
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 24.04.2017.године у сали за 
сједнице
V  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 4. 
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 двије сједнице 
Скупштине;
2.Предлог Програма коришћења средстава од накнаде за претварање 
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у 2017.години/
предлагач/Начелник општине,
3.Предлог Програма коришћења средстава од водних накнада у 
2017.години/предлагач/Начелник општине,
4. Предлог одлуке о изменама одлуке о пречишћавању и одвођењу 
отпадних вода/предлагач/Начелник општине,
5.Предлог одлуке о измени одлуке о утврђивању висине комуналне 
накнаде за канализацију /предлагач/Начелник општине,
6. Предлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 
секретара Скупштине општине Доњи Жабар/предлагач/Председник 
СО-е Доњи Жабар,
7.Предлог одлуке о измени одлуке о оснивању Одбора за жалбе 
општине Доњи Жабар/предлагач/Председник СО-е Доњи Жабар,
8. Предлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор председника 
Одбора за жалбе општине Доњи Жабар/предлагач/Председник СО-е,
9.Предлог одлуке о обjављивању јавног огласа за именовање 
председника општинске изборне комисије општине Доњи Жабар/
предлагач/Председник СО-е Доњи Жабар



10.Предлог одлуке о утврђивању листе стручњака/ предлагач/Начелник 
општине,
11.Извештај о коришћењу новчаних средстава прикупљених по основу 
прихода од посебних водних накнада у 2016.години/предлагач/
Начелник општине,
12.Извештај о утрошку средстава намењених за заштиту од пожара у 
2016.години, /предлагач/Начелник општине,
13.Извештај о раду Општинске организације Црвеног крста за 
2016.годину са финансијским извештајем и Програмом рада за 
2017.годину, /предлагач/Начелник општине,
14.Извештај о раду са финансијским показатељима спортских 
организација која су користила средства буџета у 2016.години са 
плановима рада и финансирању у 2017.години, /предлагач/Начелник 
општине,
15.Извештај о раду општинских инспектора за 2016.годину, /предлагач/
Начелник општине,
16.Извештај о раду комуналне полиције за 2016.годину, /предлагач/
Начелник општине,
17.Предлог закључка о преузимању у посед објеката-зграда у 
власништву општине Доњи Жабар, / предлагач/Начелник општине,
18.Предлог решења о разрешењу члана Одбора за жалбе општине Доњи 
Жабар/предлагач/Начелник општине,
19.Предлог решења о разрешењу председника општинске изборне 
комисије општине Доњи Жабар/предлагач/Председник СО-е Доњи 
Жабар, 
20. Предлог  решења о избору члана школског одбора Основне школе 
„Доњи Жабар“ Доњи Жабар у име јединице локалне самоуправе/ 
предлагач/Начелник општине,
21.Предлог решење о именовању комисије за спровођење јавног 
конкурса за избор  секретара Скупштине општине Доњи Жабар/
предлагач/Председник СО-е Доњи Жабар,   
22.Предлог решења о именовању комисије за спровођење јавног 
конкурса за избор председника Одбора за жалбе општине Доњи Жабар, 
предлагач/Председник СО-е Доњи Жабар,
23. Предлог решења о именовању комисије за спровођење јавног огласа 
за избор председника општинске изборне комисије општине Доњи 
Жабар, предлагач/Председник СО-е Доњи Жабар,
24.Предлог решења  о именовању вршиоца дужности председника  
Одбора за жалбе општине Доњи Жабар/ предлагач/Председник СО-е 
Доњи Жабар,
25.Предлог решења о измени решења о оснивању Савјета за безбедност 



саобраћаја општине Доњи Жабар, / предлагач/Начелник општине,
26. 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- 3 /17                                                                                     Предсједник 
Скупштине
Датум,                                                                                                       Перо 
Стевановић,с,р.
Доњи Жабар
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