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циљевима,програмима
и
мјерама
предложеним
Стратегијом
за
младе
општине
На основу чл. 61,78. и 79.Закона о омладинском
организовању ("Службени гласник Републике Доњи Жабар;
Српске", бр.98/04, 119/08 и 1/12),а у складу са - програмима за младе који се финансирају из
чланом 30.алинеја 2.и 29.Закона о локалној буџета општине и других извора финансирања;
самоуправи ("Службени гласник Републике - омладинским активностима које су од
Српске", бр.101/04,42/05 и 118/05)и чл. 26. Статута приоритетног значаја за општину;
Општине Доњи Жабар (''Службени гласник - критеријумима за расподјелу средстава из
Општине Доњи Жабар'',број 6/05, Ванредни број буџета општине и других извора намијењених
реализацију
програма
утврђених
7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина за
општине Доњи Жабар,на Тридесетдеветој редовној омладинском политиком и Стратегијом за
сједници одржаној дана 27.јула 2012. године, младе.
Савјет обавља и друге послове за које га
донијела је
овласти
Скупштина.»
ОДЛУКУ
Члан 4.
о измјени Одлуке о образовању
Члан 9. мијења се и гласи:
Канцеларије за младе
«Члан 9.
Послове
на
остваривању
циљева Канцеларије
Члан 1.
за
младе
обавља
Координатор
Канцеларије за
У Одлуци о образовању Канцеларије за младе
младе,којег
именује
и
разрјешава
Скупштина
(''Службени гласник Општине Доњи Жабар'', број
посебним
рјешењем,на
приједлог
Савјета.
4/10),у члану 6.тачка 1.мијења се и гласи:
Рјешењем из става 1.овог члана утврђује се
»1. Савјет за младе«
висина накнаде за Координатора.
Члан 2.
На основу рјешења из става 1.овог члана,
Члан 7. мијења се и гласи:
начелник општине закључује уговор са
«Члан 7.
кооординатором којим се ближе регулишу
»Чланове Савјета за младе општине Доњи Жабар права,обавезе и одговорности координатора, у
(у даљем тексту:Савјет) бира и разрјешава
складу са овом Одлуком. Уговор се закључује на
Скупштина општине Доњи Жабар(у даљем тексту:
период од двије године и може се, у складу са
Скупштина), ради давања мишљења о стручним рјешењем Скупштине продужавати и са истим
питањима из области развоја омладинске политике
лицем до његове навршене 30-е године живота.«
и њене примјене.
Члан 5.
Чланове Савјета чине лица од 15 до навршених 30
Скупштина
ће
именовати
Савјет у року од
година,са пребивалиштем на подручју општине
30
дана
од
дана
ступања
на
снагу
ове Одлуке.
Доњи Жабар.
Скупштина,на приједлог Савјета, именоваће
Чланови Савјета бирају се на мандатни период
Координатора
у року од два мјесеца од дана
Скупштине.
ступања
на
снагу
ове Одлуке.
Савјет има највише седам чланова.«
Члан 6.
Члан 3.
Начелник
општине
дужан је разријешити
Члан 8. мијења се и гласи:
дужности
досадашњег
Координатора, у року
«Члан 8.
од
30
дана
од
дана
ступања
на снагу ове
Савјет у оквиру свог дјелокруга рада разматра,
Одлуке
и
закључити
уговор
са новим
предлаже и даје мишљења о:
координатором у року од седам дана од дана
доношења рјешења из члана 9.став 1. Одлуке.
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1. Уважава се захтјев СТЈЕПАНА
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана СТЈЕПАНОВИЋА из Доњег Жабара па се
објављивања у „Службеном гласнику општине истом одобрава посебна новчана помоћ у
Доњи Жабар“.
износу од 500,00 КМ из Буџета општине
Доњи Жабар, Економски код 416120-Текуће
Број:01-022-113/12
Предсједник Скупштине
дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
27. јул 2012.године
Звјездан Милић, с.р.
општине-Текуће помоћи породицама палих
Доњи Жабар
бораца, ратних војних инвалида, цивилних
_______________________________
жртава рата и демобилисаним борцима.
149
2. Новчана помоћ биће исплаћена на текући
На основу члана 17.Закона о статусу рачун именованог.
функционера јединица локалне самоуправе
3. За извршење овог рјешења одговоран је
("Службени гласник Републике Српске", бр. начелник општине.
96/05),а у складу са чл. 39. Закона о локалној
4. Ово Рјешење биће објављено у
самоуправи ("Службени гласник Републике „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05)и чланом 26.
Статута општине Доњи Жабар ("Службени
Образложење
гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05, Ванредни
Стјепан Стјепановић из Доњег Жабара
број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина поднио је захтјев за додјелу посебне новчане
општине Доњи Жабар,на Трећој Ванредној помоћи из буџета општине Доњи Жабар. Уз
сједници одржаној дана 31. јула 2012. године, захтјев приложени су:
донијела је
- мишљење Општинске борачке организације
Доњи Жабар(у даљем тексту: ОБО) о потреби
ОДЛУКУ
и оправданости додјеле новчане помоћи број 5О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА И ДРУГИМ
56-01-23/12 од 19.7.2012. године,
НАКНАДАМА ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ
- медицинска документација
Члан 1.
- фотокопија личне карте,
У Одлуци о платама и другим накнадама
- фотокопија текућег рачуна.
функционера
општине(„Службени
гласник
Скупштина општине Доњи Жабар рјешавајући
општине
Доњи
Жабар“,
бр.
6/11-Други по захтјеву утврдила је да постоји оправдана
Пречишћени текст и Ванредни број 5/12),у члану потреба за додјелу помоћи,па је у складу са
2. мијења се алинеја друга и измијењена гласи:
чл.1., 3,. 5. и 6. Одлуке о посебној новчаној
«- Замјеник Начелника општине .... 1,0.»
помоћи борцима,војним инвалидима и
породицама погинулих бораца одбрамбеноЧлан 2.
отаџбинског
рата
Републике
Српске
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
објављивања у „Службеном гласнику општине Ванредни бр.7/12 и Ванредни број 10/12) и
Доњи Жабар“.
ријешила као у изреци овог Рјешења.

Број: 01-022-122/12
Предсједник Скупштине
31. јул 2012. године
Звјездан Милић,с.р.
Доњи Жабар
_______________________________
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Скупштина општине Доњи Жабар, на основу чл.
190.и 197. став 1.Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“,
бр.13/02, 87/07-исправка и 55/10),а у складу са
чланом 5.Одлуке о посебној новчаној помоћи
борцима,војним инвалидима и породицама
погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске („Службени гласник општине
Доњи Жабар“,Ванредни бр.7/12 и 10/12), поводом
захтјева Стјепана Стјепановића из Доњег Жабара, у
предмету додјеле посебне новчане помоћи,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Рјешења не може се изјавити
жалба,али се може покренути управни спор
тужбом пред Окружним судом у Добоју.
Тужба се подноси у року од 30 дана од дана
достављања овог Рјешења.
Тужба се таксира са 100,00 КМ судских
такси по Тарифном броју 22.тачка 1.Таксене
тарифе судских такса („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 73/08 и 49/09).
Број: 01-532-1/12
Предсједник Скупштине
27. јул 2012. године
Звјездан Милић, с.р.
Доњи Жабар
_______________________________
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Скупштина општине Доњи Жабар, на
основу чл.190. и 197.став 1. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник
Републике Српске“, бр.13/02, 87/07-исправка
и 55/10),а у складу са чланом 6. Одлуке о
Страна 2
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једнократној новчаној помоћи лицима у стању („Службени гласник Републике Српске“,
ванредне социјалне потребе („Службени гласник бр.101/04, 42/05 и 118/05),чланом 26. тачка 21)
општине Доњи Жабар“,Ванредни бр. 7/12 и 10/12), Статута општине Доњи Жабар („Службени
поводом захтјева Гроздане Ђокић из Доњег Жабара, гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05,
у предмету додјеле једнократне новчане помоћи, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12донијела је
аутентично тумачење) и чланом 20. а у вези са
чланом 18. Пословника Скупштине општине
РЈЕШЕЊЕ
1. Уважава се захтјев ГРОЗДАНЕ ЂОКИЋ из Доњи Жабар(„Службени гласник општине
Доњег Жабара, па се истом одобрава једнократна Доњи Жабар“,бр. 1/05, 4/05-исправка и
новчана помоћ из разлога ванредне социјалне Ванредни број 9/12-аутентично тумачење),
потребе-операција ока дјетета, у износу од 500,00 поводом захтјева групе од осам одборника
КМ из Буџета општине Доњи Жабар, Економски Скупштине општине Доњи Жабар, у предмету
дужности
потпредсједника
код 416120- Текуће дознаке грађанима које се разрјешења
Скупштине
општине
Доњи
Жабар,на
Трећој
исплаћују из буџета општине-Остале текуће
Ванредној
сједници
одржаној
дана
31.
