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1
  На основу чл. 30. и 37. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике
Српске”,бр.101/04),Скупштина општине Доњи Жабар,на Трећој радној
сједници,одржаној 10. фебруара 2005. године, д о н и ј е л а   ј е

П О С Л О В Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим Пословником уређује се конституисање,организација и рад Скупштине општине
Доњи Жабар(у даљем тексту: Скупштина) и начин остваривања права и дужности
одборника.

Члан 2.
            Скупштина је орган одлучивања и утврђивања политике општине Доњи Жабар(у
даљем тексту:општина),у којој грађани општине преко својих слободно и демократски
изабраних представника учествују у остваривању и заштити заједничких интереса и
локалне самоуправе у оквиру самост алне надлежности општине,у складу са
Уставом,Европском Повељом о локалној самоуправи,законом и Статутом.
            Скупштина доноси одлуке о вршењу пренесених послова државне управе,у
складу са законом.

Скупштину заступа и представља предсједник Скупштине.
Члан 3.

Печат Скупштине је округлог облика са грбом Републике Српске у средини и са
натписом,ћириличким  и латиничним писмом,око њега: "Република Српска -Скупштина
општине Доњи Жабар-Доњи Жабар".

II - КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ
           1. Прва сједница

Члан 4.
            Прву сједницу Скупштине сазива предсједник Скупштине из претходног сазива
у року од 15 дана од дана објављивања коначног извјештаја надлежног органа за
спровођење избора о резултатима избора за Скупштину.

         Предсједник Скупштине претходног сазива,најкасније 10 дана од дана
објављивања коначног извјештаја надлежног органа за спровођење избора,сазива



изабране представнике-одборнике,у функцији припреме прве -Конститутивне сједнице
Скупштине новог сазива.
            Ако је предсједник,односно потпредсједник Скупштине претходног сазива из
било којег разлога спријечен да сазове прву сједницу Скупштине,прву сједницу сазива
најстарији одборник новог сазива Скупштине.

Првом сједницом Скупштине предсједава,до и збора предсједника
Скупштине,најстарији одборник  (у даљем тексту: председавајући) коме у раду помажу
два најмлађа одборника и секретар Скупштине из претходног сазива.

Уз позив за прву сједницу одборницима се обавезно доставља Статут општине
Доњи Жабар и Пословник Скупштине.
            Скупштина на првој сједници:

- потврђује мандат изабраних одборника,
- бира предсједника и потпредсједника Скупштине,
- именује вршиоца дужности секретара Скупштине,
- бира чланове сталних одбора Скупштине,
- бира замјеника начелника општине,
- расписује конкурс за избор и именовање секретара Скупштине и
- именује Комисију за избор и именовање секретара Скупштине.

2. Потврђивање мандата одборника
Члан 5.

Одборници стичу права и дужности одборника Скупштине даном пот врђивања
мандата.

Члан 6.
Скупштина потврђује мандате изабраним одборницима на основу извјештаја

Комисије за потврђивање мандата одборника (у даљем тексту: Мандатна комисија).
Члан 7.

На почетку прве сједнице Скупштине предсједавајући предлаже састав
Мандатне комисије.

Комисија има 3 члана и то по једног члана са три изборне листе које су добиле
највећи број одборничких мандата у Скупштини.

Комисија је изабрана ако за њу гласа већина присутних одборника.
Комисијом предсједава најстарији члан Мандатне комиси је.
Мандатна комисија престаје са радом кад Скупштина потврди мандате

одборника.
Члан 8.

Потврђивање мандата одборника врши се на основу увјерења о избору
одборника,изјаве о прихватању функције одборника и извештаја надлежне изборне
комисије о спроведеним изборима.

Комисија,на основу извјештаја надлежне изборне комисије,утврђује да ли су
подаци из увјерења о избору сваког одборника истов јетни са подацима из извештаја
надлежне изборне комисије и да ли су  изјаве о прихватању мандата одборника
вјеродостојне и о томе подноси извјештај Скупштини.



Члан 9.
На основу извештаја Комисије из члана 8. став 2. овог Пословника

предсједавајући Конститутивном сједницом Скупштине,констатује да је надлежна
изборна комисија поднијела извештај о спроведеним изборима,која су увјерења о
избору за одборнике у сагласности са тим извјештајем и чије су изјаве изабраних
одборника о прихватању мандата вјеродостојне,чиме је потврђен мандат
новоизабраним одборницима.

Скупштина може да ради и одлучује кад је потврђен манда т више од половине
одборника.

III - ПРЕДСЈЕДНИК,ПОТПРЕДСЈЕДНИК И СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
            1. Предсједник Скупштине

Члан 10.
            Предсједник Скупштине:

- представља и заступа Скупштину,
- сазива сједницу Скупштине и предсједава сједницама,
- предлаже дневни ред сједнице Скупштине,
- усклађује рад  одбора и других радних тијела Скупштине,
- упућује одборницима,одборима и,по потреби,другим радним тијелима

Скупштине,нацрте и приједлоге одлука,других аката и материјале на
разматрање,покреће иницијативу за разматрање појединих питања из
надлежности Скупштине и радних тијела Скупштине,упућује
иницијативе за доношење аката из надлежности Скупштине
надлежном одбору и одборницима,

- потписује одлуке и друге акте које доноси Скупштина,
- стара се о остваривању начела  јавности рада Скупштине и

остваривању права одборника у обављању одборничке функције,
- прима свечане заклетве функционера и секретара Скупштине који,у

складу са овим Пословником,свечану заклетву дају пред
Скупштином,

- стара се о примјени Пословника Скупштине,
- врши и друге послове предвиђене законом ,Статутом и овим

Пословником.
Члан 11.

Скупштина,на првој сједници,бира предсједника из састава одборника,на четири
године,тајним гласањем.

Кандидата за предсједника Скупштине може предложити одборничка група или
најмање 3 одборника.
            Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата. Уколико је
одборник својим потписом дао подршку за два или више кандидата,сматраће се да није
дао подршку ниједном кандидату.

Члан 12.
Приједлог кандидата за предсједника Скупштине подноси се предсједавајућем у

писаном облику.
            Предсједавајући,по потреби одређује паузу ради припреме и подношења
приједлога кандидата за предсједника Скупштине.



Приједлог садржи име и презиме кандидата,страначку припадност  или назив
изборне листе којој кандидат припада,потписе одборника који посдржавају
кандидата,име извјестиоца предлагача,сагласност кандидата и кратко образложење.

Приједлог који нема све елементе утврђене у ставу 3.овог члана сматраће се
неуредним и о њему се неће отварати претрес.

Предсједавајући обавјештава одборнике о свим приспјелим приједлозима
кандидата за предсједника Скупштине.

У име предлагача,извјестилац предлагача је дужан да образложи приједлог.
О предложеним кандидатима отвара се претрес.
После расправе предсједавајући утврђује листу кандидата за предсједника

Скупштине,и то по азбучном реду презимена.
Члан 13.

Гласањем за избор предсједника Скупштине руководи предсједавајући,а помажу
му два најмлађа одборника и секретар Скупштине п ретходног сазива.

Члан 14.
Тајно гласање за избор предс једника Скупштине врши се према одредбама овог

пословника о доношењу одлука Скупштине тајним гласањем.
Члан 15.

            За предсједника Скупштине изабран је одборник који је добио већину  гласова
укупног броја одборника.
           Ако је предложено више кандидата,а ниједан није добио потребну
већину,поновиће се избор,и то између кандидата који су добили највећи број гласова.
           Ако ни у другом кругу предсједник Скупштине није изаб ран,понавља се
поступак избора.

Члан 16.
           Предсједник Скупштине ступа на дужност по објављивању резултата и преузима
вођење сједнице.

Члан 17.
           Предсједнику Скупштине престаје функција прије истека времена на које је
изабран,ако поднесе оставку,буде разријешен или ако наступе други разлози за
престанак функције,односно вршење дужности,утврђени изборним
прописима(смрт,осуђујућа правоснажна судска пресуда на казну затвора у трајању од
најмање 6 мјесеци или дуже;правоснажна судска одлука о лишавању пословне
способности;избор и именовање на функцију или другу дужност чије је вршење
неспојиво са вршењем функције предсједника Скупштине  ).
           Предсједнику Скупштине престаје функција даном наступања неког од разлога
из става 1.овог члана,у складу са изборним прописима.
            Предсједнику Скупштине старог сазива престаје функција и права из радног
односа по основу вршења функције са даном потврђивања мандата већине одборника
новоизабране Скупштине,у складу са чланом 9.овог Пословника .
            Поједина права из радног односа предсједник Скупштине старог сазива може
остваривати,у складу са актом Административног одбора.
           Даном подношења оставке председнику Скупштине престаје функција.
           Оставка је уредна ако је п опуњена и потписана на обрасцу формулара за
подношење оставке носилаца јавних функција,прописаном од стране надлежног
изборног органа.Оставка се подноси потпредсједнику или секретару Скупштине.



           О оставци предсједника Скупштине одмах се обавјешта вају одборници
Скупштине,а на првој наредној сједници Скупштина у року прописаном изборним
прописима,након разматрања разлога оставке,утврђује да му је мандат престао даном
подношења оставке.
           Оставку и одлуку о утврђивању престанка функције пред сједника
Скупштине,потпредсједник или секретар Скупштине доставља надлежној изборној
комисији,у прописаном року.

Члан 18.
           Предсједник Скупштине може бити разријешен и прије истека мандата.
           Приједлог за разрјешење може поднијети најмањ е 5 одборника Скупштине.
           Приједлог се подноси у писаној форми са потписима одборника који подржавају
приједлог за разрјешење и мора бити образложен.
           Разрјешење се врши на начин и по поступку предвиђеном за избор предсједника
Скупштине.

           2. Потпредсједник Скупштине
Члан 19.

Потпредсједник Скупштине помаже предс једнику Скупштине у вршењу послова
из његовог дјелокруга и обавља одређене послове  из надлежности предсједника
Скупштине које му он повјери .

Предсједника Скупштине,у случају привремене спр ијечености,замјењује
потпредсједник Скупштине.

Потпредсједник Скупштине се бира,по правилу,на првој сједници,из састава
одборника,на вријеме од четири године.
           Предлагање и избор потпредсједн ика Скупштине спроводи се по истом
поступку,како је то овим Пословником предвиђено за избор предсједника Скупштине.

Члан 20.
           За престанак функције потпредсједника Скупштине сходно се примјењују
одредбе о престанку функције,као и остваривању прав а из радног односа,предсједника
Скупштине.

           3. Секретар Скупштине
Члан 21.

Секретар Скупштине:
- помаже предсједнику и потпредсједнику Скупштине у припреми и

вођењу сједница Скупштине,
- предлаже доношење одлука и других пропи са из надлежности

Скупштине,
- ставља приговор на законитост одлуке или другог акта приликом

претресања на сједници Скупштине,као и на сједници одбора
Скупштине на којој присуствује,

- руководи Службом Скупштине ,ако се Служба образује одлуком
Скупштине,

- стара се о спровођењу закључака Скупштине,
- врши друге послове одређене законом ,Статутом и овим Пословником.



