
Доњи Жабар                                                                                             

__________________________________________ 
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   На основу члана 22. став 1.Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 
Српске“,број 124/11),члана 30.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. тачка 10. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник 
општине Доњи Жабар“, бр.6/05,7/12 и 9/12), Скупштина општине Доњи Жабар, на Тридесетосмој 
редовној сједници одржаној дана 29. јуна 2012. године, донијела је 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ 

Члан 1. 
УТВРЂУЈЕ СЕ висина комуналне накнаде за јавну канализацију на подручју општиине Доњи 
Жабар, на следећи начин: 
(1) КАНАЛИЗАЦИОНИ ПРИКЉУЧАК 

а) домаћинства: 
 - приземље индивидуалне стамбене зграде са санитарним чвором.............................................  200 КМ 
 - етажа (спрат или поткровље) са санитарним чвором ...............................................................   100 КМ 

б) правна лица и предузетници: 
 - пословни простор површине до 50 m2  ........................................................................................  200 КМ 
 - пословни простор површине од 50-100 m2 .................................................................................... 250 КМ 
 - пословни простор површине преко 100 m2 .................................................................................... 300 КМ 
Напомена: За сваких додатних 100 m2 пословног простора плаћа се још 50 КМ. 

 (2) КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
      а) домаћинства, мјесечна накнада: 
 - приземље стамбене зграде са санитарним чвором до 2 члана домаћинства ...............................  4 КМ 
 - приземље стамбене зграде са санитарним чвором преко 2 члана домаћинства .......................... 5 КМ 
 - етажа (спрат или поткровље) са санитарним чвором до 2 члана домаћинства ............................ 1 КМ 
 - етажа (спрат или поткровље) са санитарним чвором преко 2 члана домаћинства ...................... 1 КМ 



Страна 3 

Ванредни број 12 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР   Понедјељак,2. јул 2012. 

 

      б) правна лица и предузетници, мјесечна накнада: 
 - пословни простор површине до 50 m2  ............................................................................................  5 КМ 
 - пословни простор површине од 50-100 m2  .....................................................................................  6 КМ 
 - пословни простор површине преко 100 m2  ...................................................................................... 7 КМ 
Напомена: За сваких додатних 100 m2 пословног простора плаћа се још 2 КМ. 

Члан 2. 
Комунална накнада за прикључак плаћа се у двије једнаке рате на основу рјешења Административне 
службе општине Доњи Жабар, надлежне за комуналне дјелатности и заштиту животне средине. 
Комунална накнада за коришћење јавне канализације плаћа се у 12 (дванаест) једнаких мјесечних 
рата на основу рјешења Административне службе општине Доњи Жабар, надлежне за комуналне 
дјелатности и заштиту животне средине. 

Члан 3. 
Од обавезе плаћања комуналне накнаде за коришћење јавне канализације ослобађају се следеће 
категорије грађана, под условом да имају пријављено пребивалиште на подручју општине Доњи 
Жабар: 
   1. корисници права на материјално обезбјеђење породице-стална новчана помоћ, 
   2. корисници борачко-инвалидске заштите: 
    2.1. уживаоци породичне инвалиднине 
    2.2. уживаоци личне инвалиднине (ратни војни инвалиди од I-IV категорије). 
Ослобађање од плаћања комуналне накнаде за коришћење јавне канализације из става 1. овог члана 
односи се само на обвезнике комуналне накнаде који су физичка лица (домаћинства). 
 

Члан 4. 
Обвезницима комуналне накнаде за прикључак на канализацију и коришћење јавне канализације 
сматрају се сви корисници, односно власници индивидуалних стамбених зграда и пословних 
простора, изграђених са или без одобрења за грађење, који су прикључени на јавну канализацију. 

Члан 5. 
Средства прикупљена од комуналне накнаде за канализацију користе се за трошкове одржавања 
јавне канализације и проширење система канализацције на територији општине Доњи Жабар. 

Члан 6. 
   Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању висине комуналне 
накнаде за канализацију („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 3/11 и 7/11).  
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи 
Жабар“. 
                                                                            
Број: 01-022-102/12                                                                            Предсједник Скупштине      
29. јун 2012. године                                                                                 Звјездан Милић,с.р. 
Доњи Жабар 

__________________________________________ 
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   На основу члана 6.став 3.Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 4/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине 
Доњи Жабар”, број: 6/05, 7/12 и 9/12), Скупштина општине Доњи Жабар на Тридесетосмој редовној 
сједници одржаној дана 29. јуна 2012. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ИСТИЦАЊУ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

 
Члан 1. 