јула
дознаке грађанима.
2012.
године,
донијела
је
2. Новчана помоћ биће исплаћена на текући

рачун именованог.
3. За извршење овог рјешења одговоран је
начелник општине.
4. Ово Рјешење биће објављено у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.

Образложење
Гроздана Ђокић из Доњег Жабара поднијела је
захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи из
буџета општине Доњи Жабар из разлога ванредне
социјалне потребе-операција ока дјетета. Уз
захтјев приложени су:
- медицинска документација - Оптика
„Станковић“,
- копија личне карте,
- фотокопија текућег рачуна.
Скупштина општине Доњи Жабар рјешавајући
по захтјеву утврдила је да је исти основан,па је у
складу са чл. 5., 9. и 10. Одлуке о једнократној
новчаној помоћи лицима у стању ванредне социјалне
потребе(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“, Ванредни бр. 7/12 и Ванредни бр. 10/12)и
ријешила као у изреци овог Рјешења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Рјешења не може се изјавити жалба,
али се може покренути управни спор тужбом пред
Окружним судом у Добоју.Тужба се подноси у
року од 30 дана од дана достављања овог Рјешења.
Тужба се таксира са 100,00 КМ судских такси по
Тарифном броју 22.тачка 1.Таксене тарифе судских
такса(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
73/08 и 49/09).
Број: 01-532-2/12
Предсједник Скупштине
27. јул 2012. године
Звјездан Милић, с.р.
Доњи Жабар
_______________________________
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Скупштина општине Доњи Жабар, на основу
члана 190. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
13/02,87/07-исправка и 55/10),а у складу са чланом
30.алинеја 19.Закона о локалној самоуправи

РЈЕШЕЊЕ
1. НИКОЛА ЂОКАНОВИЋ из Доњег
Жабара,
разрјешава
се
функције
потпредсједника Скупштине општине Доњи
Жабар са 31. 7. 2012.године.
2. Именовани има право на плату у трајању
од шест мјесеци рачунајући од дана
разрјешења, у висини коју је имао у вријеме
престанка функције.
3. Ово Рјешење биће објављено у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.

Образло жење
Дана 27. јуна 2012. године група од осам
одборника поднијела образложени приједлог
за разрјешење Николе Ђокановића дужности
потпредсједника Скупштине општине Доњи
Жабар.
Приједлог
садржи
сљедеће
образложење:
1. На захтјев осам одборника Скупштине
општине Доњи Жабар Друга Ванредна сједница
Скупштине општине Доњи Жабар одржана је
21.12.2012.године.Стево Мијатовић, тадашњи
предсједник Скупштине, није сазвао сједницу
Скупштине општине Доњи Жабар иако је
захтјев за сазивање поднијела група од осам
одборника путем писарнице општине Доњи
Жабар дана 25.11.2011.године.Тиме је
прекршио одредбе члана 72. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар. У
наведеном захтјеву је предложен дневни ред у
којем је,између осталог, предложена тачка
дневног
реда-разрјешење
функције
потпредсједника Скупштине општине Доњи
Жабар, тј. Николе Ђокановића. Такође у
наведеном захтјеву за разрјешење дато је
образложење у којем се тврди да је „актуелно
скупштинско руководство изгубило подршку
скупштинске већине и да својим поступцима
онемогућава
нормално
функционисање
Скупштине“.Дакле,Другу Ванредну сједницу
Скупштине сазвали су заједнички осам
одборника у складу са Пословником
Страна 3
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Скупштине општине Доњи Жабар (чл. 72. став 4. а Такво поступање није спријечило нити може
у вези са чланом 154.), имајући у виду да тадашњи спријечити рад Скупштине општине Доњи
предсједник Скупштине Стево Мијатовић није Жабар
која
је,и
поред
наведеног,
сазвао сједницу Скупштине,нити је то урадио функционисала и одржавала своје сједнице.У
потпредсједник Скупштине Никола Ђокановић том циљу Скупштина је изабрала и новог
иако је могао и био дужан сазвати сједницу предсједника и потпредсједника Скупштине
Скупштине. Другом Ванредном сједницом који су обезбиједили континуитет рада
предсједавао је најстарији одборник-Стеван Скупштине општине Доњи Жабар
Митровић у складу са Пословником Скупштине
На крају предлагачи сматрају да Никола
општине Доњи Жабар (чл.72.) обзиром да исту Ђокановић из наведених разлога нема
тадашњи предсједник Скупштине-Стево Мијатовић повјерење и подршку већине одборника за
нити
потпредсједник
Скупштине-Никола обављање
дужности
потпредсједника
Ђокановић нису сазвали и тиме су онемогућавали Скупштине општине Доњи Жабар, те предлажу
њен рад.
да се спроведе поступак разрјешења Николе
Дакле Никола Ђокановић обављајући дужност Ђокановића
дужности
потпредсједника
потпредсједника Скупштине није уважио захтјев Скупштине општине Доњи Жабар у складу са
већине својих колега одборника да се сазове одредбама члана 30. алинеја 19.и члана
ванредна сједница Скупштине иако је био дужан 37.Закона о локалној самоуправи,као и
да то учини, уколико предсједник Скупштине не одредбама члана 20. Пословника Скупштине
сазове ванредну сједницу Скупштине у складу са општине Доњи Жабар.
чланом 72.став 4.Пословника Скупштине општине
Приједлог за разрјешење Николе Ђокановића
дужности
потпредсједника
Скупштине
Доњи Жабар.
2. Даље, приједлог за разрјешење дужности општине Доњи Жабар дана 30. јула 2012.
Николе Ђокановића заснива се на чињеници да у године, у складу са чланом 52. Пословника
току обављања
функције
потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар размотрио
Скупштине није обављао своје дужности у складу је Одбор за статутарна питања и прописе и
са Пословником Скупштине општине Доњи Жабар. доставио Скупштини Извјештај са мишљењем
Наиме одредбама члана 19.став 1. Пословника које се односи на приједлог за разрјешење
Скупштине општине Доњи Жабар прописано је да Николе Ђокановића број 01/3-022-2-10/12.
„потпредсједник Скупштине помаже предсједнику Одбор је својим мишљењем утврдио да су
Скупштине у вршењу послова из његовог разлози за покретање процедуре разрјешења
дјелокруга и обавља одређене послове из потпредсједника Скупштине општине Николе
надлежности предсједника Скупштине које му он Ђокановића основани и засновани на
повјери“.Дакле потпредсједник Скупштине није утврђеним чињеницама. Одбор је поднио
овлашћен нити може обављати послове које му Скупштини приједлог да су испуњени сви
повјери начелник општине обзиром да су то процедурални услови да се на сједници
послови из надлежности извршног органа јединице Скупштине општине Доњи Жабар обави
локалне самоуправе, а чињеница је да Никола расправа и гласање по приједлогу за
Ђокановић у обављању своје дужности није чувао разрјешење Николе Ђокановића дужности
дигнитет и достојанство функције потпредсједника потпредсједника Скупштине општине Доњи
Скупштине јер је обављао и послове које му је Жабар.
На Трећој ванредној сједници Скупштине
повјеравао
начелник
општине(старање
о
функционисању
јавне
расвјете,пењање
по општине Доњи Жабар од 31. јула 2012.године
бандерама и сл.).
обављен је претрес по тачки дневног реда која
Неизвршавањем својих обавеза на описани гласи: »Разматрање Приједлога за разрјешење
начин, односно погрешно их извршавајући Никола Николе Ђокановића дужности потпредсједника
Ђокановић није на правилан начин обављао Скупштине општине Доњи Жабар«.
дужност потпредсједника Скупштине регулисан
Након закључења претреса приступило се
одредбама члана 37.Статута општине Доњи Жабар, изјашњавању одборника о приједлогу за
као и одредбама члана 19. Пословника Скупштине разрјешење Николе Ђокановића дужности
општине Доњи Жабар.
потпредсједника Скупштине општине Доњи
Дакле Никола Ђокановић је својим радњама, Жабар.О приједлогу за разрјешење Николе
односно нечињењем и несазивањем Друге Ђокановића одборници су гласали тајно,у
Ванредне сједнице Скупштине општине Доњи складу са одредбама чланова 95. и 96.
Жабар на захтјев осам одборника, директно Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
онемогућавао рад Скупштине и изван сваке сумње ("Службени гласник Општине Доњи Жабар",
стварао утисак у јавности да Скупштина не бр.1/05,4/05-исправка и Ванредни број 9/12функционише и не извршава своје надлежности. аут. тумачење).
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Тајним гласањем руководио је предсједавајући
Образложење
сједницом-потпредсједник Скупштине општине
Марко Мутавчић из Доњег Жабара ул.
Доњи Жабар уз помоћ секретара Скупштине и два Николе Тесле број 21 поднио је захтјев за
одборника које је одредила Скупштина.