Члан 22.
           Секретар Скупштине је наредбодавац за финансијско и материјално пословање
Скупштине.

Члан 23.
Секретара Скупштине бира и именује Скупштина.
Његова функција престаје потврђивањем мандата већине одборника

новоизабране Скупштине,при чему он  може вршити функцију до именовања новог
секретара,у својству вршиоца дужности секретара.

За свој рад секретар је одговоран Скупштини и предсједнику Скупштине .
           Скупштина на првој сједници именује вршиоца дужности секретара Скупштине
и расписује конкурс за избор и именовање секретара Скупштине,у складу са законом и
овим Пословником.

Кандидата за вршиоца дужности секретара Скупштине предлаже предс једник
Скупштине.Кандидат за вршиоца дужности је,по правилу,секретар Скупштине
претходног сазива.

Члан 24.
           Конкурс спроводи Комисија за избор и именовање секретара Скупштине,у
складу са законом.

На приједлог Комисије,а након проведеног поступка конкурса,Скупштина врши
коначно именовање секретара Скупштине на период трајања мандата сазива
Скупштине.

Члан 25.
Секретару Скупштине престаје функција пр ије истека времена на које је

именован: оставком,разрјешењем или из других разлога предвиђеним изборним
прописима.
           Секретар Скупштине подноси оставку на начин и по поступку предвиђеном за
подношење оставке предсједника Скупштине.
           Секретар Скупштине може бити р азријешен прије истека времена на које је
изабран и именован ако:
- се не придржава прописа и општих аката Скупштине или не извршава закључке

Скупштине или се понаша у супротности са њима;
- својим радом проузрокује штету или занемарује и неуредно обавља своје  дужности.

           Приједлог за разрјешење секретара Скупштине из разлога наведених у ставу
3.овог члана може дати предсједник Скупштине или најмање 5 одборника.Приједлог
мора бити образложен и састављен у писаном облику.Приједлог се доставља
предсједнику Скупштине,ако он није предлагач,Одбору за статутарна питања и
прописе,Административном одбору и одборницима.
           О приједлогу за разрјешење секретара Скупштине на сједници Скупштине отвара
се претрес.На почетку претреса извјестиоци одбора из став а 4.овог члана подносе
Скупштини извјештај са ставовима и мишљењима о приједлогу за разрјешење
секретара.
           О свим наводима представника предлагача и других одборника изнесеним на
Скупштини о раду секретара,секретар има право да се изјасни и изнес е доказе у своју
корист.
           Приједлог за разрјешење секретара може се повући до закључења претреса.



           Након закључења претреса одлучује се о приједлогу за разрјешење секретара
Скупштине,јавним гласањем.Секретар Скупштине је разријешен ако за разрјешење
гласа већина од укупног броја одборника.
           Против рјешења о разрјешењу,секретар Скупштине може покренути управни
спор,пред надлежним судом,у року од 30 дана од пријема рјешења,у складу са законом.

До именовања новог секретара Скупштине,именује се  вршилац дужности
секретара.

IV ИЗБОР И ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Члан 26.

   Избор замјеника начелника врши се на приједлог начелника општине.
           Начелник општине,у поступку избора замјеника н ачелника,дужан је извршити
консултације са представницима одборничких група и свих изборних листа који нису
образовали одборничку групу.Представници одборничких група имају право
предложити начелнику своје кандидате за замјеника начелника општине.

   Начелник општине предлаже једног кандидата из реда одборника Скупштине за
функцију замјеника начелника.Приједлог садржи:

1. име и презиме кандидата;
2. страначку припадност,односно назив изборне листе са које је изабран за

одборника;
3. образложење и
4. сагласност кандидата.

           Приједлог који нема све елементе утврђене у ставу 3.овог члана сматраће се
неуредним и о њему се неће отварати претрес,нити гласати.
           У поступку избора замјеника начелника општине,отвара се претрес у коме
начелник има право да укратко образложи свој приједлог кандидата за његовог
замјеника.У претресу,сваки одборник има право да говори једном у трајању од највише
5 минута.

Члан 27.
           Замјеник начелника општине бира се тајним гласањем.
           Тајно гласање за избор замјеника начелника врши се према одредбама овог
Пословника о доношењу одлука Скупштине тајним гласањем.
           Кандидат за замјеника начелника је изабран ако је добио већину гласова од
укупног броја одборника у Скупштини.

Члан 28.
           Ако предложени кандидат није добио потребну већину,поступак избора
замјеника начелника се понавља,у складу са одредбама чл. 26. и 27. овог Пословника.

Члан 29.
           Замјенику начелника престаје функција прије истека времена на које је
изабран:оставком,разрјешењем или у другим случајевима предвиђеним изборним
прописима.
          Замјенику начелника општине престаје функција подношењем оставке на начин и
по поступку предвиђеном за подношење оставке предсједника Скупштине.О оставци
замјеника начелника обавјештава се начелник.



Члан 30.
          Скупштина може разријешити дужности замјеника начелника прије истека
времена на које је изабран ако повјерену дужност не обавља у складу са
законом,Статутом и овлашћењима начелника општине.
         Приједлог за разрјешење замјеника начелника у смислу става 1.овог члана може
поднијети начелник општине.Приједлог мора бити образложен.
         Образложени приједлог за разрјешење замјеника начелника,начелник доставља
предсједнику скупштине. Предсједник Скупштине дужан је д оставити приједлог за
разрјешење,одмах по пријему,а најкасније у року од седам дана,замјенику
начелника,Одбору за статутарна питања и прописе,Административном одбору и
одборницима.Замјеник начелника може доставити предсједнику Скупштине одговор на
приједлог за његово разрјешење.
         Одбори из става 3.овог члана могу позвати на своје сједнице замјеника начелника
и начелника ради разматрања питања и разлога за разрјешење замјеника начелника.
         Предсједник Скупштине дужан је заказати сједницу Скупш тине ради расправе и
гласања по приједлогу за разрјешење замјеника начелника,у року од 30 дана од дана
пријема приједлога од начелника општине. Прије гласања о разрјешењу замјеника
начелника обавезно се обавља претрес на Скупштини.Предсједник Скупштине дуж ан је
омогућити замјенику начелника да се на сједници Скупштине изјасни о наводима
начелника у упогледу разлога за његово разрјешење.
         О приједлогу за разрјешење замјеника начелника гласа се тајно.
         Замјеник начелника је разријешен ако је з а његово разрјешење гласала већина од
укупног броја одборника.

Члан 31.
         У случају престанка функције замјеника начелника прије истека времена на које је
изабран,начелник општине дужан је у року од 30 дана провести поступак у складу са
овим Пословником и упутити Скупштини приједлог за избор новог замјеника
начелника.
         У случају престанка функције начелника општине прије истека мандата,у складу
са законом,послове начелника општине са пуним овлашћењима вршиће замјеник
начелника до избора новог начелника.
         Уколико је функција начелника престала у периоду од најмање годину дана до
истека мандата начелника,замјеник начелника обављаће функцију начелника до истека
мандата на који је изабран.

V ПРЕДСЈЕДНИШТВО И КОЛЕГИЈУМ СКУПШТИНЕ
1. Предсједништво Скупштине

Члан 32.
         Предсједник,потпредсједник и секретар Скупштине чине Предсједништво
Скупштине.

Члан 33.
         Предсједништво Скупштине:
- расправља о питањима везаним за рад Скупштине;
- покреће иницијативу за стављање одређени х питања из надлежности Скупштине,на

дневни ред Колегијума и сједнице Скупштине;
- стара се о остваривању начела јавности рада Скупштине и организује конференције

за штампу;



- усклађује рад одбора и других радних тијела Скупштине;
- стара се о сарадњи Скупштине са начелником општине,а нарочито о поштовању

календара Програма рада Скупштине,сарадњи са представничким органима у
Босни и Херцеговини и ван Босне и Херцеговине на свим нивоима власти,сарадњи
са другим органима и организацијама у Републици Српској и Босни  и Херцеговини;

- обавља и друге послове одређене овим Пословником.

         2. Колегијум Скупштине
Члан 34.

         Колегијум Скупштине има координирајућу функцију,а у случајевима одређеним
овим Пословником доноси одлуку.
         Чланови Колегијума Скупш тине су: предсједник,потпредсједник и секретар
Скупштине и предсједници или овлашћени представници одборничких група.
         На сједници Колегијума Скупштине учествују: начелник општине или његов
овлашћени представник,предсједник Административног одбора и по потреби други
учесници.
         Сједнице Колегијума су јавне.
         Сједнице Колегијума према потреби,а по правилу прије сазивања и одржавања
сваке сједнице Скупштине,сазива и води предсједник Скупштине.
         Образложену иницијативу за сазив с једнице Колегијума може да да сваки члан
Колегијума Скупштине.
         На захтјев одборничке групе,предсједник Скупштине сазива сједницу
Колегијума,најкасније у року од седам дана од дана подношења захтјева.
         Предсједник Скупштине сазива Колегијум  усмено,телефонским позивом,а у
случају расправљања важних питања доставља члановима Колегијума Скупштине
позив и материјале за сједницу Колегијума Скупштине најкасније три дана прије
сједнице Колегијума,изузетно и на самој сједници о чему је дужан дати об разложење.
         Колегијум утврђује:
- усаглашени приједлог дневног реда и датум засједања Скупштине;
- приједлог броја мјеста у одборима и другим радним тијелима Скупштине која

припадају појединим одборничким групама,односно одборницима појединих
изборних листа;одређује одборе у које се могу именовати стручна и друга лица
изван реда одборника и одређује њихов број;

- присуство најављених гостију на скупштинском засједању и одлучује о њиховом
учешћу у раду истог;

- материјалне и друге услове за рад Скупштине.
       Колегијум Скупштине разматра питања и иницијативе одборника који се односе

на рад Скупштине.О ставовима Колегијума који се односе на питања и иницијативе
предсједник Скупштине обавјештава одборнике.
         Сједница Колегијума Скупштине је пуноважн а ако јој присуствују предсједници
или овлашћени представници одборничких група чији чланови представљају више од
половине свих одборника у Скупштини.
         Ако сједница Колегијума Скупштине и по другом сазивању није пуноважна,а ради
се о хитним предметима,одлуке из домена Колегијума Скупштине доноси предсједник
Скупштине.



         У случајевима када Колегијум Скупштине одлучује,одлука је донијета ако
приједлог прихвате предсједници или представници одборничких група чији чланови
представљају више од половине свих одборника у Скупштини.
         Већинску вољу Колегијума Скупштине потврђује предсједник Скупштине.

VI - ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ
Члан 35.

У Скупштини се образују одборничке групе,по правилу најкасније седам дана од
дана избора предсједника Скупштине.

Одборничку групу чине одборници изабрани са једне изборне листе,која има
најмање пет одборника.