Правно лице и предузетник који обавља дјелатност на основу одобрења надлежног органа 
дужан је да на улазу у сваки пословни простор гдје обавља дјелатност истакне пословно име. 

Члан 2. 
Истицање пословног имена мора бити идентично називу или имену садржаном у одобрењу 

надлежног органа. 
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Члан 3. 
Пословно име мора бити естетски урађено, исписано постојаним бојама, читко ћириличним 

или латиничним писмом, у складу са званичним језиком и правописом, осим пословног имена са 
заштитним знаком. 

Члан 4. 
(1) Величина и облик пословног имена мора бити прилагођена простору улаза у објекат, 

односно у пословни простор гдје правно лице или предузетник обавља своју одобрену дјелатност.  
(2) Пословно име из става 1. овог члана треба бити истакнуто на стандардизованој табли, 

димензија не већих од 2 m2. 
(3) Облик и величина пословног имена, на стандардизованој табли, из претходног става, не 

смије нарушавати вањски изглед и фасаду објекта, грађевинску конструкцију и сл. 
(4) Пословно име се, у недостатку простора на фасади објекта, може истаћи и на основу 

излога изнад улаза у пословни простор, димензија као из става 2. овог члана, израђена од прозирне 
фолије. 

(5) Обвезници из члана 1. ове Одлуке дужни су пословно име одржавати у уредном и 
исправном стању, а у случају оштећења - исто отклонити. 

Члан 5. 
(1) У случају престанка са радом, пословно име се мора уклонити истовремено са 

престанком рада, а мјесто на којем је пословно име било истакнуто довести у првобитно стање. 
(2) У случају пресељења правног лица и предузетника,односно промјене пословног 

простора, пословно име се мора уклонити истовремено са даном пресељења у други објекат, 
односно пословни простор, а под напријед наведеним условима (члан 1. до 4. ове Одлуке). 

Члан 6. 
За истицање пословног имена плаћа се комунална такса у износу и на начин како је то 

регулисано Одлуком о комуналним таксама.  
Члан 7. 

Обвезници из члана 1. ове Одлуке, дужни су пословно име ускладити са овом Одлуком, у 
року од 90 (деведесет) дана од дана ступања на снагу исте. 

Члан 8. 
Надзор над примјеном одредаба ове одлуке врши комунална полиција. 

Члан 9. 
(1) Новчаном казном од 800 КМ до 4.000 КМ казниће се за прекршај правно лице, ако: 
а) ако не истакне пословно име (члан 1. ове Одлуке), 
б) ако истакне пословно име супротно називу или имену садржаном у одобрењу надлежног 

органа (члан 2. ове Одлуке), 
в) ако истакне пословно име супротно члану 4. став 2. и 3. ове Одлуке,   
г) ако се не придржава обавеза утврђених у члану 4. став 5. ове Одлуке и 
д) ако не уклони пословно име (члан 5. ове Одлуке). 
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу, новчаном 

казном у износу од 150 КМ до 200 КМ. 
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник, новчаном казном у износу од 

400 КМ до 1.000 КМ. 
Члан 10. 

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар”. 

Број: 01-022-103/12                                                                                              Предсједник Скупштине      
29. јун 2012. године                                                                                                  Звјездан Милић,с.р.          
Доњи Жабар  

__________________________________________ 
      124 
   На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26.Статута oпштине Доњи Жабар („Службени гласник општине 
Доњи Жабар“,бр. 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.),а у складу са чланом 3. Одлуке 
о стумулисању наталитета („Службени гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни број 7/12 и 
10/12),на приједлог Комисије за популациону политику,Скупштина општине Доњи Жабар на 
Тридесетосмој редовној сједници одржаној 29. јуна 2012. године,  донијела је 
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ОДЛУКУ 

о висини новчане помоћи за стимулисање наталитета у 2012. години 
Члан 1. 