додјелу новчане помоћи из буџета општине
По завршеном гласању предсједник Скупштине Доњи Жабар за стимулисање наталитета по
општине Доњи Жабар Звјезан Милић утврдио је основу рођења другог дјетета. Уз захтјев
резултате гласања и констатовао да је за приложени су:
разрјешење Николе Ђокановића дужности
- изјава о заједничком домаћинству,
потпредсједника Скупштине општине Доњи
- фотокопија личне карте,
Жабар гласало осам одборника,а седам одборника
- доказ о пребивалишту од Агенције за
није гласало, те објавио да је Никола Ђокановић идентификациона документа, евиденцију и
већином гласова од укупног броја одборника размјену података БиХ (IDDEEA)
разријешен дужности потпредсједника Скупштине
- извод из матичне књиге рођених за дијете,
општине Доњи Жабар.
- фотокопија текућег рачуна.
Резултат гласања унесен је у записник са Треће
Скупштина
општине
Доњи
Жабар
ванредне сједнице Скупштине општине Доњи рјешавајући по захтјеву утврдила је да је исти
Жабар.
основан, па је у складу са чланом 6. Одлуке о
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: стимулисању наталитета („Службени гласник
Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, општине Доњи Жабар“, Ванредни број 7/12 и
али се може покренути управни спор тужбом пред Ванредни број 10/12) и Одлуком о висини
Окружним судом у Добоју. Тужба се подноси у новчане помоћи за стимулисање наталитета у
року од 30 дана од дана достављања овог Рјешења. 2012. години број 01-022-105/12(„Службени
Тужба се таксира са 100,00 КМ судских такси по гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни број
Тарифном броју 22. тачка 1. Таксене тарифе 12/12) и ријешено као у изреци овог Рјешења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
судских такса („Службени гласник Републике
Против овог Рјешења не може се изјавити
Српске“, број 73/08 и 49/09).
жалба, али се може покренути управни спор
Број: 01-022-123/12
Предсједник Скупштине
тужбом пред Окружним судом у Добоју.
31. јул 2012. године
Звјездан Милић,с.р.
Тужба се подноси у року од 30 дана од дана
Доњи Жабар
достављања овог Рјешења. Тужба се таксира
_______________________________
са 100,00 КМ судских такси по Тарифном
153
броју 22.тачка 1.Таксене тарифе судских такса
Скупштина општине Доњи Жабар, на основу чл. („Службени гласник Републике Српске“, бр.
190. и 197.став 1. Закона о општем управном 73/08 и 49/09).
поступку („Службени гласник Републике Српске“, Број: 01-532-3/12
Предсједник Скупштине
бр. 13/02, 87/07-исправка и 55/10),а у складу са 31. јул 2012. године
Звјездан Милић,с.р.
чланом 6. Одлуке о стимулисању наталитета Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,
_______________________________
Ванредни број 7/12 и Ванредни број 10/12),
154
,поводом захтјева Марка Мутавчића из Доњег
На основу члана 30.Закона о локалној
Жабара, у предмету додјеле новчане помоћи за
самоуправи (“Службени гласник Републике
стимулисање наталитета, на Трећој Ванредној Српске”,бр. 101/04, 42/05 и 118/05),а у складу
сједници одржаној дана 31. јула 2012. године, са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар
донијела је
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,
РЈЕШЕЊЕ
бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број
1. Уважава се захтјев Марка Мутавчића из 9/12-а.т.)и чланом 108.Пословника Скупштине
Доњег Жабара ул. Николе Тесле број 21 па се општине Доњи Жабар(“Службени гласник
истом одобрава новчана помоћ у износу од 600,00 општине Доњи Жабар”,бр.1/05,4/05-исправка и
КМ из Буџета општине Доњи Жабар, Економски Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине
код 416120-Текуће помоћи породици, дјеци и Доњи Жабар, на Тридесетдеветој редовној
сједници одржаној дана 27. јула 2012. године,
омладини-Подстицај наталитету.
2. Новчана помоћ биће исплаћена на текући донијела је

рачун именованог.
3. За извршење овог рјешења одговоран је
начелник општине.
4. Ово Рјешење биће објављено у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Доњи Жабар
констатује да начелник општине Доњи Жабар
Стево Стевић као законом одређено одговорно
лице за извршење буџета јединице локалне
самоуправе,обавља своје дужности у извршењу
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буџета општине Доњи Жабар за 2012.годину
мреже која ће обухватити интервенције на
супротно одредбама члана 39. став 1. Закона о
нисконапонској мрежи по потреби …
буџетском систему Републике Српске („Службени
10.000,00 КМ,међутим начелник општине
гласник Републике Српске“, бр. 54/08 Пречишћени супротно том акту донио је дана
текст,126/08 и 92/09)који прописује да буџетски
4.7.2012.године, неовлашћено и самовољно,
корисници могу стварати обавезе и користити Одлуку број 02-404-23/12 којом је наведена
средства само за намјене предвиђене буџетом и средства усмјерио путем поступка јавне
финансијским планом, и то до износа који је набавке за другу намјену-реконструкцију и
планиран,а у складу са расположивим средствима. проширење изградње јавне расвјете и
Начелник општине поступа супротно одлукама незаконито и опет неовлашћено планирао том
Скупштине општине Доњи Жабар, и то:
одлуком да ће се средства за извршење
1.1.Одлука о извршењу буџета општине Доњи наведене одлуке обезбиједити из буџета
Жабар за 2012. годину(„Службени гласник
општине Доњи Жабар за 2012. и 2013.годину са
општине Доњи Жабар“, Ванредни број 7/12) и то
позиције “издаци за инвестиционо одржавање,
члан 14. наведене Одлуке који, између осталог реконструкцију
и
адаптацију
осталих
регулише да:
објеката-реконструкција
нисконапонске
- Средства Буџета на позицији 412730 -Расходи мреже” економски код 511290, потрошачка
за услуге медија користе се на основу одлука јединица 0072130. На крају је начелник
Скупштине општине и начелника општине,у
општине Одлуком број 02-404-23/12 од 16.
складу са Одлуком о локалном јавном информисању
7.2012. године за обављање тих непланираних
- Средства Буџета на позицији 416120-Текуће и неодобрених послова додијелио понуђачу
дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
д.о.о. «ЕНЕРГОСИСТЕМ» Брчко већи износ
општине-Текуће помоћи породицама палих
и то у висини од 16.072,29 КМ.
бораца, ратних војних инвалида, цивилних жртава
2. Скупштина општине Доњи Жабар
рата и демобилисаним борцима користе се у
констатује да начелник општине Доњи Жабар
складу са Скупштинском одлуком посебној самовољно, кршећи одредбе члана 39. став 5.
новчаној помоћи борцима, војним инвалидима и
Устава Републике Српске, као и Одлуку о
породицама погинулих бораца Одбрамбено- платама и другим накнадама функционера
отаџбинског рата Републике Српске
општине ("Службени гласник општине Доњи
- Средства Буџета на позицији 416120-Текуће Жабар", бр. 6/11 - Други Пречишћени текст и
дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
Ванредни број 5/12) спречава исплату плата
општине-Остале текуће дознаке грађанима функционерима општине Доњи Жабар почев
користе се у складу са Скупштинском одлуком о од 21.децембра 2011.године,и то Звјездану
једнократној новчаној помоћи лицима у стању
Милићу, предсједнику Скупштине општине
ванредне социјалне потребе,
Доњи Жабар и Слободану Павловићу,
1.2. Одлука о једнократној новчаној помоћи потпредсједнику Скупштине општине Доњи
лицима у стању ванредне социјалне потребе Жабар,а да при томе Скупштина и јавност
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, општине Доњи Жабар немају увида у податке
Ванредни број 7/12 и Ванредни број 10/12),
о висини плате коју начелник општине Стево
1.3. Одлука о посебној новчаној помоћи борцима, Стевић себи исплаћује и да ли при томе
војним инвалидима и породицама погинулих
поштује наведену одлуку.
бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике
3. Скупштина општине Доњи Жабар тражи од
Српске („Службени гласник општине Доњи Министарства управе и локалне самоуправе и
Жабар“,Ванредни бр.7/12 и Ванредни бр. 10/12),
Министарства финансија Републике Српске да
1.4. Одлука о локалном јавном информисању предузму мјере у оквиру својих надлежности
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број у циљу спречавања даљњег самовољног
7/07, Ванредни број 5/12, Ванредни број 7/12 и
поступања начелника општине Доњи Жабар
Ванредни број 10/12),којом је у члану 3. Стеве Стевића којим се руши систем буџетског
регулисано да се уговор о медијским услугама финансирања јединице локалне самоуправе и
закључује на период од једне фискалне године,а систем функционисања локалне самоуправе у
начелник општине је провео тендерску процедуру општини Доњи Жабар.
за закључивање таквог уговора на период од 2012.
4. Овај Закључак ступа на снагу даном
до 2015. године.