Одборничку групу од најмање пет чланова могу удруживањем да образују и
одборници изабрани са више изборних листа( политичких странака,коалиција,листе
независних кандидата или независни кандидати)који су на основу сличних политичких
циљева или интереса формирали одборничку групу .

Члан 36.
Одборничка група се конституише тако што се предс једнику Скупштине подноси

списак чланова који је потписао сваки члан одборничке групе  и назив одборничке
групе. На списку се посебно назначава предс једник одборничке групе и његов зам јеник.

Одборник може бити члан само једне одборничке групе.
Члан 37.

Одборничка група учествује у раду Скупштине на начин утврђен овим
Пословником.

Члан 38.
Одборничку групу представља предс једник одборничке групе.
Одборничка група има замјеника предсједника одборничке групе који га зам јењује

у случају одсутности.
У току сједнице Скупштине,одборничка група може овластити једног свог члана

да представља одборничку групу по одређеној тачки дневног реда,о чему предс једник
одборничке групе писмено ,а изузетно и усмено,обавјештава предсједника
Скупштине,најкасније до отвара ња претреса по тој тачки дневног реда.

Ако одборничку групу представља зам јеник предсједника,односно овлашћени
представник,он преузима овлашћења предс једника одборничке групе.

Члан 39.
Предсједник одборничке групе,у писаном облику,обав јештава предсједника

Скупштине о промјени састава одборничке групе.
Приликом приступања нових чланова одборничкој групи,предс једник одборничке

групе доставља предсједнику Скупштине њихове потписане изјаве о приступању.
              О образовању нове одборничке групе и о промјенама у
постојећим,обавјештавају се одборници Скупштине на првој наредној сједници.

Члан 40.
         У току засједања Скупштине,предсједник или замјеник предсједника одборничке
групе,има право затражити паузу у трајању од на јмање десет минута ради консултација
са члановима одборничке групе о одређеној тачки дневног реда.
         Предсједник Скупштине дужан је дати најмање двије тражене паузе једне
одборничке групе у току засједања Скупштине.



         Скупштина обезбјеђује пр осторне услове за рад одборничких група,као и
неопходна финансијска средства за њихов рад.

Стручне и административно -техничке послове за потребе одборничких група
обављају општински службеници,у оквиру дјелокруга послова .

VII - РАДНА ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.
         Ради остваривања начела законитости,ефикасности и јавности у раду,као и
вршења одређених послова из дјелокруга Скупштине и промовисања,развоја и заштите
локалне самоуправе,Скупштина образује своја радна тијела.

    Радна тијела се образују као стална и повремена радна тијела.
         Стална радна тијела су одбори и комисије.
         Повремена радна тијела могу бити повремене комисије,анкетни
одбори,савјети,радне групе одборника и друга повремена радна тијела .
        Радно тијело доноси пословник о раду,у складу са овим Пословником.

2. ОБРАЗОВАЊЕ И САСТАВ ОДБОРА СКУПШТИНЕ
Члан 42.

За разматрање и претресање питања из надлежности Скупштине,предлагање
одлука,других прописа и општих  аката,као и сагледавања стања вођења локалне
политике,извршавања закона,других прописа и општих аката од стране начелника
општине,у области за коју је сваки одбор задужен и вршења других послова одређених
овим Пословником,образују се одбори.
         Одбори Скупштине имају највише 7 чланова.
         За чланове појединих одбора могу се,у складу са одлуком Колегијума
Скупштине,бирати и стручна лица изван реда изабраних одборника која својим
знањем,стручношћу и угледом могу дати допринос у раду одбора,с тим да њихов бро ј
мора бити мањи од половине укупног броја чланова одбора.Предсједник одбора може
бити само из реда одборника.

Одборник може бити члан више одбора.
         Одбор може образовати пододбор ради разматрања одређених питања из
надлежности одбора,уз сагласност предсједника Скупштине.

Члан 43.
Одборничке групе,односно одборници исте изборне листе  предлажу своје

кандидате за чланове одбора,сразмјерно броју одборника које имају у Скупштини ,у
складу са утврђеним распоредом броја мјеста који им п рипадају у појединим
одборима,а која је закључком утврдио Колегијум Скупштине .Листа предложених
чланова одбора доставља се Колегијуму Скупштине.
         Колегијум Скупштине,у складу са ставом 1.овог члана,подноси Скупштини
приједлог за избор предсједника ,потпредсједника и чланова одбора Скупштине.

Члан 44.
Чланови одбора бирају се за мандатни период за који су изабрани одборници

Скупштине.
О предложеној листи за избор чланова одбора одлучује се у ц јелини,јавним

гласањем.



Одбор је изабран ако је за њега гласала већина присутних одборника.
Ако одбор не буде изабран,поступак се понавља.

Члан 45.
         Скупштина може и прије истека рока на који су изабрани,разријешити поједине
чланове одбора и изабрати нове путем поједи начног кандидовања и избора.
         Приједлог за разрјешење члана одбора може поднијети одборничка
група,предсједник Скупштине,предсједник одбора,начелник или група од најмање 5
одборника.
         Члан одбора разријешен је кад за то гласа већина одборни ка присутних на
сједници Скупштине.

         3. СЈЕДНИЦЕ ОДБОРА
Члан 46.

Прву сједницу одбора сазива предсједник Скупштине.
         Сједницу одбора сазива предсједник одбора,по сопственој иницијативи или на
иницијативу једне трећине чланова одб ора,а дужан је сазвати сједницу на захтјев
предсједника Скупштине,Скупштине или начелника општине.
         Предсједник Скупштине може сазвати сједницу одбора.

Сједнице одбора,анкетних одбора и комисија одржавају се,по
правилу,понедјељком,сриједом и петком. Сједнице се могу одржавати и другим данима
уколико предсједник Скупштине то одобри.

Члан 47.
         Одбор ради у сједници када је присутна већина чланова,а одлучује већином
гласова присутних.
         Обавјештење о датуму и дневном реду сјед нице одбора доставља се члановима
одбора,по правилу,најкасније 3 дана прије одржавања сједнице.
         Обавјештење о датуму сједнице одбора може се доставити члановима одбора и
телефоном и на други погодан начин,а дневни ред се утврђује на сједници.Предс једник
одбора дужан је образложити хитност и разлоге тако сазване сједнице одбора.

Члан 48.
         Сједници одбора присуствује представник предлагача акта,односно подносиоца
иницијативе за доношење акта,који се на сједници разматра.
         У раду одбора,по позиву,могу учествовати стручна лица и општински
службеници,без права одлучивања.
         Сједници одбора може присуствовати и учествовати у раду,без права
одлучивања,и одборник који није члан тог одбора.

Члан 49.
         По завршеној расправи одбор  подноси Скупштини извјештај који садржи
мишљење и приједлог одбора о одређеном питању.Извјештај се доставља предсједнику
Скупштине,који га одмах упућује одборницима и начелнику општине,најкасније до
почетка расправе о питању које је предмет расправе. Одбо р одређује извјестиоца који
на сједници Скупштине образлаже извјештај одбора.
         Извјештај одбора извјестилац може поднијети и усмено  на сједници,ако се томе не
противи већина присутних одборника. У том случају битни дијелови садржаја
извјештаја се уносе у записник сједнице Скупштине.



Члан 50.
         На сједници одобра води се записник. У записник се обавезно уносе: имена
присутних,приједлози изнијети на сједници,ставови,мишљења и приједлози
одбора,свако издвојено мишљење,као и извјештај одбора.

      Стручну обраду аката,других материјала и организационе и административне
послове за сједнице одбора врше општински службеници,сходно области и теми која се
за потребе одбора обрађује,у складу са систематизацијом радних мјеста у општинској
административној служби.

4. СТАЛНИ ОДБОРИ
Члан 51.

Стални одбори су:
1. Одбор за статутарна питања  и прописе,
2. Одбор за заштиту локалне самоуправе,
3. Одбор за Буџет и финансије,
4. Одбор за уређење простора,комуналне дјелатности и заштиту животне

средине
5. Одбор за привреду
6. Одбор за пољопривреду
7. Одбор за образовање,културу,информисање и вјерска питања,
8. Одбор за регионалну и међународну сарадњу ,
9. Одбор за здравље,породицу и социјална питања ,
10. Одбор за омладину и спорт,
11. Одбор за представке и приједлоге,
12. Административни одбор.

Члан 52.
Одбор за статутарна питања  и прописе разматра иницијативу и приједлог за

доношење и промјену Статута општине и Пословника Скупштине општине ,приједлог
за покретање поступка за опозив начелника општине,разрјешење предсједника и
секретара Скупштине и замјеника начелника, као и начелна питања примјене Статута.
         Одбор утврђује приједлог Пословника Скупштине,као и његове измјене и допуне
и утврђује пречишћени текст општег акта Скупштине.

Одбор разматра приједлог и иницијативу за доношење одлуке,другог прописа и
општег акта,који је упућен Скупштини,са становишта његове усклађености са
законом,приједлог за доношење аутентичног тумачења одлуке,другог прописа и општег
акта који је донијела Скупштина и утврђује приједлог аутентичног тумачења тих
прописа,као и питања јединствене нормативне методологије и друга питања од значаја
за јединствену правно-техничку обраду аката које доноси Скупштина.

Одбор разматра предлоге и иницијативе за покретање поступка за оц јену
законитости одлука и других аката које је дон ијела Скупштина,односно начелник
општине.
         Предсједник Скупштине је по функцији предсједник,а секретар Скупштине
замјеник предсједника Одбора.
         Одбор има укупно пет чланова.



Члан 53.
Одбор за заштиту локалне самоуправе  разматра питања из надлежности

Скупштине која се односе на преношење одређених послова државне управе на органе
општине Доњи Жабар;имовину Општине; организацију и рад органа локалне управе и
самоуправе и општинске админ истративне службе;вршење јавних
овлашћења;организовање и рад удружења грађана и мјесних заједница и о томе даје
мишљење и приједлоге Скупштини .
          Одбор разматра питање односа општине и општинских органа са државним и
другим Републичким органима и о рганизацијама,и по потреби,предлаже Скупштини
доношење одговарајућег акта или предузимање одређених мјера у циљу заштите права
грађана општине Доњи Жабар на локалну самоуправу у складу са Европском Повељом
о локалној самоуправи и другим међународним станда рдима у области локалне
самоуправе. У том циљу Одбор може предложити Скупштини подизање тужбе пред
надлежним судом ради покретање поступка оцјене уставности и законитости
закона,прописа и других општих и појединачних аката органа Републике којима се
повређују права грађана општине Доњи Жабар на локалну самоуправу.
          Одбор разматра захтјеве за покретање поступка код Министарства за локалну
управу и самоуправу да изврши контролу законитости аката које доноси начелник
општине и,у оквиру законског рока од 30 дана од дана доношења оспореног акта
начелника општине,подноси извјештај Скупштини са мишљењем и приједлогом о
оправданости подношења тог захтјева.
          Одбор разматра захтјев начелника општине или правног,односно физичког лица
упућен Министарству да изврши контролу законитости акта Скупштине и о томе
подноси извјештај Скупштини ради заузимања става.
          Одбор разматра питања остваривања свих облика непосредног учешћа грађана у
локалној самоуправи,заузима ставове,подноси извјештаје Скупштин и и предлаже
Скупштини расправљање тих питања и предузимање одређених мјера.
          Одбор има укупно пет чланова.