   Новчана помоћ за стимулисање наталитета на подручју општине Доњи Жабар у 2012.години из 
Буџета општине Доњи Жабар за 2012. годину - Економски код 416120 - Текуће помоћи породици, 
дјеци и омладини-Подстицај наталитету, одређује се у сљедећим износима: 
    - за прво рођено дијете ......................................     400,00 КМ 
    - за друго и свако наредно рођено дијете ........     600,00 КМ 
    - за рођене близанце или тројке  ......................   1.000,00 КМ. 

Члан 2. 
   Ова Одлука ступа на снaгу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 

Број: 01-022-105/12                                                                                      Предсједник Скупштине 
29. јун 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),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар (''Службени 
гласник општине Доњи Жабар'', број 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина 
општине Доњи Жабар,на Тридесетосмој редовној сједници одржаној 29.јуна 2012.године донијела је 

ОДЛУКУ 
о престанку важења Одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о 

додатним услугама локалног јавног информисања 
Члан 1. 

   Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о додатним услугама локалног јавног 
информисања број 01-022-61/12 од 20.4.2012. године(»Службени гласник општине Доњи Жабар«, 
Ванредни број 7/12) престаје да важи. 

Члан 2. 
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у '''Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар''. 

Број: 01-022-99/12                                                                             Предсједник Скупштине                                                                                
29. јун 2012. године                                                                              Звјездан Милић, с.р. 
Доњи Жабар       

__________________________________________ 
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   На основу члана 2.12. став (8) Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 
бр.23/01, 7/02-ВП БиХ,9/02-ВП БиХ,20/02,25/02-исправка,4/04,20/04,25/05-ВПБиХ,52/05,77/05,11/06-
ВП БиХ, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10) и члана 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени 
гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина 
општине Доњи Жабар,на приједлог Комисије за избор и именовање,на својој Тридесетосмој редовној 
сједници одржаној дана 29. јуна 2012. године, донијела је 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЈЕДНИКА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ДОЊИ ЖАБАР 

    1. За предсједника Општинске изборне комисије Доњи Жабар, именује се: 
       - ДУШАНКА ЈОВАНОВИЋ из Доњег Жабара   
   2. Ово рјешење ступа на снагу даном давања сагласности од стране Централне изборне комисије 
Босне и Херцеговине, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 

Број:01-022-101/12                                                                                         Предсједник Скупштине 
29.јун 2012. године                                                                                            Звјездан Милић, с.р. 
Доњи Жабар 

__________________________________________ 
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         На основу члана 30. Закона о Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике 
Српске“, број 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,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и 
чланом 7. Правилника о избору и раду школског одбора(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 7/09 и 37/09), Скупштина општине Доњи Жабар на 38. редовној сједници одржаној 29. јуна 
2012. године, на приједлог Комисије за избор и именовање, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Школског одбора Основне школе „Доњи Жабар“ 

Доњи Жабар у име јединице локалне самоуправе 
 

   1. МИРКО ВУКОВИЋ, из Доњег Жабара, бира се за члана Школског одбора у Основној школи 
„Доњи Жабар“ Доњи Жабар у име јединице локалне самоуправе. 
   2. Ово рјешење ступа на снагу са даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-100/12                                                                              Предсједник Скупштине 
29.6.2012. године                                                                                      Звјездан Милић, с.р. 
Доњи Жабар 

О б р а з л о ж е њ е 
   Министарство просвјете и културе Републике Српске својом инструкцијом број 07.020/610-667/12 
од 21.5.2012. године затражило је од Скупштине општине Доњи Жабар приједлог за именовање 
члана Школског одбора у Основној школи „Доњи Жабар“ Доњи Жабар у име јединице локалне 
самоуправе. 
   Имајући у виду наведено Комисија за избор и именовање на сједници одржаној 15. јуна 2012. 
године, у складу са својим надлежностима, утврдила је приједлог кандидата за избор члана 
Школског одбора у Основној школи „Доњи Жабар“ Доњи Жабар у име јединице локалне 
самоуправе и предлаже Скупштини општине Доњи Жабар да на 38. редовној сједници усвоји овај 
приједлог. 
                                                                                  Предсједник Комисије за избор и именовање 
                                                                                                      Цвијетин Ђорђић,с.р. 