доношења и објавиће се у „Службеном
1.5. Одлука о усвајању Плана капиталних гласнику општине Доњи Жабар“.
улагања-издаци за нефинансијску имовину у 2012. Број: 01-022-115/12 Предсједник Скупштине
години
(„Службени
гласник
Републике
27.јул 2012. године
Звјездан Милић, с.р.
Српске“,Ванредни бр. 9/12), којом је у тачки 5. Доњи Жабар
Плана предвиђена »реконструкција нисконапонске
_______________________________
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155
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи претходном ставу распоређена су у складу са чл.
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42. Закона о буџетском систему којим је
42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26. Статута прописано да се средства буџетске резерве могу
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине користити за покривање непредвиђених издатака
Доњи Жабар”, бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и за које нису планирана средства у буџету.
ОБРАЂИВАЧ:
Ванредни број 9/12-а.т.), чланом 108. Пословника
Рачуноводство општине Доњи Жабар
Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени
ПРЕДЛАГАЧ:
гласник општине Доњи Жабар”, бр.1/05, 4/05НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ
исправка и Ванредни број 9/12-а.т.)и тачком 10.
Стево
Стевић,с.р.
алинеја трећа Програма рада Скупштине општине
_______________________________
Доњи Жабар за период април-децембар 2012.
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године(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,
На основу члана 30.Закона о локалној
Ванредни бр.5/12), Скупштина општине Доњи
Жабар, на Тридесетдеветој редовној сједници самоуправи(“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05),а у складу
одржаној дана 27.јула 2012. године, донијела је
са чланом 10. став 6. Закона о споменицима и
ЗАКЉУЧАК
спомен-обиљежјима ослободилачких ратова
(„Службени гласник Републике Српске“, број
I
НЕ УСВАЈА се Извјештај начелника општине 28/12),чланом 26. Статута општине Доњи
Доњи Жабар о коришћењу средстава буџетске Жабар (“Службени гласник општине Доњи
резерве буџета општине Доњи Жабар за Прво Жабар”,бр.6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни
полугодиште 2012.године-период од 1.јануара до број 9/12-а.т.) и чланом 108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени
30.јуна 2012. године.
гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05, 4/05II
Извјештај
из
тачке
I.овог
Закључка,у исправка и Ванредни број 9/12-а.т.) Скупштина
општине Доњи Жабар, на Тридесетдеветој
прилогу,чини његов саставни дио.
редовној сједници одржаној дана 27. јула
III
2012. године, донијела је
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
ЗАКЉУЧАК
биће објављен у “Службеном гласнику општине
о давању сагласности на Листу
Доњи Жабар”.

Број: 01-022-114/12 Предсједник Скупштине
27. јул 2012. године
Звјездан Милић, с.р.
Доњи Жабар

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2012.ГОДИНЕ
Извјештај о коришћењу средстава буџетске резерве
за период од 01.01-30.06.2012.год. састављен је на
основу евиденције у књиговодству, у складу са
Законом о буџетском систему и Одлуком о
извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2012.
годину („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
ванредни број:7/12).
Одлуком о усвајању буџета општине Доњи Жабар
за 2012.годину („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, ванредни
број:7/12) планирано је
20.000,00КМ буџетске резерве.
Рјешењем Начелника општине Доњи Жабар
број:02-400-3/12 од 4.5.2011.год. („Службени гласник
општине Доњи Жабар“,Ванредни број 9/12) средства
буџетске резерве за 2012. годину у износу од
20.000,00 КМ распоређена су за потребе плаћања
правичне накнаде за изузете непокретности Илији
Бричић из Лончара са трошковима поступка по
правоснажном рјешењу Основног суда у Модричи
број: 86 0 V 003558 12 V2 од 16.01.2012.године.

споменика и спомен-обиљежја
од великог значаја за општину
Доњи Жабар
1. Скупштина општине Доњи Жабар даје
сагласност на Листу споменика и споменобиљежја од великог значаја за општину
Доњи Жабар, и то:
- Споменик погинулим борцима Војске
Републике Српске и цивилним жртвама рата
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске на подручју Мјесне заједнице Доњи
Жабар,
- Споменик погинулим борцима Војске
Републике Српске и цивилним жртвама рата
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске на подручју Мјесне заједнице
Лончари,
- Споменик погинулим борцима Војске
Републике Српске и цивилним жртвама рата
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске на подручју Мјесне заједнице Човић
Поље,
- Спомен обиљежје у Мјесној заједници
Доњи Жабар у част оснивања Прве Посавске
чете 1941.године (двориште куће Катића).
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овог Закључка доприносе очувању вриједности
На основу члана 30.Закона о локалној
које се односе на трајно обиљежавање значајних самоуправи(“Службени гласник Републике
догађаја ослободилачких ратова, чувања успомена Српске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05),а у складу
на истакнуте личности ослободилачких ратова, са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар
његовања културно-историјске традиције и одавања (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,
почасти погинулим припадницима Српске и бр.6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број
Црногорске војске у ослободилачким ратовима до 9/12-а.т.),чланом 108. Пословника Скупштине
1918. године, учесницима антифашистичке борбе општине Доњи Жабар (“Службени гласник
у Другом свјетском рату, као и борцима у општине Доњи Жабар”,бр.1/05, 4/05-исправка
Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске, и Ванредни број 9/12-а.т.)и тачком 10.алинеја
на подручју општине Доњи Жабар.
друга Програма рада Скупштине општине
3.
Овај Закључак ступа на снагу даном Доњи Жабар за период април-децембар 2012.
доношења и биће објављен у “Службеном године (“Службени гласник општине Доњи
гласнику општине Доњи Жабар”.
Жабар”, Ванредни бр. 5/12), Скупштина
општине Доњи Жабар, на Тридесетдеветој
Број: 01-022-121/12
Предсједник Скупштине
редовној сједници одржаној дана 27. јула
27. јул 2012. године
Звјездан Милић, с.р.
2012. године, донијела је
Доњи Жабар

_______________________________

ЗАКЉУЧАК

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, 4/05исправка 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 Тридесетдеветој редовној сједници
одржаној дана 27. јула 2012. године,донијела је

I
Прихвата се Информација о почетку
примјене одредбе члана 325. Закона о
стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09 и 95/11).
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ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о организацији и раду
Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар са
приказом Општег успјеха ученика и владању
ученика на крају Другог полугодишта школске
2011/2012 године, број 471/12 од 25. 6. 2012.
године.
II
Извјештај
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:01-022-116/12 Предсједник Скупштине
27. јул 2012. године
Звјездан Милић, с.р.
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: 01-022-117/12 Предсједник Скупштине
27. јул 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 Тридесетдеветој
редовној сједници одржаној дана 27. јула
2012. године, донијела је
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Статута општине Доњи Жабар (“Службени
ЗАКЉУЧАК
гласник општине Доњи Жабар”, бр.6/05,
Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.),
I
Прихвата се Информација о провођењу Закона о чланом 108. Пословника Скупштине општине
занатско-предузетничкој
дјелатности
са Доњи Жабар (“Службени гласник општине
табеларним прегледом регистрованих радњи и Доњи Жабар”,бр. 1/05, 4/05-исправка и
Ванредни број 9/12-а.т.)и тачком 10.алинеја
других облика предузетничке дјелатности.
друга Програма рада Скупштине општине
Доњи Жабар за период април-децембар 2012.
II
године (“Службени гласник општине Доњи
Информација из тачке I.овог Закључка,у
Жабар”,
Ванредни
бр.5/12),Скупштина
прилогу,чини његов саставни дио.
општине Доњи Жабар, на Тридесетдеветој
III
редовној сједници одржаној дана 27. јула
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
2012. године, донијела је
биће објављен у “Службеном гласнику општине
ЗАКЉУЧАК
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-120/12 Предсједник Скупштине
I
27. јул 2012. године
Звјездан Милић, с.р.
Прихвата се Информација о стању уређења
Доњи Жабар
и одржавања мјесних гробаља на подручју
_______________________________
општине Доњи Жабар.
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II
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
Информација из тачке I.овог Закључка,у
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. прилогу,чини његов саставни дио.
101/04, 42/05 и 118/05),а у складу са чланом
III
26.Статута општине Доњи Жабар (“Службени
Овај
Закључак
ступа
на снагу даном
гласник општине Доњи Жабар”, бр. 6/05, Ванредни
доношења
и
биће
објављен
у “Службеном
број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.),чланом 108.
гласнику
општине
Доњи
Жабар”.
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,б
р.1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.)и Број: 01-022-118/12 Предсједник Скупштине
Звјездан Милић,с.р.
