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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР 

 
ДОЊИ  ЖАБАР  

 
 
 

Трг Младости –бр.2,76273 Доњи Жабар, тел/факс: 054/ 875-100, 875-076, E-mail: s.orasje@teol.net 
 
 
На основу члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник 
општине Доњи Жабар“, бр. 6/05,7/12 и 6/15) 
 
С А З И В А М                                                                                   За 21.06.2017.године у сали за сједнице 
VI  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ                                                              Скупштине општине (зграда општине у 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                           Доњем Жабару), са почетком у 10,00 час. 
ДОЊИ ЖАБАР 
 

Прије утврђивања дневног реда разматраће се усвајање записника са 5. редовне 
седнице Скупштине општине Доњи Жабар.  
 
За ову седницу предлажем следећи:  
 

Д н е в н и   р е д 
 

1.Информисање о раду начелника општине између две седнице Скупштине; 
2.Предлог одлуке  о годишњем финансијском извештају буџета општине Доњи 
Жабар за 2016.годину/предлагач/Начелник општине, 
3.Предлог одлуке о дугорочном кредитном задужењу општине Доњи 
Жабар/предлагач/Начелник општине, 
4.Предлог одлуке о успостављању сарадње о пружању услуга противпожарне 
заштите на подручју општине Доњи Жабар/предлагач/ Начелник општине, 
5.Предлог закључка о оснивању катастра непокретности за катастарску 
општину Лончари-општина Доњи Жабар, /предлагач/ Начелник општине, 
6.Извештај о упису деце у први разред Основне школе “Доњи Жабар“ Доњи 
Жабар за школску 2017/2018.годину, /предлагач/Начелник општине, 
7.Извештај о раду Начелника општине и општинске управе општине Доњи 
Жабар за 2016.годину/предлагач/Начелник општине, 
8. Извештај о раду мртвозворничке службе у 2016.години /предлагач/Начелник 
општине,  
9.Информација о броју умрлих и рођених грађана у општини Доњи Жабар за 
2016.годину/предлагач/Начелник општине, 
10.Информација о стању остваривања права из области борачко-инвалидске 
заштите у 2016.години /предлагач/Начелник општине,  
11.Информација о субвенцији трошкова превоза ученика средњих и основних 
школа у 2016.години из буџета општине Доњи Жабар, /предлагач/Начелник 
општине, 
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12.Информација о провођењу Закона о дечијој заштити  у 2016.години 
/предлагач/Начелник општине, 
13.Информација о раду и финансијском пословању Општинске борачке 
организације Доњи Жабар за 2016.годину са Програмом рада за 2017.годину, 
/предлагач/Начелник општине, 
14.Решење о именовању секретара Скупштине општине Доњи Жабар, 
/предлагач/Комисија за избор и именовање  
15.Решење о именовању председника општинске изборне комисије Доњи 
Жабар/предлагач/Комисија за избор и именовање  
16.Решење о именовању председника Одбора за жалбе општине Доњи Жабар, 
/предлагач/Комисија за избор и именовање  
17. Одборничка питања и одговори „Актуелни час“ 
 
Позивамо Вас да сједници присуствујете а у случају спријечености 
обавијестите нас писмено или на телефон број: 875-100 и 875-122, најкасније до 
почетка сједнице. 
 
Број: 01-013- 4/17                                                                                     Предсједник Скупштине 
Датум, 15.06.2017.год.                                                                               Перо Стевановић,с,р. 
Доњи Жабар 
 
 
 
 
Доставити: 
1. Свим одборницима  
2. Начелнику општине 
3. Општинско занатско-предузетничко удружење 
4. Милан Лукић, сниматељ 
5. Огласна табла општине Доњи Жабар 
6. а/а. 