Члан 54.
Одбор за Буџет и финансије разматра питања из надлежности Скупштине која

се односе на: Буџет,годишњи и периодични обрачун  и извршење Буџета;систем
финансирања изворних и пренесених општинских функција и надлежности,локалних
пореза,такса и других дажбина,финансирање мјесних заједница;инвестиционе
одлуке;друштвено-економски развој Општине;утврђивање накнада за додјелу,уређење
и коришћење грађевинског земљишта;утврђивање висине општинских
административних и комуналних такса и накнада; имовинско -правне односе и
експропријацију из надлежности општине;очување,развој и рационално коришћење
природних ресурса и друга питања у оквиру с воје надлежности.

Одбор има укупно пет чланова.
Члан 55.

         Одбор за уређење простора,комуналне дјелатности и заштиту животне
средине разматра питања из надлежности Скупштине која се односе на: планирање и
уређење простора;утврђивање накнада  за додјелу,уређење и коришћење грађевинског
земљишта;саобраћај; комуналне дјелатности;заштиту животне средине,воде и ваздуха
и друга питања у оквиру своје надлежности.

Одбор има укупно пет чланова.



Члан 56.
         Одбор за привреду разматра питања из надлежности Скупштине која се односе
на:друштвено-економски развој Општине и доношење планова развоја
општине;капиталне инвестиције;стварање услова за развој мале привреде и
улагања;занатско-предузетничку дјелатност;трговину,туризам,угоститељство, лов и
риболов;очување,развој и рационално коришћење природних ресурса;друга питања у
оквиру своје надлежности,када то затражи Скупштина.

Одбор има укупно пет чланова.
Члан 57.

          Одбор за пољопривреду разматра питања из надлежности Скупшти не која се
односе на:очување и развој пољопривреде и села;јачање пољопривредних
газдинстава;заштиту пољопривредног земљишта;провођење Закона о пољопривредном
земљишту;шумарство и водопривреду  и друга питања у оквиру своје надлежности .
          Одбор има укупно пет чланова.

Члан 58.
          Одбор за образовање,културу,информисање и вјерска питања  разматра
питања из надлежности Скупштине која се односе на:васпитање и
образовање,културу,информисање и положај и заштиту вјерских заједница и вјерских
објеката и остваривање националне и вјерске толеранције;равноправност
полова;заштиту споменика културе и историјског насљеђа;обиљежавање историјских
догађаја;остварује сарадњу са институцијама у области за које је задужен;даје
приједлоге и мишљење Скупштини у вези са финансирањем манифестација и установа
из области образовања,културе и информисања из Буџета Општине;ученичке и
студентске стипендије и кредите и друга питања из надлежности Скупштине у
областима за које је образован.

Одбор има укупно седам чланова.
Члан 59.

Одбор за регионалну и међународну сарадњу  разматра питања из надлежности
Скупштине која се односе на успостављање сарадње са другим општинама и
градовима и јединицама локалне самоуправе у Босни и Херцеговини и
иностранству,као и регионалним асоцијацијама у циљу приближавања европским
интеграционим процесима и стандардима;разматрање споразума које уз сагласност
Скупштине закључи начелник општине са општинама и другим локалним заједницама
и међународним организацијама;координира рад с вих носилаца ове активности у
Општини;разматра извјештаје начелника Општине о облицима остварене сарадње са
другим Општинама,градовима и асоцијацијама општина; даје мишљење Скупштини о
закључивању уговора о економској,културној и спортској сарадњи на регио налном и
међународном нивоу;обавља и друге послове на развијању регионалне и међународне
сарадње.

Одбор има укупно пет чланова.
Члан 60.

Одбор за здравље,породицу  и социјална питања  разматра приједлог
одлуке,другог прописа и општег ак та и друга питања из области здравствене
заштите,система и организације здравствене д јелатности од интереса за
Општину;заштите породице,а посебно мајке и дјетета ; запошљавања,социјалне
заштите,друштвене бриге о породици и д јеци;заштите бораца,породица погинулих
бораца,војних инвалида и чланова њихових породица и цивилних жртава рата,као и
друге облике социјалне заштите  и обавља друге послове из области за које је образован .



           Одбор има укупно пет чланова.
Члан 61.

           Одбор за омладину и спорт разматра питања из надлежности Скупштине која се
односе на:положај младих у друштву и локалној заједници;омладинско
организовање;развој спорта и физичке културе;планирање,организовање и одржавање
спортских такмичења и спортских манифестација од интер еса за Општину,које се
финансирају из Буџета;организацију спорта  на нивоу општине и коришћењу и
одржавању спортских објеката и терена;финансирање спортских организација према
такмичарском нивоу и успјеху у званичним такмичењима;успостављање спортске
сарадње са другим општинама и нивоима власти,спортским организацијама и
установама;остваривање сарадње са омладинским организацијама и удружењима
грађана;организовање манифестација у популаризацији развоја омладине,од интереса
за Општину; спровођење омладинске политике и примјену “Европске повеље о учешћу
младих у животу на општинском и регионалном нивоу”; обавља и друге послове у циљу
развоја спорта и физичке културе,као и заштите младих у друштву.
           Одбор има укупно седам чланова.

Члан 62.
Одбор за представке и приједлоге разматра представке и приједлоге који су

упућени Скупштини,који се односе на рад Скупштине,начелника општине и општинске
административне службе и предлаже Скупштини и надлежним органима м јере за
рјешавање питања садржаних у  њима и о томе обавјештава подносиоце уколико су то
захтијевали. Одбор је дужан размотрити сваки приговор и притужбу у року од 30 дана.

О својим запажањима поводом представки и пр иједлога Одбор подноси
извјештај Скупштини најмање једном годишње.
           Одбор има укупно три члана.

Члан 63.
Административни одбор:
- припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања

права и дужности одборника;
- доноси појединачне акте о платама и другим личним примањима  и

статусним питањима носилаца јавних функција  у општини,у складу са
законом и одлукама Скупштине ;

- утврђује предлоге за обезбјеђење средстава у буџету општине за рад
Скупштине,стара се о правилности коришћења тих средстава и о томе
подноси извјештај Скупштини;

- припрема и предлаже акте о организацији и раду Службе
Скупштине,врши постављења и утврђује примања запослених у тој
служби;

- доноси опште акте о начину остваривања појединих права и дужности
одборника ако нису регулисана одлуком Скупштине ;

- доноси акт о критеријумима за  утврђивање који се материјали и
подаци сматрају повјерљивим,одређује степен повјерљивости и
утврђује начин руковања тим материјалима;

- одређује распоред сједења одборника у сали за с једнице,по
одборничким групама,односно припданости изборним листама ;

- врши и друге послове утврђене овим пословником,као и актима и
захтјевима Скупштине.

Одбор разматра:



- разлоге престанка мандата појединих одборника и о томе подноси
Скупштини извјештај са приједлогом за додјелу мандата новом
одборнику,на начин прописан законом;

- извјештај надлежног органа за спровођење избора ,увјерење о избору
одборника и изјаву о прихватању мандата  и подноси Скупштини
извјештај са приједлогом за потврђивање мандата;

- извјештај Општинске изборне комисије и ув јерење о избору члана
савјета мјесне заједнице и подноси Скупштини изв јештај са
приједлогом за потврђивање мандата;

- питања примјене или ускраћивања имунитета одборника и других
лица,у случајевима предвиђеним законом;

- друга питања у вези са мандатно -имунитетним и другим правима и
одговорностима одборника.

           Административни одбор врши и друге послове који нису у надлежности другог
одбора или радног тијела Скупштине,у оквиру дјелокруга Скупштине.

Одбор има укупно пет чланова.

           5. СТАЛНЕ КОМИСИЈЕ
Члан 64.

Сталне комисије Скупштине су:
1. Комисија за планирање општинског развоја
2. Комисија за награде и признања.

Члан 65.
Комисија за планирање општинског развоја(у даљем тексту: КПОР)

разматра питања из надлежности Скупштине која се односе на:испити вање и анализу
постојећег економског и социјалног стања(прикупљање и излиставање
информација,статистичких и других података који омогућавају формирање реалне
слике економског стања); SWOT анализа(анализа информација у смислу
снага,слабости,могућности и огра ничавајућих фактора и препрека и идентификације
конкурентности локалне заједнице);дефинисање стратешких циљева и
смјерова(формулисањем кључних смјерова локалног развоја);креирање локалних
програма и пројеката(одређивање конкретних програма укључених у свео бухватне
програме као и идентификација кључних заинтересованих страна у локалној заједници
које ће бити носиоци програма);израду акционог плана са пројектима и
буџетима(одређивање приоритетних пројеката,пројектних буџета и потенцијалних
извора финансирања пројеката); израду нацрта визије и стратегије локалног
развоја;обезбјеђује активно учешће заинтересованих страна у изради стратегије развоја
општине;лобира и мобилише различите изворе финансирања у циљу израде и
реализације стратегије развоја општине;промо више партнерство између јавног и
приватног сектора и развој приватног предузетништва у локалној заједници; надзирање
коришћења одобрених средстава и приједлоге за одређивање приоритетних пројеката за
донаторску подршку;сарађује и размјењује информације са другим
општинама,регионалним,ентитетским и државним органима и организацијама;
евалуацију и усаглашавање главних стратешких праваца у складу са процијењеним
потребама; друге послове у оквиру израде и реализације стратегије развоја и других
планова развоја општине.



           Комисија има укупно 11 чланова који се бирају из реда представника општинске
власти,мјесних заједница,образовних установа,бизнис сектора и удружења
грађана(невладиних организација) .КПОР има предсједника и секретара.
           Предсједник Скупштине и начелник општине,по функцији су чланови КПОР -а.
           Број одборника чланова КПОР -а не може бити већи од половине укупног броја
чланова Комисије.
           Приликом избора чланова КПОР -а као основни критеријум одређују се
менаџерске и професионалне способности,искуство и углед чланова.
           У чланству КПОР-а мора бити заступљено: најмање један члан млађи од 27
година,најмање 30% чланова мање заступљеног пола и,у складу са објективним
могућностима,представници мањинских група.