тачком 10.алинеја друга Програма рада Скупштине 27. јул 2012. године
општине Доњи Жабар за период април-децембар Доњи Жабар
_______________________________
2012. године(“Службени гласник општине Доњи
162
Жабар”, Ванредни бр.5/12),Скупштина општине
Доњи Жабар, на Тридесетдеветој редовној На основу члана 30.Закона о локалној
сједници одржаној дана 27. јула 2012. самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05),а у складу
године,донијела је
са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар
ЗАКЉУЧАК
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,
I
бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број
Прихвата се
Информација о раду и 9/12-а.т.), чланом 108. Пословника Скупштине
функционисању Цивилне заштите и Ватрогасне општине Доњи Жабар (“Службени гласник
службе на подручју општине Доњи Жабар.
општине Доњи Жабар”, бр.1/05,4/05-исправка
II
и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина
Информација из тачке I.овог Закључка,у општине Доњи Жабар, на Тридесетдеветој
прилогу,чини његов саставни дио.
редовној сједници одржаној дана 27. јула 2012.
године,донијела је
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
ЗАКЉУЧАК
биће објављен у “Службеном гласнику општине
1. Скупштина општине Доњи Жабар
Доњи Жабар”.
разматрајући захтјев Министарства управе и
Број: 01-022-119/12 Предсједник Скупштине
локалне самоуправе број 10.3-014-159-1/12 од
27. јул 2012. године
Звјездан Милић,с.р.
10.7.2012.године ради изјашњења у вези
Доњи Жабар
захтјева начелника општине Доњи Жабар за
_______________________________
оцјеном законитости Одлуке о измјени
161
Одлуке о једнократној новчаној помоћи
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи лицима у стању ванредне социјалне потребе,
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. утврдила је сљедећи одговор-изјашњење,како
101/04, 42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26. слиједи:
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1.1. Скупштина општине Доњи Жабар(у даљем
- чланом 40. став 1. Закона о локалној
тексту:Скупштина)на
својој
Тридесетседмој самоуправи прописано је да »Начелник
редовној сједници одржаној 4. јуна 2012. године општине заступа и представља општину,
донијела је Одлуку о измјени Одлуке о носилац је извршне власти у општини«. Дакле
једнократној новчаној помоћи лицима у стању овим одредбама је регулисано питање
ванредне социјалне потребе број 01-022-97/12 која заступања и представљања општине као
је објављена у „Службеном гласнику општине правног лица, те нема никаквог правноДоњи Жабар”, Ванредни број 10/12, а ступила је логичног образложења да је оспорена одредба
на снагу 13.јуна 2012.године и Скупштина сматра у супротности са овим чланом Закона о
да Министарство управе и локалне самоуправе локалној самоуправи, штавише начелник
није надлежно да оцјењује законитост општег акта општине Доњи Жабар није „савладао“ појам и
скупштине јединице локалне самоуправе, како је садржај извршне власти обзиром да је на тој
то затражио начелник општине Доњи Жабар, функцији дужан да «обавјештава скупштину о
обзиром да је одредбама члана 115. став 1.тачка 2. свим питањима из надлежности општине,
Устава Републике Српске прописано да Уставни њених права и обавеза» те да по самој правној
суд Републике Српске одлучује о сагласности природи функције обезбјеђује и одговоран је
прописа и општих аката са законом,дакле за извршавање одлука скупштине као
Министарство управе и локалне самоуправе није представничког органа локалне самоуправе и
надлежно за оцјену законитости општег акта органа креирања политике општине.
јединице локалне самоуправе па тако и оспорене
- чланом 43. став 1.алинеја 5. Закона о
одлуке Скупштине општине Доњи Жабар, што не локалној самоуправи прописано је да
може ограничити њихово право да независно и у начелник
општине
»проводи
локалну
складу са законом управљају јавним пословима политику у складу са одлукама скупштине,
који спадају у њихове самосталне надлежности. извршава локални буџет и обезбјеђује
Поступак пред Уставним судом прописан је примјену одлука и других аката скупштине«,
Законом о Уставном суду Републике Српске дакле управо ове одредбе побијају тврдњу
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. начелника општине да је „развлашћен“
104/11).
обзиром да је дужан, дакле, да обезбиједи
1.2. Начелник општине Доњи Жабар оспорава примјену одлука скупштине.
одредбе члана 1. и члана 4.наведене Одлуке
Дакле
скупштина
јединице
локалне
којима се регулише да рјешење о једнократној самоуправе има аутономно право да регулише
помоћи доноси Скупштина, на прописаном својим одлукама одређена питања из своје
обрасцу који је саставни дио те Одлуке и да ће надлежности и начин извршава и спровођења
Скупштина при томе водити рачуна о утврђеном одлука, а начелник општине је дужан да
чињеничном стању,о висини средстава потребних обезбиједи примјену одлука скупштине, па је
начелника
општине
потпуно
за отклањање тренутне социјалне ситуације захтјев
подносиоца захтјева и о висини средстава у буџету неоснован.
општине предвиђеним за ове намјене,те сматра да
1.3. Скупштина сматра да је чудна и
је наведеним члановима оспорене Одлуке потпуно неоснована и бесмислена тврдња
„развлашћен“ своје функције носиоца извршне начелника општине Доњи Жабар да је
власти и сматра да ти чланови нису у складу са усвајањем оспорене одлуке, Скупштина
чланом 30. став 1.,чланом 40.став 1.алинеја 1.и општине Доњи Жабар прекорачила границе
чланом 43. став 1. алинеја 5. Закона о локалној своје надлежности те поступила „супротно
самоуправи.Ови наводи су потпуно неосновани намјери законодавца о подјели власти
из следећих разлога:
(овлашћења)
у
јединицама
локалне
- чланом 30. Закона о локалној самоуправи самоуправе“, обзиром да начелник општине,
прописане су најважније надлежности скупштине нити Министарство управе и локалне
општине, према којима скупштина између осталог самоуправе или било који други орган нису
«доноси одлуке и и друга општа акта и даје овлашћени да утврђују, објашњавају или
њихово аутентично тумачење» са генералном тумаче намјеру законодавца изузев самог
клаузулом да »врши и друге послове утврђене законодавца, дакле Народне Скупштине
законом и статутом«, дакле одредбе тог члана Републике Српске,па тако и питање подјеле
управо дају овлашћење скупштини да донесе и надлежности у јединицама локалне самоуправе.
оспорену одлуку,а посебно имајући у виду одредбе
1.4. Скупштина закључује да доношењем
става 1. члана 30. Закона о локалној самоуправи оспорене одлуке није повриједила закон и да
које изричито прописују да је скупштина општине није забрањено да скупштина као орган
«орган одлучивања и креирања политике општине»;
јединице локалне самоуправе рјешава по
захтјевима за додјелу једнократних новчаних
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помоћи у складу са наведеном одлуком,а да је Жабар“, Ванредни број 7/12), којима је између
начелник општине дужан да обезбиједи примјену осталог прописано да:
те одлуке, како је то и прописано одредбама члана
» Средства Буџета на позицији 41612043. став 1.алинеја 5.Закона о локалној самоуправи. Текуће дознаке грађанима које се
Примјена одлуке подразумијева и давање и исплаћују из буџета општине-Остале
потписивање налога за исплату новчане помоћи и текуће дознаке грађанима користе се у
контролу исте, што је између осталог посао складу са Скупштинском одлуком о
начелника општине.
једнократној новчаној помоћи лицима у
1.5. Скупштина овом приликом се позива и на стању ванредне социјалне потребе.«
на одредбе члана 3. Европске Повеље о локалној Начелник општине без правног основа и
самоуправи која чини саставни дио правног супротно одредбама наведене Одлуке одобрава
поретка Републике Српске, а које гласе:
једнократне новчане помоћи физичким лицима
„Члан 3.
и
тиме
обесмишљава
функционално
Концепт локалне самоуправе
разграничење и међусобну зависност у
1. Локална самоуправа подразумијева право и обављању функција скупштине и начелника
оспособљеност
локалних
власти
да,у општине.
1.8. Скупштина констатује да начелник
границама закона,регулишу и руководе
одређеним дијеловима јавних послова,на општине Доњи Жабар сталним „притиском“ и
основу сопствене одговорности и у интересу подношењем захтјева за контролисање
одређених одлука Скупштине општине Доњи
локалног становништва.
2. Ово право локалне власти ће вршити путем Жабар упућеним Министарству управе и
савјета или скупштина, састављених од локалне самоуправе и слично,у ствари
чланова изабраних на слободним изборима, покушава да „добије на времену“ и „оправда“
тајним гласањем,на бази непосредног, општег, трошење средстава буџета општине Доњи
за све једнаког бирачког права,а који (савјети, Жабар за фискалну 2012. годину супротно
односно скупштине) могу да имају извршне закону и одлукама Скупштине општине Доњи
органе који су им одговорни.Ово право неће Жабар.Министарство управе и локалне
ни у којем смислу дерогирати зборове грађана, самоуправе није до сада показало да је
референдуме или било који други облик спремно да непристрасно врши своју улогу и
непосредног учешћа грађана у одлучивању- обавља своје надлежности према органима
јединица локалне самоуправе,у овом случају
тамо гдје су они предвиђени статутом. „
Дакле посебно назначујемо ријечи из става 1. општине Доњи Жабар, што је и оставило
овог члана Повеље „на основу сопствене негативне последице по нашу општину.