__________________________________________ 
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    На основу  члана 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т. ) а у складу са чланом 108. Пословника 
Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,број 1/05, 4/05-
исправка и Ванредни број 9/12-а.т.) и тачком 10.алинеја трећа Програма рада Скупштине општине 
Доњи Жабар за период април-децембар 2012.године ("Службени гласник Општине Доњи 
Жабар",Ванредни број 5/12), Скупштина општине Доњи Жабар је на Двадесетосмој редовној 
седници одржаној 29.јуна 2012. године донијела, следећи 

З А К Љ У Ч А К 
I 

    НЕ УСВАЈА се Извјештај о раду начелника општине и Административне службе општине Доњи 
Жабар за 2011. годину. 

II 
   Извјештај из тачке I овог Закључка, у прилогу, чини његов саставни диео. 

 
III 

   Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 

 

Број: 01-022-106/12                                                                                         Предсједник Скупштине 
29. јун 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,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.),чланом 108. 
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 
4/05-испр.)и тачком 10.алинеја трећа Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за период 
април-децембар 2012.године(“Службени гласник општине Доњи Жабар”, Ванредни бр.5/12), 
Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетосмој редовној сједници одржаној дана 29. јуна 2012. 
године,донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

   Усвајаjу се извјештаји о раду спортских организација које су користиле средства буџета у 2011. 
години са плановима рада и финансирању у 2012. години,и то: 
   - ФК „ПОЛЕТ“ Човић Поље 
   - ФК „МЛАДОСТ“ Лончари 
   - ФК „Црвена Звијезда“ Доњи Жабар 
   - ОК „ДОЊИ ЖАБАР“ Доњи Жабар и 
   . Карате клуб „РОНИН“ Лончари. 

II 
   Извјештаји  и планови из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чине његов саставни дио. 

 
III 

 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар”. 
 
Број: 01-022-107/12                                                                                      Предсједник Скупштине 
29. јун 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,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.),чланом 108. 
Пословника Скупштине  општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05, 
4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.)и тачком 10.алинеја трећа Програма рада Скупштине 
општине Доњи Жабар за период април-децембар 2012. године(“Службени гласник општине Доњи 
Жабар”, Ванредни бр.5/12),Скупштина општине Доњи Жабар, на Двадесетосмој редовној сједници 
одржаној дана 29. јуна 2012. године,донијела је 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

   Усваја се Извјештај о раду КУД «РУЗМАРИН» Доњи Жабар у 2011. години са Планом рада у 
2012. години од 18. 5.2012. године. 

II 
   Извјештај  и план из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чине његов саставни дио. 

 
III 

 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар”. 
 
Број: 01-022-108/12                                                                                      Предсједник Скупштине 
29. јун 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,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.),чланом 108. 
Пословника Скупштине  општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05, 
4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.)и тачком 10.алинеја друга Програма рада Скупштине општине 
Доњи Жабар за период април-децембар 2012. године(“Службени гласник општине Доњи Жабар”, 
Ванредни бр.5/12),Скупштина општине Доњи Жабар, на Двадесетосмој редовној сједници одржаној 
дана 29. јуна 2012. године,донијела је 

ЗАКЉУЧАК 
I 

   Прихвата се Информација о провођењу Закона о дјечијој заштити на подручју општине Доњи 
Жабар у 2011/12 години. 

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: 01-022-110/12                                                                                      Предсједник Скупштине 
29. јун 2012. године                                                                                          Звјездан Милић,с.р. 
Доњи Жабар 

 
И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 

о провођењу Закона о дјеијој заштити на подручју општине Доњи 
Жабар 2011/12 г. 

 
   Закон о дјечијој заштити Републике Српске (пречишћени текст) објављен је  у Сл.гласнику РС 
бр.4.од 25. јануара 2002.год.измјене и допуне истог закона објављене у сл. гласнику број РС бр. 
17/08 од 30. јанура 2008.г. 
   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 доноси рјешења. 
Информатички послови који су до маја прошле године обављани у Јавном фонду дјечије заштите у 
Бијељини као и исплата и контрола свих исплата по закону, данас се раде у нашој служби. 
За вођење послова дјечије заштите нужно је посједовати цертификат издат од стране Јавног фонда 
дјечије заштите. 
 