Члан 66.
           Ради остваривања својих задатака у планирању развоја општине,Комисија има
управну групу,као уже интерно тијело које се стара о раду и управљању радом
Комисије.
           Управна група има пет чланова.Предсједник и секретар Комисије су исто времено
и предсједник и секретар управне групе.
           Управна група врши координацију цјелокупног рада Комисије и планира њен
рад;стара се о додјели посебних задатака члановима Комисије;одређује по потреби
спољну експертизу и ангажовање стручних лица из појединих области;израђује и
доставља Скупштини редовне информације о текућим активностима и фазама рада
Комисије.
           Предсједник КПОР-а сазива и организује састанке по потреби,а најмање једном у
два мјесеца.
           Секретар КПОР-а води биљешке на састанцима и доставља их свим члановима
КПОР-а.
           КПОР је дужан обавјештавати Скупштине о својим активностима тромјесечно.
           У погледу сазивања и рада Комисије сходно се примјењују одредбе овог
Пословника о раду одбора Скупштине,ак о овим чланом није друкчије одређено.

Члан 67.
Комисија за награде и признања :

- предлаже Скупштини доношење одлука о установљењу награда и признања
Општине која се додјељују за радове или за дјела и постигнуте резултате и успјехе
која заслужују опште признање и истицање;

- утврђује критерије и поступак за додјелу награда и признања и стара се о њиховом
провођењу;

- стара се да ликовно или друго умјетничко рјешење награде симболише историјске
и културне вриједности Општине;

- предлаже обезбјеђење Буџетс ких средстава за новчани износ награде или
признања;

- припрема и утврђује  приједлоге за додјелу награда и признања,у складу са
посебном одлуком Скупштине.
     Комисија има предсједника и два члана који се бирају из реда одборника у
Скупштини.

У погледу сазивања и рада Комисије сходно се примјењују одредбе овог
Пословника о раду одбора Скупштине(чл.46 -50.).



            6. ПОВРЕМЕНА РАДНА ТИЈЕЛА
Члан 68.

Скупштина,по потреби,а на приједлог  предсједника Скупштине,одборничке
групе,одборника или начелника општине оснива повремене комисије, анкетне
одборе,савјете,радне групе одборника и друга повремена радна тијела ради разматрања
одређених питања,сагледавање стања у одређеној области,утврђивања чињеница о
појединим појавама или догађајима  и извршавања посебних задатака из надлежности
Скупштине.

Приликом спровођења поступка избора и именовања секретара Скупштине
обавезно се именује Комисија за избор и именовање.

Члан 69.
Повремена радна тијела Скупштина оснива актом којим се одређује:

задатак,састав и број чланова,вријеме на које се образује или рок за завршетак задатка
тијела.

Одлуком о образовању повременог радног тијела утврђује се његов састав и
задатак.

Повремено радно тијело не може вршити истражне и друге судске радње.
Повремено радно тијело има право да тражи од државних  и локалних органа и од

појединих организација податке,исправе и обав јештења,као и да узима изјаве од
појединаца које су му потребне.

Представници државних и локалних органа и организација,као и грађани,дужни
су да дају истините изјаве,податке,исправе и обавештења у раду анкетног одбора.

После обављеног рада,повремено радно тијело подноси Скупштини извјештај са
приедлогом мјера.

Актом о оснивању уређује се и обављање стручн их и административно-
техничких послова за то радно тијело.

Предсједник и чланови повременог радног тијела могу бити бирани из састава
одборника и грађана,осим анкетног одбора који се образује само из реда одборника.
            Повремено радно тијело  престаје са радом даном одлучивања о његовом
извјештају на сједници Скупштине.

VIII - СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
            1. Сазивање сједнице

Члан 70.
Сједнице Скупштине одржавају се по потреби,а најмање једном у два мјесеца.
Свечана сједница Скупштине одржава се у вријеме празника општине и на њој

се уручују награде и признања општине.
Члан 71.

Предсједник Скупштине стара се о припремању сједнице уз помоћ секретара
Скупштине.
            Сједнице Скупштине одржавају се сриједом и петком са почетком у 10,00
часова.
            Изузетно,сједница Скупштине може се одржати и другим даном уколико за то
постоје оправдани разлози које предсједник Скупштине саопштава одборницима када
одлучи да се сједница одржи другим данима.



            Почетак и прекид,односно завршетак  засједања Скупштине симболично се
означава употребом “скупштинског чекића”.

Члан 72.
            Сједницу Скупштине сазива предсједник Скупштине по сопственој
иницијативи,када то затражи одборничка група,начелник општине или најмање једна
трећина одборника Скупштине.
            Предсједник Скупштине је дужан сазвати сједницу Скупштине на захтјев
одборничке групе,1/3 одборника или начелника општине,и то у року од 15 дана од дана
пријема захтјева.Захтјев се подноси у писаном облику и мора бити образложен.
            Предлагач који је захтијевао сазивање сједнице доставља материјал о питању
због којег тражи сазивање сједнице Скупштине.
            Уколико предсједник Скупштине не жели,односно избјегава сазвати сједницу
Скупштине у складу са одредбама става 2. овог члана,сједницу може сазвати
потпредсједник Скупштине,а уколико ни он неће или не може сазвати
сједницу,сједницу Скупштине могу сазвати заједнички најмање пет одборника.У
позиву сазивачи су дужни образложити разлог заједничког сазивања сједнице
Скупштине.Сазивачи потписују позив за сједницу Скупштине. Засједањем Скупштине
сазване у складу са овим ставом,ако то неће предсједник или потпредсједник
Скупштине,предсједава најстарији одборник.

Скупштина се сазива и кад то затражи најмање 200 бирача.
Члан 73.

Сједнице Скупштине сазивају се писаним путем.
Позив за сједницу садржи мјесто и вријеме одржавања сједнице.
Позив за сједницу доставља се одборницима најкасније 5 дана прије сједнице.

 Изузетно,када постоје оправдани разлози,обавјештење о времену и мјесту
одржавања сједнице и дневном реду може се доставити и у краћем року,при чему је
предсједник Скупштине дужан да на почетку с једнице образложи такав поступак. У том
случају предсједник Скупштине може предложити дневни ред и на самој сједници.

Члан 74.
Уз позив за сједницу одборницима се доставља приједлог дневног реда

усаглашен по правилу на Колегијуму Скупштине,материјал који се односи на приједлог
дневног реда уколико није раније достављен и записник са претходне сједнице.

Члан 75.
 Приликом утврђивања дана одржавања сједнице Скупштине водиће се рачуна да

засједање Скупштине не пада у дане државних и вјерских празника,викенде и друге
дане непогодне за одржавање сједнице Скупштине.
            Позив за сједницу Скупштине са приједлого м дневног реда и материјалом
обавезно се доставља и средствима јавног информисања.

            2. Дневни ред и вођење сједнице
Члан 76.

Дневни ред сједнице предлаже предсједник Скупштине на основу извјештаја
секретара Скупштине о пристиглим материјалима.

Предложени дневни ред садржи све приједлоге начелника и других овлашћених
предлагача пристигле до момента заказивања сједнице.

Са предложеним дневним редом прије достављања одборницима,упознају се
предсједници одборничких група на сједници Колегијума Скупш тине.



У дневном реду се посебно групишу тачке о којима се, с обзиром на њихов
карактер и значај,обавезно спроводи процедура по овом Пословнику и тачке о којима
се расправља и посебно гласање спроводи само,када то на захтев одборника одлучи
Скупштина.

Члан 77.
Сједницом предсједава предсједник Скупштине,а у случају његове одсутности

или спријечености мијења га потпредсједник Скупштине.

            3. Ток сједнице
Члан 78.

            Прије отварања сједнице Скупштине интонира се химна Републике Српске.За
вријеме интонирања химне сви присутни у просторији гдје се одржава сједница
Скупштине устају са својих мјеста сједења.

Пошто отвори сједницу,прије утврђивања дневног реда,предсједник,по
извјештају секретара Скупштине,утврђује да ли сједници присуствује довољ ан број
одборника за пуноважно одлучивање.
            За пуноважно одлучивање на сједници потребно је присуство већине одборника .

Ако се утврди да већина није присутна,предсједник након консултације са
одборничким групама,одлаже сједницу за одговарајући дан или сат. О одлагању
сједнице одсутни одборници се обавјештавају писаним путем или телефоном.

Ако предсједник прије гласања посумња да сједници не присуствује већина
одборника,наредиће прозивање или пребројавање. Прозивка или пребројавање прије
гласања извршиће се и кад то затражи одборничка група.Прозивање на сједници врши
записничар или друго овлашћено службено лице.

Члан 79.
Прије утврђивања дневног реда усваја се записник претходне с једнице

Скупштине. Уколико је записник претходне с једнице уручен одборницима непосредно
прије почетка сједнице,усвајање записника ће се обавити  на крају сједнице,а најкасније
на наредној сједници,прије преласка на дневни ред.

О примједбама на записник Скупштина одлучује без расправе.
Члан 80.

Када предсједник Скупштине констатује да је усвојен предложени или
измијењени и допуњен записник са претходне сједнице,приступа се утврђивању
дневног реда.

Сваки одборник,или одборничка група,може захтијевати да се у дневни
ред,поред предложених,унесу и друга питања и приј едлози за које он сматра да су
хитни.

Одборник је дужан да хитност разматрања образложи.
О приједлозима одборника за измјене и допуне предложеног дневног реда не

води се расправа.
Одборници се посебно изјашњавају,прво,о сваком приједлогу за измјену и

допуну предложеног дневног реда,и то по редослиједу предлагања,а затим о
предложеном дневном реду у цјелини.

Дневни ред се утврђује већином гласова присутних одборника.
Члан 81.

Послије усвајања дневног реда прелази се на расправу о појединим питањима по
утврђеном редоследу.

Скупштина може,у току сједнице,без претреса,извршити измјене у редоследу
разматрања појединих тачака дневног реда.



Приједлог за измјену редоследа разматрања појединих тачака дневног реда могу
поднијети предсједник Скупштине,одборник и начелн ик.

О поднијетом приједлогу Скупштина се изјашњава гласањем.
Свако питање се расправља док о њему има пријављених говорника.
Кад се закључи претрес о одређеном питању,не може се поново отварати.
Ако се у једном радном дану Скупштине не заврши рад по свим у тврђеним

тачкама дневног реда,предсједник Скупштине одређује прекид рада сједнице и,по
правилу,уз консултацију са одборничким групама,одмах заказује дан и час наставка
сједнице.

Члан 82.
На сједници Скупштине има право да говори предлагач акта ако начелник  није

предлагач,представник подносиоца иницијативе за доношење одређеног акта ако се на
сједници разматра иницијатива,начелник,замјеник начелника,предсједник или
извјестилац надлежног одбора,представник одборничке групе,сваки одборник и
секретар Скупштине.

Право да говори на сједници Скупштине има и представник удружења
грађана,као и други присутни,у складу са овим Пословником.

Скупштина може одлучити да о одређеним питањима саслуша представнике
појединих предузећа,органа,установа,удружења грађана и других организација,као и
поједине грађане.

Предсједник Скупштине има право,по потреби,одредити паузу у трајању од
најмање 10 минута,ради консултација са одборничким групама,хитног сазивања
сједнице надлежног одбора ради заузимања ставова и мишљења по појединим
питањима која су на дневном реду сједнице,као и у другим оправданим случајевима.