одговорности и у интересу локалног становништва“ Најбоље што Министарство може учинити
што подразумијева и наглашава да локалне власти јесте да својим „мјерама“ не утиче пристрасно
не смију бити ограничене тако да поступају као на остваривање међусобних односа скупштине
пуки извршиоци, сљедбеници виших нивоа власти. и начелника општине и да више пажње
1.6. На основу наведеног сматрамо да је захтјев усмјери на израду бољих законских рјешења
начелника општине Доњи Жабар за оцјеном која се односе на правни оквир локалне
законитости Одлуке о измјени Одлуке о самоуправе (Закон о локалној самоуправи,
једнократној новчаној помоћи лицима у стању Закон о статусу функционера и др.),
ванредне социјалне потребе број 01-022-97/12 у узимајући при томе као основу Европску
цијелости неоснован и задире у сферу покушаја Повељу о локалној самоуправи.
ограничавања овлашћења представничког органа
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
од стране извршног органа власти, што и није доношења и биће објављен у “Службеном
толико чудно обзиром да је читава позната гласнику општине Доњи Жабар”.
историја цивилизације пуна покушаја („успјешних“
Број: 01-014-2/12
Предсједник Скупштине
или „неуспјешних“) извршне власти да ограничи
27. јул 2012. године
Звјездан Милић,с.р.
или потпуно спријечи примјену овлашћења
Доњи Жабар
народних представника у скупштини.
_______________________________
1.7. Скупштина констатује да начелник
163
општине троши средства буџета општине Доњи
На основу члана 30.Закона о локалној
Жабар за 2012. годину, са одређених позиција,
самоуправи
(“Службени гласник Републике
супротно одредбама члана 39. и 40. Закона о
буџетском систему Републике Српске и Српске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05),а у складу
константно крши одредбе члана 14.Одлуке о са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар
извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2012. (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,
годину („Службени гласник општине Доњи бр.6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број
9/12-а.т.),чланом 108. Пословника Скупштине
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општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине локалној самоуправи.Ови наводи су потпуно
Доњи Жабар”,бр.1/05,4/05-исправка и Ванредни неосновани из следећих разлога:
број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар,
- чланом 30. Закона о локалној самоуправи
на Тридесетдеветој редовној сједници одржаној прописане су најважније
надлежности
дана 27. јула 2012. године, донијела је
скупштине општине, према којима скупштина
између осталог «доноси одлуке и и друга
ЗАКЉУЧАК
општа акта и даје њихово аутентично
1. Скупштина општине Доњи Жабар разматрајући тумачење» са генералном клаузулом да »врши
захтјев Министарства управе и локалне самоуправе и друге послове утврђене законом и
број 10.3-014-150-1/12 од 10.7. 2012. године ради статутом«, дакле одредбе тог члана управо
изјашњења у вези захтјева начелника општине дају овлашћење скупштини да донесе и
Доњи Жабар за оцјеном законитости Одлуке о оспорену одлуку, а посебно имајући у виду
измјени Одлуке о посебној новчаној помоћи одредбе става 1. члана 30. Закона о локалној
борцима, војним инвалидима и породицама самоуправи које изричито прописују да је
погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата скупштина општине «орган одлучивања и
Републике Српске, утврдила је сљедећи одговор- креирања политике општине»;
изјашњење,како слиједи:
- чланом 40. став 1. Закона о локалној
1.1. Скупштина општине Доњи Жабар(у даљем самоуправи прописано је да »Начелник
тексту:Скупштина) на својој Тридесетседмој општине заступа и представља општину,
редовној сједници одржаној 4. јуна 2012. године носилац је извршне власти у општини«. Дакле
донијела је Одлуку о измјени Одлуке о посебној овим одредбама је регулисано питање
новчаној помоћи борцима, војним инвалидима и заступања и представљања општине као
породицама погинулих бораца одбрамбено- правног лица, те нема никаквог правноотаџбинског рата Републике Српске број 01-022- логичног образложења да је оспорена одредба
96/12 која је објављена у „Службеном гласнику у супротности са овим чланом Закона о
општине Доњи Жабар”, Ванредни број 10/12, а локалној самоуправи, штавише начелник
ступила је на снагу 13.јуна 2012.године и општине Доњи Жабар није „савладао“ појам и
Скупштина сматра да Министарство управе и садржај извршне власти обзиром да је на тој
локалне самоуправе није надлежно да оцјењује функцији дужан да «обавјештава скупштину о
законитост општег акта скупштине јединице свим питањима из надлежности општине,
локалне самоуправе, како је то затражио начелник њених права и обавеза» те да по самој правној
општине Доњи Жабар, обзиром да је одредбама природи функције обезбјеђује и одговоран је
члана 115. став 1.тачка 2.Устава Републике Српске за извршавање одлука скупштине као
прописано да Уставни суд Републике Српске представничког органа локалне самоуправе и
одлучује о сагласности прописа и општих аката са органа креирања политике општине.
законом, дакле Министарство управе и локалне
- чланом 43. став 1.алинеја 5. Закона о
самоуправе није надлежно за оцјену законитости локалној самоуправи прописано је да начелник
општег акта јединице локалне самоуправе па тако и општине »проводи локалну политику у складу
оспорене одлуке Скупштине општине Доњи Жабар, са одлукама скупштине, извршава локални
што не може ограничити њихово право да буџет и обезбјеђује примјену одлука и других
независно и у складу са законом управљају јавним аката скупштине«, дакле управо ове одредбе
пословима који спадају у њихове самосталне побијају тврдњу начелника општине да је
надлежности. Поступак пред Уставним судом „развлашћен“ обзиром да је дужан, дакле, да
прописан је Законом о Уставном суду Републике обезбиједи примјену одлука скупштине.
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
Дакле
скупштина
јединице
локалне
бр. 104/11).
самоуправе има аутономно право да регулише
1.2. Начелник општине Доњи Жабар оспорава својим одлукама одређена питања из своје
одредбе члана 1. наведене Одлуке којима се надлежности и начин извршава и спровођења
мијења члан 5. основне Одлуке и регулише да о одлука, а начелник општине је дужан да
захтјеву за додјелу посебне новчане помоћи у обезбиједи примјену одлука скупштине, па је
складу са том Одлуком рјешава Скупштина, а да захтјев начелника општине потпуно неоснован.
се рјешење којим се усваја захтјев за додјелу
1.3. Скупштина закључује и констатује да
помоћи издаје на прописаном обрасцу који је је стварни проблем у овој ствари тај што је
саставни дио Одлуке, те сматра да је наведеним начелник
општине
Доњи
Жабар
чланом оспорене Одлуке „развлашћен“ своје апроксимативно и супротно оспораваној
функције носиоца извршне власти и сматра да тај Одлуци,односно кршећи одредбе оспораване
члан није у складу са чланом 30. став 1., чланом Одлуке,
трошио
односно
одобравао
40. став 1. и чланом 43.став 1.алинеја 5.Закона о појединцима у виду помоћи, средства Буџета
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на позицији 416120-Текуће дознаке грађанима које Извршавање наведене одлуке не остварује се
се исплаћују из буџета општине-Текуће помоћи одобравањем новчане помоћи корисникупородицама палих бораца, ратних војних подносиоцу захтјева, већ давањем и
инвалида, цивилних жртава рата и демобилисаним потписивањем
налога
рачуноводству
борцима, дакле
начелник
општине
није Административне службе да изврши исплатуобезбјеђивао
примјену
конкретне
одлуке пренос средстава кориснику помоћи и самом
скупштине, а морао је и био је дужан да то исплатом.
обезбиједи.
1.7. Скупштина овом приликом се позива и
1.4. Скупштина закључује да захтјевом за на на одредбе члана 3. Европске Повеље о
оцјену законитости оспорене одлуке начелник локалној самоуправи која чини саставни дио
општине Доњи Жабар Стево Стевић наставља са правног поретка Републике Српске, а које
праксом тражења заштите ауторитета вишег нивоа гласе:
власти, у овом случају Министарства управе и
„Члан 3.
локалне
самоуправе,ради
оправдавања
Концепт локалне самоуправе
самовољног трошења средстава са одређених 1. Локална самоуправа подразумијева
позиција Буџета општине Доњи Жабар, противно право и оспособљеност локалних власти
одлукама Скупштине општине Доњи Жабар и без да,у
границама
закона,регулишу
и
икаквог правног основа,односно критеријума. руководе одређеним дијеловима јавних
Зачудо Министарство управе и локалне послова,на
основу
сопствене
самоуправе својим неопрезно сроченим и одговорности и у интересу локалног
пристрасним мишљењима излази у сусрет таквим становништва.