ПРАВА У ОБЛАСТИ ДЈЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ: 
 
    1. Додатак на дјецу;  

    2. Матерински додатак; 

    3. Помоћ за опрему новорођенчета; 

    4. Накнада плате за вријеме породиљског одсуства; 

    5. Задовољавање развојних потреба дјеце; 
 
   За остваривање права утврђених 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; 
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   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 11 односно 17 мјесецикада се ради о трећем и четвртом дјетету.Подразумјева се да 
треба да су испуњени сви услови предвиђени законом о раду. У остваривању овог права пооштрени 
су критерији али су права повећана. Наиме у измјенма и допунама закона о дјечијој заштити први 
мјесец пада на терет послодавца а остали мјесеци на терет ЈФДЗ. 

   2. Матерински додатак 

   Право на матерински додатак остварује свака мајка,осим мајке која има право на накнаду плате за 
вријеме породиљског одсуства. 
   За кориштење овог права потребно је испунити услове по питању имовинског цензуса,и оно траје 
годину дана рачунајући од дана рођења дијетета.Рокови за подношење захтјева су одређени на 90 
дана од дана порода. 

   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 250.00 км. По Одлуци Владе РС помоћ 
за треће и четврто дијете се увећава до износа 500,00 односно 400,00 км.Скупштина општине 
Д.,Жабар је донијела је  Одлуку о стимулисању наталитета (Сл.гласник  општине Д.Жабар број 7/12 
од 23.априла 2012.г.) У 2012 години забиљежен је значајан пораст новорођене дјеце и самиом тим 
кориштења права на опрему новорођенчета.Нарочито треће дијете. 

   4. Додатак на дјецу 

   Право на додатак на дјецу под прописаним условима припада сваком држављанину РС а под 
одређеним 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 додатак на дјецу имају дјеца палих бораца,цивилних 
жртава рата ,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. 
   Директор ЈФДЗ сваке године доноси Одлуку о исплати номиналних износа и цензуса за 
остваривање права на ДД, у складу са материјалним приликама у фонду. 
   Номинални износи за 2011 годину су како је то презентованио у табели. 
   Цензуси су повољнији него за раније године. 
 
   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,васпитно-образовног 
процеса,спортско-рекреативних активности. 
   У оквиру провођења програма “Рано откривање дјеце са посебним потребама у току ове године 
откривено је и категорисано двоје дјеце и исти су били на комисији за категоризацију у Бијељини. 
   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. 
   Дакле право се може остварити под сљедећим условима:  
   1.  а )да укупни мјесечни приход по члану породице,остварен у шест мјесеци прије подниошења 
захтјева ,не прелази износ од 75,00 км а катастасрски приход по члану породице  у претходној 
години  не прелази износ од 1,50 км што је 3%  просјечног катастарског прихода по једном хектару 
земљишта,за кориснике који остварују право на д.д. за друго дијете. 
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         б) да укупни мјесечни приход по члану породице,остварен у шест мјесеци прије подниошења 
захтјева ,не прелази износ од 80,00 км, а катастасрски приход по члану породице  у претходној 
години  не прелази износ од 1,50 км што је 3%  просјечног катастарског прихода по једном хектару 
земљишта,за кориснике који остварују право на матерински додатак за прво троје дјеце  и дјечији 
додатак за треће дијете и свако наредно дијете у породици.. 
   2. да укупни катастарски приход по члану породице износи до 5,00 км што је 10% од просјечног 
катастарског прихода по једном хектару земљишта,а породице не остварују друге приходе. 
   3. да каталошка вриједниост процјењене покретне имовине (аутомобил,радна машина и др.) не 
прелази вриједност од 5.000,00 км. 
                                                                            Погледајмо табелу 1. 
 

Мјесна 
заједница 

право на 
д.д 

право на 
м.д. 

право на 
опр.н. 

Накнада  
плате 

играоница боравак на 
мору 

ДОЊИ 
ЖАБАР 

31 3 4 До сада је 
остварено 
21.накнада 
плате 

У овој 
годиниу 
играоница 
ради са 23. 
дјеце 

Ове год. на 
море иде 
7.дјеце, 
1.васпитач 
и 
1.родитељ 

ЛОНЧАРИ 19 1 2 
ЧОВИЋ 
ПОЉЕ 

22 3 5 

УКУПНО: 72 6 11 21 23 9 
  
   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,сада и у подручним 
школама,Лончари и Ч.Поље. 
   Сваке године организује се љетовање дјеце на мору у Кумбору (Црна Гора) и увијек смо слали од 
6-8-оро дјеце.Укључујемо и дјецу са посебним потребама,обезбједи се пратња родитеља. 
 