Члан 83.
Пријава за ријеч подноси се предсједнику чим расправа почне и може се

подносити све до њеног закључења.
Предсједник даје говорницима реч по реду пријаве.
По отварању претреса сваке тачке дневног реда с једнице Скупштине,право да

говоре по следећем редослиједу и временском трајању,имају:
- предлагач акта,односно овлашћени представник групе предлагача

акта или подносиоца иницијативе ,који добија ријеч кад је затражи и
на њега се не односи ограничење у погледу трајања излагања;

- извјестилац надлежног одбора,који има право да говори једном у
трајању до 10 минута,а у току претреса има право да добије још
једном ријеч преко реда у трајању до пет минута,ако то захт ијева
потреба претреса,о чему одлучује предс једник Скупштине;

- одборник који је на сједници одбора издвојио мишљење,који има
право да говори једном у трајању до пет минута;

- предсједник,односно представник одборничке групе,који има право
да говори до 10 минута,с тим што ово вријеме може подијелити у два
дијела по 5 минута - за уводно излагање и завршну р ијеч;

- одборници,наизмјенично,према редослиједу пријављивања и имају
право говорити једном у трајању до 5 минута .

Члан 84.
Начелник општине добија ријеч кад је затражи и на њега се не односи

ограничење у погледу трајања излагања.



Секретар Скупштине добија ријеч кад је затражи и има право једном говорити,у
трајању до пет минута,у току претреса по једној тачки дневног реда и коментарисати
наводе говорника у погледу законитости акта о коме се расправља и објашњавати
законске и подзаконске прописе у погледу правног основа за доношење одређеног акта
из надлежности Скупштине.Исто тако,секретар може давати одговоре на питања
појединих говорника,у трајању до три минута .

Члан 85.
Предсједник ће у случају прекорачења одређеног времена опоменути говорника

да је вријеме протекло,а ако овај у току наредног минута не заврши говор,одузима му
ријеч.

Члан 86.
Уколико се одборник у свом излагању на с једници Скупштине увредљиво

изрази о другом одборнику или носиоцу јавне функције  или погрешно протумачи
његово излагање,одборник  односно носилац јавне функције  на кога се излагање
односи,има право на реплику.

Уколико се увредљиви изрази односе  на одборничку групу,односно политичку
странку чији одборници припадају тој одборничкој групи,у име одборничке групе
право на реплику има предсједник одборничке групе или његов замјеник .

Одборнику који се пријави за реплику предс једник Скупштине одмах даје
ријеч,а реплика не може трајати дуже од пет минута.
            Реплика на реплику је дозвољена два пута.

Члан 87.
            Одборник или начелник општине има право да у времену трајања до пет минута
исправи изнесени податак од стране друго г одборника или начелника општине,уколико
је по њему нетачан навод(исправка нетачног навода).Исправка о једном питању се
може вршити само једном.

Члан 88.
Одборнику који затражи да говори о повреди Пословника или утврђеног дневног

реда,предсједник даје риј еч чим је затражи. Његов говор не може трајати дуже од 3
минута,с тим што се у ово вријеме не рачуна вријеме које одборник утроши у цитирању
одредаба Пословника које су по њему повријеђене.

Одборник који је затражио да говори о повреди Пословника обавезан је да
наведе члан Пословника који је по његовом мишљењу повријеђен.

Предсједник или,на његов захтјев секретар Скупштине,дужан је дати објашњење
поводом изречене примједбе.

Ако одборник не буде задовољан датим објашњењем или и даље сматра да је
учињена повреда Пословника,предсједник позива одборнике да одлуче о изреченој
примједби,без претреса.

Ако Скупштина изгласа да је учињена повреда овог Пословника,одмах ће
одлучити о начину отклањања те повреде.

Члан 89.
Нико не може да говори на с једници Скупштине,прије него што затражи и

добије ријеч од предсједника,односно предсједавајућег  Скупштине.
            Одборници су дужни да поштују достојанство Скупштине.
            Одборници су дужни да се једни другим обраћају са уважавањем.
            Није дозвољено коришћење увредљивих израза,као ни изношење чињеница и
оцјена које се односе на приватни живот других лица.



Члан 90.
            За вријеме говора одборника или других учесника у претресу није дозвољено
добацивање,ометање говорника на други начи н,нити било какво друго понашање које
угрожава слободу говора.

Говорник може говорити само о питању које је на дневном реду.
Ако се говорник удаљи од дневног реда,предсједник ће га опоменути и позвати

да се држи дневног реда. Уколико одборник и поред опоме не настави да
говори,предсједник ће му одузети ријеч.

Говорника може прекинути или опоменути на ред само предсједник Скупштине.
Није дозвољено ометање говорника добацивањем или коментарисањем

излагања, као ни други поступак којим се омета слобода говора.
Предсједник је дужан да се брине да говорник не буде ометан у свом излагању.

            4. Одлучивање
Члан 91.

Скупштина о сваком приједлогу који је стављен на дневни ред сједнице одлучује
после претреса,сем у случајевима у којима је овим Пословником одре ђено да се
одлучује без претреса.

Прије или после претреса Скупштина може да одлучи да се поједино питање
скине са дневног реда или да се врати начелнику општине,одговарајућем радном тијелу
или општинској административној служби на даље проучавање и допуну .

Предсједник Скупштине може одредити по сопственој иницијативи или на
приједлог одборничке групе ,да се након закључења претреса о приједлозима
Статута,Пословника,одлуке,плана развоја и плана из области уређења простора,гласа у
Данима за гласање. Дан за гласање одређује предсједник Скупштине.

Члан 92.
После закључивања претреса прелази се на гласање о приједлогу. О приједлогу

се гласа у цјелини. Ако је стављен амандман,прво се одлучује о амандману,а затим о
приједлогу у цјелини.

Члан 93.
Скупштина одлучује већином гласова присутних одборника,изузев када се

одлучује о избору и разрјешењу предсједника,потпредсједника и секретара
Скупштине,избору и разрјешењу замјеника начелника општине,покретању опозива
начелника,доношењу и измјенама и допунама Буџета и извр шења Буџета
општине,полугодишњем и годишњем обрачуну Буџета,просторном,урбанистичком и
регулационом плану и плану развоја општине,када је потребна већина гласова од
укупног броја одборника.

Статут општине и Пословник Скупштине и њихове измјене и допуне,дон осе се
2/3 већином од укупног броја одборника.

Члан 94.
Гласање на сједници Скупштине је јавно.
Одборници гласају изјашњавањем за приједлог или против приједлога или се

уздржавају од гласања.
Гласање се врши дизањем руке или поименично.
Када се гласа дизањем руке,предсједник прво позива да се изјасне одборници

који гласају "за",затим они који гласају "против" и најзад,одборници који су



уздржани.При том пребројава само гласове мањине,осим ако већина гласова није
очигледна.

Поименично се гласа тако што одборн ици по прозивци изјављују да гласају "за"
или "против" или да су уздржани.

Поименично гласање врши се ако то одреди предсједник или ако то Скупштина
одлучи на приједлог сваког одборника ради тачног утврђивања резултата гласања.

Члан 95.
Скупштина одлучује тајним гласањем када је то одређено Статутом или овим

Пословником,а може одлучити да гласање буде тајно и у другим случајевима,на
приједлог предсједника или одборничке групе.

Тајно гласање врши се гласачким листићима који су исте величине,облика и боје
и овјерени печатом Скупштине.

Сваки одборник по прозивци добија гласачки листић.
Неважећим гласачким листићима сматрају се они који су непопуњени,који су

упропашћени,дописивани,или на други начин обиљежавани приликом гласања и из
којих се не може тачно утврди ти да ли је одборник гласао "за" или "против",или је
гласао за више кандидата или приједлога ако се на листићу налази више кандидата или
приједлога.

Члан 96.
Тајним гласањем руководи предсједник,односно предсједавајући коме помаже

секретар Скупштине и два одборника које одреди Скупштина,ако овим Пословником за
одређене случајеве није друкчије одређено.

По завршеном гласању предсједник утврђује резултате гласања и објављује да
ли је предлог прихваћен или одбијен.

Резултат гласања уноси се у записник.

    5. Одржавање реда на сједници
Члан 97.

О реду на сједници Скупштине стара се предсједник Скупштине.
За повреду реда на сједници предсједник Скупштине може да изрекне

мјере:упозорење,одузимање ријечи и удаљење са сједнице.
Члан 98.

Мјера упозорења изриче се одборнику који својим понашањем,узимањем
ријечи кад му је предсједник Скупштине није дао,ометањем и упадањем у ријеч
говорнику или сличним поступком,нарушава ред на сједници или на други начин
поступа противно одредбама овог Пословника.

Мјера одузимања ријечи изриче се одборнику који својим говором нарушава ред
на сједници или повређује одредбе овог Пословника,а већ је на тој сједници два пута
упозораван на придржавање реда и одредби овог Пословника.

Члан 99.
Мјера удаљења са сједнице изриче се одборнику,који и после изречене мјере

упозорења,односно мјере одузимања ријечи,омета или спречава рад на сједници или на
сједници вријеђа Скупштину,одборнике и друге присутне или употребљава изразе који
нису у складу са достојанством Скупштине.

Одборник може бити удаљен само са сједнице на којој је нарушио ред.
Одборник према коме је изречена мјера удаљења са сједнице дужан је да се

одмах удаљи из зграде у којој се одржава сједница.



Ако предсједник Скупштине редовним мјерама не може да одржи ред на
сједници,одредиће кратак прекид сједнице и обезбиједити услове за наставак сједнице.

Ако наставак сједнице није могућ,предсједник прекида рад и,по правилу,уз
претходну консултацију са одборничким групама,обавјештава одборнике о датуму и
часу наставка сједнице.

Члан 100.
Одредбе о одржавању реда на сједници Скупштине примјењују се и на све друге

учеснике у раду сједнице Скупштине.
Члан 101.

Одборник коме је изречено упозорење,кажњава се и новчаном казном у висини
до 30 КМ.

Одборник коме су у току исте сједнице изречена два упозорења,кажњава се
новчаном казном у висини до 50 КМ.

Одборник коме је одузета ријеч,кажњава се новчаном казном у висини д о 70 КМ.
Одборник коме је изречена м јера удаљења са сједнице,кажњава се новчаном

казном у висини до 150 КМ.
Уколико је одборнику изречено више м јера за повреду реда на с једници

Скупштине,новчане казне се не сабирају,већ се прим јењује само највиша прописана
новчана казна.

Члан 102.
Одлуку о новчаној казни за одборника доноси Административни одбор.
Одборнику се новчана казна одузима од његових примања у Скупштини,за

текући мјесец,односно и за наредне м јесеце ако су мјесечна примања одборника која
остварује у Скупштини мања од износа новча не казне,док се не достигне укупна сума
новчане казне.

           6. Записник
Члан 103.