захтјевима током цијеле 2012. године, а насупрот 2. Ово право локалне власти ће вршити
томе не налази за сходно да реагује код чињенице путем
савјета
или
флагрантног кршења одредби члана 39. став 5. скупштина,састављених
од
чланова
Устава Републике Српске од стране истог изабраних на слободним изборима,тајним
начелника општине због ускраћивања исплате гласањем, на бази непосредног,општег,за
плата предсједнику и потпредсједнику Скупштине све једнаког бирачког права,а који
општине Доњи Жабар.
(савјети,односно скупштине) могу да имају
1.5. Скупштина сматра да је чудна и потпуно извршне органе који су им одговорни.Ово
неоснована и бесмислена тврдња начелника право неће ни у којем смислу дерогирати
општине Доњи Жабар да је усвајањем оспорене зборове грађана, референдуме или било
одлуке, Скупштина општине Доњи Жабар који други облик непосредног учешћа
прекорачила границе своје надлежности те грађана у одлучивању-тамо гдје су они
поступила „супротно намјери законодавца о предвиђени статутом. „
подјели власти (овлашћења) у јединицама локалне
Дакле посебно назначујемо ријечи из
самоуправе“, обзиром да начелник општине, нити става 1. овог члана Повеље „на основу
Министарство управе и локалне самоуправе или сопствене одговорности и у интересу
било који други орган нису овлашћени да локалног
становништва“
што
утврђују, објашњавају или тумаче намјеру подразумијева и наглашава да локалне
законодавца изузев самог законодавца, дакле власти не смију бити ограничене тако да
Народне Скупштине Републике Српске,па тако и поступају
као
пуки
извршиоци,
питање подјеле надлежности у јединицама сљедбеници виших нивоа власти.
локалне самоуправе.
1.8. На основу наведеног сматрамо да је
1.6. Скупштина закључује да доношењем
захтјев начелника општине Доњи Жабар за
оспорене одлуке није повриједила закон и да није
оцјеном законитости Одлуке о измјени
забрањено да скупштина као орган јединице
Одлуке о посебној новчаној помоћи борцима,
локалне самоуправе рјешава по захтјевима за
војним инвалидима и породицама погинулих
додјелу помоћи лицима која имају статус
бораца
одбрамбено-отаџбинског
рата
борца,војног инвалида или члана породице
Републике Српске број 01-022-96/12 у
погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата
цијелости неоснован и задире у сферу
Републике Српске у складу са наведеном одлуком,
покушаја
ограничавања
овлашћења
а да је начелник општине дужан да обезбиједи
представничког органа од стране извршног
примјену те одлуке, како је то и прописано
органа власти, што и није толико чудно
одредбама члана 43. став 1.алинеја 5. Закона о
обзиром да је читава позната историја
локалној
самоуправи.
Примјена
одлуке
цивилизације пуна покушаја(„успјешних“ или
подразумијева и давање и потписивање налога за
„неуспјешних“) извршне власти да ограничи
исплату новчане помоћи и контролу исте, што је
или потпуно спријечи примјену овлашћења
између осталог посао начелника општине.
народних представника у скупштини.
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1.8. Скупштина констатује да начелник општине 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12троши средства буџета општине Доњи Жабар за а.т.), чланом 108. Пословника Скупштине
2012. годину, са одређених позиција, супротно општине Доњи Жабар(“Службени гласник
одредбама члана 39. и 40. Закона о буџетском општине Доњи Жабар”, бр.1/05,4/05-исправка
систему Републике Српске и константно крши и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина
одредбе члана 14.Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи Жабар, на Тридесетдеветој
општине Доњи Жабар за 2012. годину („Службени редовној сједници одржаној дана 27. јула
гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни број 2012. године, донијела је
7/12), којима је између осталог прописано да:
» Средства Буџета на позицији 416120-Текуће
ЗАКЉУЧАК
дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
општине-Текуће помоћи породицама палих
1. Скупштина општине Доњи Жабар
бораца, ратних војних инвалида, цивилних разматрајући захтјев Министарства управе и
жртава рата и демобилисаним борцима локалне самоуправе број 10.3-014-157-1/12 од
користе се у складу са Скупштинском одлуком 10.7.2012.године ради изјашњења у вези захтјева
посебној новчаној помоћи борцима, војним начелника општине Доњи Жабар за оцјеном
инвалидима и породицама погинулих бораца законитости Одлуке о измјени Одлуке о
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике стимулисању наталитета, утврдила је сљедећи
одговор-изјашњење,како слиједи:
Српске.»
1.1. Скупштина општине Доњи Жабар(у
1.9. Скупштина констатује да начелник даљем
тексту:
Скупштина)
на
својој
општине Доњи Жабар сталним „притиском“ и Тридесетседмој редовној сједници одржаној 4.
подношењем захтјева за контролисање одређених јуна 2012. године донијела је Одлуку о измјени
одлука Скупштине општине Доњи Жабар Одлуке о стимулисању наталитета број 01-022упућеним Министарству управе и локалне 94/12 која је објављена у „Службеном гласнику
самоуправе и слично, у ствари покушава да општине Доњи Жабар”, Ванредни број 10/12, а
„добије на времену“ и „оправда“ трошење ступила је на снагу 13.јуна 2012.године и
средстава буџета општине Доњи Жабар за Скупштина сматра да Министарство управе и
фискалну 2012. годину супротно закону и локалне самоуправе није надлежно да оцјењује
одлукама Скупштине општине Доњи Жабар. законитост општег акта скупштине јединице
Министарство управе и локалне самоуправе није локалне самоуправе, како је то затражио
до сада показало да је спремно да непристрасно начелник општине Доњи Жабар, обзиром да је
врши своју улогу и обавља своје надлежности одредбама члана 115.став 1.тачка 2.Устава
према органима јединица локалне самоуправе, у Републике Српске прописано да Уставни суд
овом случају општине Доњи Жабар, што је и Републике Српске одлучује о сагласности
оставило негативне последице по нашу општину. прописа и општих аката са законом,дакле
Најбоље што Министарство може учинити јесте да Министарство управе и локалне самоуправе није
својим „мјерама“ не утиче пристрасно на надлежно за оцјену законитости општег акта
јединице локалне самоуправе па тако и оспорене
остваривање међусобних односа скупштине и
одлуке Скупштине општине Доњи Жабар, што
начелника општине и да више пажње усмјери на
не може ограничити њихово право да независно
израду бољих законских рјешења која се односе на и у складу са законом управљају јавним
правни оквир локалне самоуправе(Закон о пословима који спадају у њихове самосталне
локалној
самоуправи,
Закон
о
статусу надлежности.Поступак пред Уставним судом
функционера и др.), узимајући при томе као прописан је Законом о Уставном суду
основу Европску Повељу о локалној самоуправи.
Републике
Српске(„Службени
гласник
Републике
Српске“,
бр.
104/11).
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
1.2. Начелник општине Доњи Жабар оспорава
доношења и биће објављен у “Службеном
одредбе
члана 6.наведене Одлуке којима се
гласнику општине Доњи Жабар”.
регулише да о захтјеву за додјелу новчане помоћи
Број: 01-014-4/12
Предсједник Скупштине
рјешава Скупштина, на прописаном обрасцу
27. јул 2012. године
Звјездан Милић,с.р.
који је саставни дио те Одлуке, те сматра да је
Доњи Жабар
наведеним
чланом
оспорене
Одлуке
_______________________________
„развлашћен“ своје функције носиоца извршне
власти и сматра да ти чланови нису у складу са
164
На основу члана 30.Закона о локалној чланом 30. став 1.,чланом 40.став 1. и чланом
самоуправи (“Службени гласник Републике 43. став 1. алинеја 5.Закона о локалној
Српске”,бр.101/04, 42/05 и 118/05),а у складу са самоуправи. Ови наводи су потпуно
чланом 26.Статута општине Доњи Жабар неосновани из следећих разлога:
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр.
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- чланом 30. Закона о локалној самоуправи и питање подјеле надлежности у јединицама
прописане су најважније надлежности скупштине локалне самоуправе.
општине, према којима скупштина између осталог
1.4. Скупштина закључује да доношењем
«доноси одлуке и и друга општа акта и даје њихово оспорене одлуке није повриједила закон и да
аутентично тумачење» са генералном клаузулом да није забрањено да скупштина као орган
»врши и друге послове утврђене законом и јединице локалне самоуправе рјешава по
статутом«, дакле одредбе тог члана управо дају захтјевима за додјелу једнократних новчаних
овлашћење скупштини да донесе и оспорену помоћи у складу са наведеном одлуком, а да је
одлуку,а посебно имајући у виду одредбе става 1. начелник општине дужан да обезбиједи
члана 30.Закона о локалној самоуправи које изричито примјену те одлуке, како је то и прописано
прописују да је скупштина општине «орган одредбама члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о
одлучивања и креирања политике општине»;
локалној
самоуправи.Примјена
одлуке
- чланом 40. став 1. Закона о локалној самоуправи подразумијева и давање и потписивање налога
прописано је да »Начелник општине заступа и за исплату новчане помоћи и контролу исте, што
представља општину, носилац је извршне власти у је између осталог посао начелника општине.