Висина додатка на дјецу као и других права је како слиједи: 
 

ОСТВАРЕНО ПРАВО И ЊЕГОВА ВИСИНА 
 Додатак на дјецу Матерински додатак Опрема 

новорођенчета. 
Прво дијете нема право (има 

само изузеци: 
инвал.дјеца палих 
бораца без род.ст. и 
корисници соц.пом) 
90,00 КМ 

70,00 км 250,00 км 

Друго дијете 35,00 км 70,00 км 250,00 км 
Треће дијете 70,00 км 70,00 км 250,00+500,00 км 
Четврто дијете 35,00 км Нема право 250,00+400,00 км 
Општинска средства нису дефинисана и није било корисника права на опрему 
новорођенчета. 

 
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. 
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   Сваки предмет се уноси у базу податак у рачунар матичне општине.За општине Д.Жабар и 
Пелагићево информатичка обрада се радила у Јавном Фонду,у 2009 години бољом организацијом 
Службе социјалне и дјечије заштите информатички послови се раде у нашој служби. 
   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 едукације 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. Рјешења потписује Начелника општине.   
  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 реализације око организовања и рада играонице за дјецу као и 
одласка дјеце на море значајно је поменути сарадњу са ОШ. Доњи Жабар,која има играонички 
простор и сваке године га ископристи у предвиђене активности.Играоница је радила и у подручним 
школама Ч.Поље и Лончари.Укупан број дјеце који је прошао кроз играноцу је Д.Жабар-
15,Лончари,9 и Ч.Поље 8, све у периоду од 07.05 до 07.06.12 године. 
   Организација играоница као и финансирање је прешло у надлежност Министарства за образовање 
што је уређено законом ,но још увијек није постало пракса,тако да су општине у овом дјелу 
препуштене сами себи. Ове као и прошле године финасирање играонице обављено је из средстава 
буџета општине,а простор који је адекватно уређен за ове намјене већ постоји у школи тако да у 
њега није улагано сем нешто дидактичких средстава. У финасирању овог пројекта ове године нису 
учествовали родитељи. 
 
   Дакле,ове године програм играонице се проводи из општинских средстава јер фонд није 
организовао ову активност, и једна  смо од рјетких општина гдје играонице функционишу на 
описани начин. 
   Списак дјеце за одлазак на море у Кумбор–програм „Кумбор 12“ сачињен је по завршеном тендеру 
и пријавама-захтјевима родитеља.Пријављено је укупно 12 дјеце а одобрен је одлазак за седморо 
дјеце,једаног  родитеља и једног васпитача  у термину од 04.08.2012. до 13.08.2012. Васпитач који ће 
обављати послове за општине Д.Жабар и Брчко и Пелагићево је наставник из Брчког.Сваке године 
дјеци је додјељиван џепарац по 50,00 км,очекује се исти поступак и вове године.Што се тиче оцјене 
рада надлежне службе за послове дјечије заштите на нашој општини јавни фонд је изрекао само 
позитивне оцјене. По повратку дјеце са мора општинама се додјељује ЦД (забиљежене активности 
дјеце) исти се може погледати а није лоша идеја да се погледа на једној од скупштина. Био би то 
велики подстрек и Служби и Фонду и Скупштина би показала шири приступ дјечијој заштити. 
 
ЗАКЉУЧЦИ: 
 
   Од 1997.године 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.По први пут Општина 
Д.Жабар показује интерес за стимулисање наталитета,својим средствима. 
    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 
мјере 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 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 и други . 
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   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. Организован превоз за ученике основне школе,организован превоз за ученике средње 
школе о чему је било говора кроз друге информације значајна је помоћ дјеци и њиховим 
породицама. Организовање дјеце у културно-умјетничком друштву, веома је значајна активност. 
                                                                                                                                                            
ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА: 
 
- Дјечија заштита је значајна друштвена дјелатност коју треба свакодневно јачати и ширити обим 
права. 
- Стимулисати добровољне дјелатности,невладин сектор да као и до сада раде на заштити интереса 
дјеце и њихових породица. 
- Убрзати активности око примјене Одлуке о стимулисању наталитета,како би се отклониле 
одређене забуне међу грађанима и олакшао рад Службе . 