О раду на сједници Скупштине води се записник.
           Записник обухвата главне податке о раду на сједници,а нарочито вријеме и
мјесто одржавања сједнице;имена предсједавајућег и записничара; имена оправдано и
неоправдано одсутних одборника; имена лица која су присуствовала сједници по
позиву и као гости;о приједлозима о којима се расправљало,мишљењима,ставовима и
приједлозима одбора Скупштине,са именима  учесника у расправи; резултат гласања о
појединим питањима; назив свих аката донијетих на сједници и о изреченим мјерама.

Битни дијелови изјаве одборника,који је на с једници издвојио мишљење,уносе се
у записник на његов захтјев.
           Предсједник може формулисати поједине закључке који се уносе у
записник.Исто то право има и сваки говорник у погледу формулације својих предлога и
мишљења.

Оригинали записника чувају се у документацији Скупштине а препис записника
доставља се одборницима уз позив за наредну с једницу.

Усвојени записник потписују предс једник и секретар Скупштине.
Усвојеном записнику прилаже се копија материјала који је био разматран на

сједници.
О записнику се стара секретар Скупштин е.



           Сједнице Скупштине могу се тонски и видео снимати,одлуком Скупштине,на
приједлог Административног одбора.
           Тонски и видео записи сједница Скупштине трајно се чувају у архиви
Скупштине.

IX - ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКА И ДРУГИХ АКАТА  У СКУПШТИНИ
            1. Акти које доноси Скупштина

Члан 104.
Скупштина доноси:Статут, пословник, одлуку, Буџет, план развоја, просторни,

урбанистички и регулациони план и друге планске акте из области уређења простора,
резолуцију, препоруку, рјешење, закључак, аутентично тумачење акта који доноси и
друге акте,у складу са законом,Статутом и овим Пословником.

Члан 105.
           Резолуцијом се указује на стање и проблеме у одређеној области друштвеног
живота од значаја за остваривање и заштиту права на локалну самоуправу и других
питања од интереса грађана,утврђује политика коју треба спроводити у тој области и
дају смјернице за спровођење те политике,односно предвиђају мјере за њено
спровођење.

Члан 106.
           Препоруком се изражава мишљење Скупшти не о питањима од значаја за рад
органа општине,општинске административне службе,других органа,организација и
установа чији је општина оснивач и удружења грађана и предлажу мјере које ти
органи,организације и установе треба да предузму ради рјешавања питања  на које се
указује у складу са њиховим правима и дужностима.

Члан 107.
           Одлука се доноси као акт извршавања права и дужности Скупштине у оквиру
њене изворне или пренесене надлежности,као извршни пропис,или као акт регулисања
унутрашње организације или односа у Скупштини.
           Одлуком се одлучује о избору,именовању и разрјешењу,о потврди или о давању
сагласности  на акте предузећа,установа и других правних лица када је Скупштина за то
надлежна,као и о другим пословима из надлежности Скупштин е утврђеним
законом,Статутом и овим Пословником.
           Одлука,као извршни пропис,је акт који се доноси ради извршавања закона.
           Одлуке могу да доносе и одбори и друга радна тијела Скупштине за питања за
која су овлашћени одлуком Скупштине ил и овим Пословником.
           Одлуком као актом уређивања унутрашње организације и односа,одлучује се о
образовању радних тијела и о другим односима у Скупштини,ако то није уређено
Пословником.

Члан 108.
           Закључком се утврђује политика извршавањ а одлука,других прописа и општих
аката које доноси Скупштина,дају смјернице за спровођење те политике и утврђују
обавезе начелника у спровођењу те политике,припремању одлука и других аката.
           Закључци се достављају органима и организацијама на кој е се односе.Скупштина
може одлучити да се закључци,којима се утврђују ставови и гледишта о значајним
питањима,објаве и у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
           Скупштина може доносити закључке и о своме раду и о раду својих радних
тијела које је образовала.



           Одбори Скупштине могу доносити закључке само о свом раду.
Члан 109.

           Рјешењем се рјешава о појединачним правима,обавезама и одговорностима.
           Одбори и друга радна тијела доносе рјешења о питањима за која су овла шћена
овим Пословником или посебном одлуком Скупштине.

2. Носиоци права предлагања аката Скупштине
Члан 110.

           Право предлагања Статута и његове измјене и допуне има начелник
општине,најмање 1/3 одборника и 20% бирача.Измјене и допуне Статута доносе  се у
форми амандмана на Статут.

Право предлагања одлука,других прописа и општих ак ата из надлежности
Скупштине имају начелник општине,сваки одборник, радна тијела Скупштине,секретар
Скупштине и најмање 10% бирача.

3. Иницијатива за доношење аката  Скупштине
Члан 111.

           Право подношења иницијативе за доношење акта из надлежности Скупштине
има удружење грађана,савјет мјесне заједнице и 5% грађана бирача са територије
општине,у складу са Статутом општине и овим Пословником.
           Иницијатива се упућује предсједнику Скупштине,у писаном
облику.Иницијатива,по правилу,треба имати кратко образложење у коме се наводе
разлози због којих одлуку треба донијети и циљ који се тиме жели
постићи.Иницијативу својеручно потписују грађани подносиоци иниц ијативе са
подацима о њиховој адреси и матичном броју,односно овлашћено лице удружења
грађана и мјесне заједнице овјерено печатом.
           Предсједник Скупштине,уколико иницијатива не садржи елементе из става
2.овог члана,у року од три дана враћа инициј ативу подносиоцу ради исправке и
допуне,са позивом да се исправљена и допуњена иницијатива поднесе у року од 7 дана
од дана пријема позива и напоменом да ће се у супротном сматрати да иницијатива није
ни поднијета.
           Предсједник Скупштине у року о д три дана од дана пријема потпуне или
исправљене и допуњене иницијативе упућује исту Одбору за статутарна питања и
прописе и начелнику општине,са позивом да дају своје мишљење у року од 10 дана.
           Након протека рока из става 4.овог члана,предсјед ник Скупштине ставља
иницијативу на дневни ред прве наредне сједнице Скупштине.На сједницу се позива и
подносилац иницијативе,односно његов овлашћени представник који има право да
учествује у начелном претресу,даје образложење и потребу доношења одлуке и
одговара на питања одборника и начелника општине.
           Скупштина,након обављеног начелног претреса,доноси закључак о прихватању
или одбијању иницијативе.Ако прихвати иницијативу,Скупштина закључком одређује
предлагача(начелник општине,одборник,Одбор з а статутарна питања и прописе,други
надлежни одбор или секретар Скупштине) и утврђује рок израде нацрта или приједлога
акта и упућивање Скупштини на разматрање.
           О ставовима поводом иницијативе,обавјештава се подносилац иницијативе.



4. Предлагање одлука
Члан 112.

           Приједлог одлуке подноси се у облику у коме се одлука доноси и мора бити
образложен.

Образложење мора да садржи правни основ и разлоге за доношење
одлуке,објашњење циља који се жели постићи,образложење конкретних решења и
процену износа финансијских средстава потребних за спровођење одлуке.

Приједлог одлуке упућује се и надлежном одбору и начелнику,ако он није
предлагач.

Члан 113.
Одбори и начелник могу предложити Скупштини да прихвати приједлог одлуке

у цјелини или предложити да Скупштина донесе одлуку у тексту измијењеном,дијелом
или у цјелини,у односу на текст који је поднио предлагач или да предлог одлуке не
прихвати.

Члан 114.
Предлагач одлуке,односно његов представник,може,на почетку расправе,да

изложи допунско образложење приједлога. Он има право да учествује у расправи све до
њеног закључења,да даје објашњење и износи своје мишњење.

Предлагач одлуке има право да повуче приједлог одлуке прије почетка гласања
о одлуци у цјелини.

Члан 115.
При предлагању других аката из чла на 104. овог Пословника сходно се

примјењују одредбе овог пословника о доношењу одлука,ако за поједине акте овим
Пословником није другачије одређено.

           5. Амандман
Члан 116.

           Приједлог за измјену и допуну приједлога одлуке подноси се у облику
амандмана.
           Амандман може поднијети овлашћени предлагач,одборник,одборничка
група,начелник општине и одбор Скупштине.
           Одборничка група може поднијети  само један амандман на један члан пр иједлога
одлуке.
           Одборничке групе које су организоване  и састављене од одборника двије или
више различитих изборних листа ,могу да поднесу на један члан пр иједлога одлуке
онолико амандмана колико политичких странака ,односно политичких субјеката  чини
ту одборничку групу.

Амандман се подноси у писаном облику,са кратким образложењем или без
образложења у ком случају подносилац амандмана у току сједнице има право да
усмено образложи амандман у трајању до три минуте.

Амандман се подноси најкасније до почетка сједнице,а изузетно на сједници о
приједлогу,који је поднијет на сједници.

О амандману се обавезно изјашњава представник предлагача и начелник,када он
није предлагач.

Предлагач одлуке може подносити амандмане све до почетка гласања о одлуци у
цјелини.



Члан 117.
Ако је поднијето више амандмана на исти члан приједлога одлуке,прво се

одлучује о амандману којим се предлаже брисање одредбе тог члана,затим којим се
предлаже измјена и,на крају,допуна тог члана.

           6. Хитан поступак
Члан 118.

Ако за подношење појединог акта постоји неодл ожна потреба или ако би
недоношење таквог акта у одређеном року имало или могло имати штетне последице
по интересе грађана,предузећа,установа,удружења и других организација,или
обављање занатско-предузетничке дјелатности,приједлог акта може се изнијети
Скупштини на разматрање и одлучивање без претходног разматрања у надлежним
одборима Скупштине.

Када предлаже хитан поступак овлашћени предлагач мора образложити разлоге
због којих тражи хитан поступак.

Члан 119.
           О приједлогу за доношење акта по хит ном поступку одлучује се без
расправе.Прије гласања о том питању Скупштина ће саслушати образложење
предлагача.

Ако Скупштина усвоји приједлог да се акт донесе по хитном поступку,приједлог
акта се уноси у дневни ред исте сједнице.

Скупштина може у току сједнице да затражи хитно мишљење од одговарајућег
одбора Скупштине и начелника,ако он није предлагач.

Приједлог акта који се доноси по хитном поступку мора се доставити
одборницима најкасније до почетка сједнице.

           7. Скраћени поступак
Члан 120.

У скраћеном поступку одлучује се без претходне расправе.
Члан 121.

По скраћеном поступку Скупштина може одлучивати када су на дневном реду
информативни материјали,питања која се односе на избор,именовање и
разрјешење,појединачна акта у вези са управљањем и к оришћењем имовине
општине,као и друга конкретна акта .

Одлучивање по скраћеном поступку може да се спроведе само ако су приједлози
из претходног става у приједлогу дневног реда груписани у посебном одјељку и
означени као "приједлози о којима се одлучује по скраћеном поступку".

Члан 122.
У материјалу који се одборницима доставља уз позив за сједницу мора се у

прописаној форми изложити пуна садржина акта о коме се одлучује по скраћеном
поступку и образложење приједлога.