општини«. Дакле овим одредбама је регулисано Дакле, извршавање наведене одлуке не
питање заступања и представљања општине као остварује се одобравањем новчане помоћи
правног лица, те нема никаквог правно-логичног кориснику-подносиоцу захтјева, већ давањем и
образложења да је оспорена одредба у супротности потписивањем
налога
рачуноводству
са овим чланом Закона о локалној самоуправи, Административне службе да изврши исплатуштавише начелник општине Доњи Жабар није пренос средстава кориснику помоћи и на крају
„савладао“ појам и садржај извршне власти обзиром самом исплатом, а што је и дужан да обезбиједи
да је на тој функцији дужан да «обавјештава начелник општине.
скупштину о свим питањима из надлежности
1.5. Скупштина закључује да захтјевом за
општине, њених права и обавеза» те да по самој оцјену законитости оспорене одлуке начелник
правној природи функције обезбјеђује и одговоран је општине Доњи Жабар Стево Стевић наставља са
за
извршавање
одлука
скупштине
као праксом тражења заштите ауторитета вишег
представничког органа локалне самоуправе и органа нивоа власти, у овом случају Министарства
креирања политике општине.
управе и локалне самоуправе, ради оправдавања
- чланом 43. став 1.алинеја 5. Закона о локалној самовољног трошења средстава са одређених
самоуправи прописано је да начелник општине позиција Буџета општине Доњи Жабар, противно
»проводи локалну политику у складу са одлукама одлукама Скупштине општине Доњи Жабар и
скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује без икаквог правног основа,односно критеријума.
примјену одлука и других аката скупштине«, дакле Зачудо Министарство управе и локалне
управо ове одредбе побијају тврдњу начелника самоуправе својим неопрезно сроченим и
општине да је „развлашћен“ обзиром да је дужан, пристрасним мишљењима излази у сусрет
дакле, да обезбиједи примјену одлука скупштине. таквим захтјевима током цијеле 2012. године, а
Начелник општине није појаснио шта садржински насупрот томе не налази за сходно да реагује код
значи тврдња да је „начелник општине извршни чињенице флагрантног кршења одредби члана
орган општине који у складу са законом треба да 39. став 5.Устава Републике Српске од стране
извршава одлуке Скупштине општине Доњи Жабар“, истог начелника општине због ускраћивања
односно које радње начелника општине могу да се исплате плата предсједнику и потпредсједнику
сматрају и подведу под појам „извршавања одлуке“.
Скупштине општине Доњи Жабар.
Дакле скупштина јединице локалне самоуправе
1.6. Скупштина овом приликом се позива и на
има аутономно право да регулише својим одлукама на одредбе члана 3. Европске Повеље о локалној
одређена питања из своје надлежности и начин самоуправи која чини саставни дио правног
извршава и спровођења одлука, а начелник општине поретка Републике Српске, а које гласе:
је дужан да обезбиједи примјену одлука скупштине,
»Члан 3.
па је захтјев начелника општине потпуно неоснован.
Концепт локалне самоуправе
1.3. Скупштина сматра да је чудна и потпуно 1. Локална самоуправа подразумијева
неоснована и бесмислена тврдња начелника општине право и оспособљеност локалних власти
Доњи Жабар да је усвајањем оспорене одлуке, да,у границама закона,регулишу и руководе
Скупштина општине Доњи Жабар прекорачила одређеним дијеловима јавних послова,на
границе своје надлежности те поступила „супротно основу сопствене одговорности и у интересу
намјери законодавца о подјели власти(овлашћења) у локалног становништва.
јединицама локалне самоуправе“, обзиром да 2. Ово право локалне власти ће вршити
начелник општине, нити Министарство управе и путем савјета или скупштина,састављених
локалне самоуправе или било који други орган нису од чланова изабраних на слободним
овлашћени да утврђују, објашњавају или тумаче изборима,тајним
гласањем,
на
бази
намјеру законодавца изузев самог законодавца, непосредног,општег,за све једнаког бирачког
дакле Народне Скупштине Републике Српске,па тако права,а који (савјети, односно скупштине)
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могу да имају извршне органе који су им статусу функционера и др.), узимајући при томе
одговорни.Ово право неће ни у којем смислу као основу Европску Повељу о локалној
дерогирати зборове грађана, референдуме или самоуправи.
било који други облик непосредног учешћа
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
грађана у одлучивању-тамо гдје су они
доношења и биће објављен у “Службеном
предвиђени статутом.«
гласнику општине Доњи Жабар”.
Дакле посебно назначујемо ријечи из става 1. овог
члана Повеље „на основу сопствене одговорности и Број: 01-014-3/12
Предсједник Скупштине
у
интересу
локалног
становништва“
што 27. јул 2012. године
Звјездан Милић,с.р.
подразумијева и наглашава да локалне власти не Доњи Жабар
смију бити ограничене тако да поступају као пуки
_______________________________
извршиоци, сљедбеници виших нивоа власти.
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1.7. На основу наведеног сматрамо да је захтјев
На основу члана 30.Закона о локалној
начелника општине Доњи Жабар за оцјеном самоуправи (“Службени гласник Републике
законитости Одлуке о измјени Одлуке о стимулисању Српске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05),а у складу
наталитета број 01-022-94/12 у цијелости неоснован
са чланом 26. Статута општине Доњи
и задире у сферу покушаја ограничавања овлашћења
Жабар(“Службени гласник општине Доњи
представничког органа од стране извршног органа
власти, што и није толико чудно обзиром да је Жабар”,бр.6/05, Ванредни број 7/12 и
читава позната историја цивилизације пуна покушаја Ванредни број 9/12-а.т.), чланом 13. Одлуке о
(„успјешних“ или „неуспјешних“) извршне власти да извршењу буџета општине Доњи Жабар за
ограничи или потпуно спријечи примјену овлашћења 2012. годину(„Службени гласник општине
Доњи Жабар“, Ванредни број 7/12) и чланом
народних представника у скупштини.
1.8. Скупштина констатује да начелник општине 108. Пословника Скупштине општине Доњи
троши средства буџета општине Доњи Жабар за Жабар (“Службени гласник општине Доњи
2012. годину, са одређених позиција, супротно Жабар”, бр. 1/05, 4/05-исправка и Ванредни
одредбама члана 39. и 40. Закона о буџетском број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи
систему Републике Српске и константно крши Жабар, на Тридесетдеветој редовној сједници
одредбе члана 14.Одлуке о извршењу Буџета одржаној дана 27. јула 2012. године, донијела
општине Доњи Жабар за 2012. годину („Службени је
гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни број 7/12),
ЗАКЉУЧАК
којима је између осталог прописано да:
» Средства Буџета на позицији 416120-Текуће
1. Скупштина општине Доњи Жабар даје
помоћи породици, дјеци и омладини-Подстицај сагласност и задужује начелника општине
наталитету користе се у складу са Скупштинском Доњи Жабар да одобри новчану помоћ
одлуком о стимулисању наталитета..«
Стјепану Стјепановићу из Доњег Жабара у
Начелник општине,оваквим захтјевом покушава да
износу од 1000,00 КМ за потребе лијечења.
обесмисли функционално разграничење и међусобну
2. Средства из тачке 1. овог Закључка
зависност у обављању функција скупштине и
исплатити
из буџета општине Доњи Жабар
начелника општине.
Економски
код-415210 Текући грантови
1.9. Скупштина констатује да начелник општине
непрофитним
субјектима у земљи-Борачка
Доњи Жабар сталним „притиском“ и подношењем
организација
општине
Доњи Жабар.
захтјева за контролисање одређених одлука
3.
Овај
Закључак
ступа
на снагу даном
Скупштине општине Доњи Жабар упућеним
Министарству управе и локалне самоуправе и доношења и објавиће се у „Службеном
слично,у ствари покушава да „добије на времену“ и гласнику општине Доњи Жабар“.
„оправда“ трошење средстава буџета општине Доњи
Жабар за фискалну 2012. годину супротно закону и Број: 01-022-124/12 Предсједник Скупштине
одлукама Скупштине општине Доњи Жабар. 27.јул 2012. године
Звјездан Милић,с.р.
Министарство управе и локалне самоуправе није до Доњи Жабар
сада показало да је спремно да непристрасно врши
______________________________
своју улогу и обавља своје надлежности према
органима јединица локалне самоуправе, у овом
случају општине Доњи Жабар, што је и оставило
негативне последице по нашу општину. Најбоље што
Министарство може учинити јесте да својим
„мјерама“ не утиче пристрасно на остваривање
међусобних односа скупштине и начелника општине
и да више пажње усмјери на израду бољих законских
рјешења која се односе на правни оквир локалне
самоуправе (Закон о локалној самоуправи,Закон о
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