Доњи Жабар,јун 2012.године 

ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК 
ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈАЛТНОСТИ                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Владимир Ресановић,соц.радник,с.р.                                                                      Стево Стевић,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,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.),чланом 108. Пословника 

Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05, 4/05-исправка 
и Ванредни број 9/12-а.т.)и тачком 10.алинеја друга Програма рада Скупштине општине Доњи 
Жабар за период април-децембар 2012. године(“Службени гласник општине Доњи Жабар”, 
Ванредни бр.5/12),Скупштина општине Доњи Жабар, на Двадесетосмој редовној сједници одржаној 
дана 29. јуна 2012. године,донијела је 

ЗАКЉУЧАК 
I 

   Прихвата се Информација о стању уређења и одржавања спомен обиљежја на подручју општине 
Доњи Жабар 

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: 01-022-111/12                                                                                         Предсједник Скупштине 
29. јун 2012. године                                                                                             Звјездан Милић,с.р. 
Доњи Жабар 

ИНФОРМАЦИЈА 
о стању уређења и одржавању спомен обиљежја 

на подручју општине Доњи Жабар 
     Споменици борцима и жртвама отаџбинског рата спадају у споменике културе једне општине. 
Тако и на основу одлуке скупштине општине Доњи Жабар, односно одлуке о изградњи грађевина и 
уређења простора општине Доњи Жабар, а за заштиту подручја природног и културно – историјског 
наслеђа споменици борцима и жртвама отаџбинског рата припадају као споменици културе. 
     У споменике борцима и жртвама отаџбинског рата спадају: 
    - 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. година у Човић Пољу, 
    - спомен обиљежје у Доњем Жабару у част оснивања Прве посавске чете 1941. године (двориште 
куће Катића). 
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   Како је општина дужна да се стара у заштити и очувању грађевина односно обиљежја од значаја, а 
самим тим и споменицима борцима и жртвама отаџбинског рата, бригу о чистоћи и одржавању 
споменика воде мјесне заједнице. Из информација предсједника Савјета мјесних заједница у сва три 
села врши се редовно одржавање споменика, а које се састоји од прања и чишћења споменика од 
прашине, кошења траве, уклањања смећа које нанесе вјетар и оджавања садница око споменика. 
Што се тиче чистоће споменика у протеклом периоду може се дати добра оцјена пошто су 
споменици добро одржавани. Било је поправки мермерних плоча на споменику у Доњем Жабару 
које су биле попадале а понешто је било и покидано несташлуком. 
   Све је то санирано и сада је споменик у добром стању. У Лончарима су поправљени стубићи и 
ланци који су возилима били оштећени, а сједне стране постављени су нови због заштите споменика 
од возила које паркирају запослени у дому. У Човић Пољу су оштећена освјетљења (рефлектори) 
код споменика, и они су поправљени али су одмах поново оштећени. Требало би мало више пажње 
посветити одржавању спомен обиљежја прве посавске чете 1941. године, као и полагању вијенца на 
тај споменик. 
                                                                                                      ОБРАЂИВАЧ: 

                                                                                   Јово – Дујо Жигић, с.р. 
                                                                    Стручни сарадник за цивилну заштиту  
                                                                                      и мјесне заједнице 
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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,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.),чланом 108. 
Пословника Скупштине  општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05, 
4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.)и тачком 10.алинеја друга Програма рада Скупштине 
општине Доњи Жабар за период април-децембар 2012. године(“Службени гласник општине Доњи 
Жабар”, Ванредни бр.5/12),Скупштина општине Доњи Жабар, на Двадесетосмој редовној сједници 
одржаној дана 29. јуна 2012. године,донијела је 

ЗАКЉУЧАК 
I 

   Прихвата се Информација о реализацији прољећне сјетве и припреми за жетву стрних жита рода 
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: 01-022-112/12                                                                                      Предсједник Скупштине 
29. јун 2012. године                                                                                           Звјездан Милић,с.р. 
Доњи Жабар 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 
о реализација прољетне сјетве и припрема за жетву стрних 

жита рода 2012 године 
         Прољетна сјетва: 
        Информација о реализацији прољетне сјетве заснована је на датим  изјавама пољопривредних 
произвођача на подручју Општине Доњи Жабар. 
У прољетрној сјетви ове године укупно је засијано 1336 ха.                
          Табеларни приказ засијаних прољетних површина: 
 

Рб. кутура План ха Индекс% 
1 Јара жита     60   4,49 
2     кукуруз 1000 74,85 
3 соја   140 10,47 
4 дуван     30    2,24 
5 поврће   106    7,93 
                              Укупно: 1336 
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   Овогодишња прољетна сјетва је реализована теже од предходних година.Наиме ради се томе да је 
јесен 2011 године била екстремно сушна,те се практично није  могло орати све до краја зиме и 
почетка прољећа.Поред ових недаћа које су снашле пољопривредне произвођаче, и прољеће је било 
тешко због превелике влаге . 
     Обилне кише су отежале,и продужиле  прољетну сјетву .  
Што се тиче снадбјевености минералним ђубривом било га је прилично довољно. 
      Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде Републике Српске,на име помоћи у 
реализацији прољетне сјетве одобрило је ђубриво 9:15:15 у количини од 250 кг/ха,уз одгођено 
плаћање. 
      Mинистарство је дало регрес за ђубриво у износу од 25%. 
Ове године није било регресираног  горива те је и због тога  отежавало  прољетну сјетву. 
      Право на добијање регресираног ђубрива имали су само они пољопривредни произвођачи који 
су измирили обавезе према Министарству пољопривреде. 
     Морам споменути да је било повољности и за сјетву пшенице рода 2011 /2012 године. 
За јесењу сјетву пшенице Министарство пољопривреде шумарства и  
 водоривреде,стимулисало је пољопривредне произвођаче са 250км/ха,уз одређене услове( да мора 
минимално посијати 2 ха,итд) .                                                                                     
     За ову стимулацију пријавило се 12 пољопривредних произвођача односно укупно 65,6 ха.  

   Овај вид подстицаја нису могли бити обухваћени пољопривредни произвођачи који немају 4 ха 
земљишта. 
                        Припрема за жетву стрних жита: 

   Што се тиче приопрема за жетву,оне теку устаљеним током као и предходних година,с тим што су 
комбајни сваке године све старији,а набавке нових комбајна је мало било.. 
   За овогодишњу жетву има око 500ха,од чега под  пшеницом засијано је 380 ха,озимим јечмом 110 
ха,а остало је зоб. 
Овогодишња жетва ће бити тежа од прошлогодишње зато што су обилне прољетне па и ове задње 
кише доста поваљале усјеве,те ће отежати рад комбајнима па и превозним возилима. 

   Доњи Жабар, 11.6.2012. године 

Информацију израдила                                                                   Предлагач: 
                       Административна служа                                                          Начелник Општине 

__________________________________________ 
     134 
  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,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.),чланом 108. 
Пословника Скупштине  општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05, 
4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.)и тачком 10.алинеја друга Програма рада Скупштине 
општине Доњи Жабар за период април-децембар 2012. године(“Службени гласник општине Доњи 
Жабар”, Ванредни бр.5/12),Скупштина општине Доњи Жабар, на Двадесетосмој редовној сједници 
одржаној дана 29. јуна 2012. године,донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
I 

   Прихвата се Информација о раду и финансијском пословању Општинске борачке организације 
Доњи Жабар за 2011.годину са Програмом рада за 2012.годину број 5-56-01-22/12 од 18.6.2012. 
године. 

II 
   Информација  и Програм рада из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чине његов саставни дио. 

III 
 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар”. 

Број: 01-022-109/12                                                                                         Предсједник Скупштине 
29. јун 2012. године                                                                                             Звјездан Милић,с.р. 
Доњи Жабар 

__________________________________________ 
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          На основу чланoва 43. и 72. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05)  и члана 20. Одлуке о легализацији  бесправно почетих или 
изграђених објеката или дијелова објеката на подручју општине Доњи Жабар(“Службени гласник 
општине Доњи Жабар”,бр:10/11), Начелник општине Доњи Жабар, доноси 

 
ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ И РАДУ 
КОМИСИЈЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ 

 
Члан 1. 

   У Правилнику о спровођењу поступка легализациjе и раду комисије за легализацију 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 13/11) у члану 10. реч „рјешењем“ замјењује 
се ријечју: „закључком“. 

Члан 2. 
   Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 
 
Број: 02-36-1/12                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
29.6.2012.године                                                                             Стево Стевић, с. р. 
Доњи Жабар 

__________________________________________ 
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