Члан 123.
По утврђивању дневног реда пре дсједник је дужан да упозна одборнике са

захтјевима за отварање расправе о приједлозима из групе "приједлога о којима се
одлучује по скраћеном поступку",уколико су такви приједлози учињени до почетка
сједнице.



Прије утврђивања дневног реда сједнице или пре ласка на дневни ред по
"приједлозима о којима се одлучује по скраћеном поступку",предсједник пита да ли
има захтјева за отварање расправе о поједином питању из ове групе приједлога.

Одборник може затражити да се одређени приједлог издвоји из скраћеног и
стави у редован поступак,о чему се Скупштина изјашњава гласањем,без претреса.

Уколико се Скупштина изјасни да се одређено питање разматра у редовном
поступку предсједник то саопштава,па се приједлози за које је захтијевано отварање
расправе издвајају из групе "приједлога о којима се одлучује по скраћеном поступку" и
о њима се расправља и одлучује одвојено. Предсједник потом констатује да су усвојени
сви приједлози који су остали у групи "приједлога о којима се одлучује по скраћеном
поступку''.

8. Нацрт одлуке
Члан 124.

            Поступак за доношење одлуке може се покренути подношењем нацрта одлуке.
 Нацрт одлуке садржи поред текста одлуке,законски основ за доношење

одлуке,разлоге због којих се доноси одлука и последице које ће произаћи за
материјални и други положај грађана,предузећа и других организација и оцјену
потребних средстава из буџета за спровођење одлуке.
            Поједина рјешења из одлуке могу се дати у алтернативама,са образложењем
сваке од предложених алтернатива.
            Уз нацрт одлуке даје се образложење основних рјешења садржаних у нацрту
одлуке.

Члан 125.
            Нацрт одлуке овлашћени предлагач подноси предсједнику Скупштине,ако он
није предлагач.
            Нацрт одлуке предсједник Скупштине доставља одборницима и над лежним
одборима Скупштине.
            Нацрт одлука чији предлагач није начелник општине,предсједник Скупштине ће
доставити начелнику да он о њему да мишљење.

Члан 126.
            Предсједник скупштине по правилу упућује нацрт одлуке одборницима
најкасније 5 дана прије сједнице на којој ће се нацрт разматрати.

Члан 127.
            Прије разматрања нацрта одлуке на сједници Скупштине,нацрт одлуке разматра
Одбор за статутарна питања и прописе и одбор у чијем је дјелокругу питање које се
одлуком уређује(у даљем тексту:надлежни одбор).
            У раду одбора Скупштине,приликом разматрања нацрта и приједлога
одлуке,могу учествовати позвани представници удружења и асоцијација
заинтересованих за доношење одлуке,а која је у директној вези са интересима
удружења или асоцијација.

Члан 128.
            Нацрт одлуке могу разматрати и други одбори,ако су у њему обухваћена
поједина питања која су у њиховом дјелокругу(у даљем тексту:заинтересовани одбор).
            Заинтересовани одбор разматра нацрт одлуке прије нег о што га разматрају
надлежни одбор и Одбор за статутарна питања и прописе.



            Кад размотри нацрт одлуке,заинтересовани одбор подноси извјештај надлежном
одбору и Одбору за статутарна питања и прописе.

Члан 129.
            Нацрт одлуке у одборима разматра се на начин и према поступку предвиђеном
за разматрање  нацрта одлука у Скупштини.

Члан 130.
            Надлежни одбор разматра и мишљење и приједлоге начелника,ако он није
предлагач нацрта,као и других заинтересованих одбора.
            Када размотри нацрт одлуке,надлежни одбор подноси Скупштини извјештај са
мишљењем и ставовима изнијетим у току разматрања.
            У извјештају који подноси Скупштини надлежни одбор даје мишљење и о
ставовима и приједлозима начелника општине и заинтересованих  одбора.

Члан 131.
            Одбор за статутарна питања и прописе разматра нацрт одлуке и подноси
скупштини извјештај са мишљењем и приједлозима.
            Ако Одбор за статутарна питања и прописе усвоји мишљење да поједина
рјешења нацрта нису у складу  са Уставом и законом,о томе ће одмах упознати
предлагача.
            Ако предлагач одлуке не прихвати упозорење Одбора за статутарна питања и
прописе да не постоји законски основ за доношење одлуке,или да поједина рјешења у
нацрту одлуке нису у складу са  уставом и законом,предлагач одлуке и Одбор за
статутарна питања и прописе,дужни су да,прије сједнице Скупштине,поново
заједнички размотре дато упозорење и о томе поднесу извјештај Скупштини.

Члан 132.
            Извјештаји одбора достављају се одборницим а до почетка расправе,а могу се
изнијети и усмено на сједници,у складу са овим Пословником.

Члан 133.
            Подносилац нацрта одлуке,односно његов представник даје на почетку и на
крају претреса на сједници Скупштине образложење нацрта и на крају пр етреса
објашњења и изјашњава се о изнијетим приједлозима и мишљењима.
            Извјестилац одбора које је разматрало нацрт одлуке на сједници Скупштине
износи ставове и мишљења одбора.
            Начелник општине може учествовати у претресу нацрта одлу ке и ако тај
приједлог није поднио начелник.

Члан 134.
            Нацрт одлуке разматра се у начелу и у појединостима.
            Разматрање одлуке у начелу обухвата расправу о законском основу за доношење
одлуке,разлозима због којих се доноси одлука,пос љедицама које ће произаћи за
материјални  и други положај грађана,предузећа и других организација и заједница и
оцјени потребних средстава из буџета за спровођење закона. Ако су у начелном
претресу изражена различита мишљења,Скупштина се изјашњава о сваком  од спорних
питања.
            Нацрт одлуке подносилац може повући све до завршетка разматрања нацрта у
начелу.

Члан 135.
            Ако у начелном разматрању нису оспорени законски основ и разлози за
доношење одлуке,прелази се на разматрање одлуке у пој единостима.



            О појединостима се расправља тако што се разматра текст нацрта одлуке.
Члан 136.

            О завршеном разматрању нацрта,Скупштина закључком утврђује
ставове,приједлоге и мишљења о нацрту  и упућује их подносиоцу нацрта да их узме  у
обзир приликом израде приједлога одлуке.
            Скупштина може одредити органе и организације које ће предлагач
консултовати при изради приједлога одлуке.

Члан 137.
            Ако су примједбе на текст нацрта одлуке значајне или су већег
обима,Скупштина може одлучити да се нацрт одлуке врати подносиоцу ради дораде
или израде новог нацрта.

      9. Јавна расправа
Члан 138.

            Послије завршеног разматрања нацрта одлуке,Скупштина може одлучити да се
нацрт  стави на јавну расправу,ако се одлу ком уређују питања која су од посебног
значаја за грађане и ако је неопходно да се консултују  заинтересовани
органи,организације и стручне институције.
            Нацрт просторног,урбанистичког и регулационог плана,и њихове измјене и
допуне обвезно се стављају на јавну расправу,у складу са законом.

Члан 139.
            Када одлучи да се нацрт одлуке стави на јавну расправу,Скупштина доноси
закључак којим одређује начин објављивања нацрта и рок у коме треба да се спроведе
јавна расправа.
            Закључак се објављује уз нацрт одлуке који се ставља на јавну расправу.

Члан 140.
            Извјештај о резултатима јавне расправе доставља се Скупштини уз приједлог
одлуке.
            Извјештај из става 1.овог члана садржи мишљења и приједлоге изнијете у ја вној
расправи.

             10. Одборничко питање
Члан 141.

Одборник има право да ,на свакој редовној сједници Скупштине,у оквиру
посљедње тачке дневног реда, постави одборничко питање начелнику
општине,замјенику начелника општине,предсједнику  или секретару Скупштине,из
њихове надлежности.

Вријеме одређено за постављање питања у смислу става 1.овог члана назива се
“актуелни час”  и траје највише 30 минута.

Одборник има право поставити највише једно питање за вријеме “акту елног
часа”.

Одборничко питање мора бити  кратко и јасно формулисано и,у правилу,такво да
се на њега може одмах дати одговор.

Одборничко питање упућује се носиоцу јавне функције из става 1.овог члана.
Одборничко питање поставља се у писаном облику или усмено,с тим да

излагање одборника који поставља питање за вријеме "актуелног часа"  не може да
траје дуже од три минута.



Одборничко питање може се поставити и између дв ије сједнице Скупштине,у
писаном облику,преко предсједника Скупштине који га доставља носиоцу јавне
функције коме је упућено.

Предсједник Скупштине упозориће одборника,који поставља одборничко
питање,ако питање није постављено у складу са одредбама овог Пословника,односно
ако није упућено надлежном носиоцу јавне функције.

Члан 142.
Одборничка питања постављају се,по правилу,пошто Скупштина оконча рад по

свим тачкама дневног реда. Скупштина,поред тога,може,без претреса,одредити и друго
вријеме за постављање одборничких питањ а.

Члан 143.
На усмено постављено одборничко питање,носиоци јавне функције,морају

одмах усмено одговорити. Ако је за давање одговора потребна одређена припрема,они
то морају одмах образложити,а одговор одборнику доставити у писаном облику,у рок у
од 30 дана од дана када је питање постављено.
            Одговор на одборничко питање за вријеме "актуелног часа" даје начелник
општине или његов представник,односно други носилац јавне функције коме је питање
упућено,у трајању до три минута по једном п итању.

Писани одговор носиоца јавне функције,доставља се одборнику.
Изузетно,ако је у припреми одговора на одборничко питање потребно утврдити

одређене чињенице чије утврђивање захт ијева дуже вријеме или сложенију анализу,рок
за давање одговора на одборничко питање може се продужити,али не више од 30 дана.

Члан 144.
Послије датог одговора на одборничко питање,одборник који је поставио

питање има право да,у трајању од највише пет минута,коментарише одговор на своје
питање или да постави допунско питање. По добијању одговора на допунско
питање,одборник има право да се изјасни о одговору у трајању од највише т ри минута,а
може и да предложи да се у вези са тим питањем отвори расправа на једној од наредних
сједница,односно да то питање размотри надлежни одбо р и о свом ставу обавијести
Скупштину.О том приједлогу одлучује одмах Скупштина,без отварања пререса.
            Допунско питање може се поставити само једном и то у трајању до једног
минута.

Члан 145.
Ако одговор на одборничко питање садржи податке који представљају

државну,војну или службену тајну,начелник општине,односно други носилац јавне
функције,могу предложити да се одговор саслуша без присуства јавности. О томе
Скупштина одлучује,без претреса.

      11. Потписивање и објављивање аката
Члан 146.

Текст одлуке,другог прописа и акта који доноси Скупштина својеручно
потписује предсједник,а у његовој одсутности или спријечености  потпредсједник
Скупштине.
            На изворни текст одлука ,других прописа и аката ставља се печат Скупштине,на
лијевој страни потписа предсједника или потпредсједника Скупштине.
            Под изворником одлуке,односно другог акта Скупштине подразумијева се текст
тог акта,усвојен на сједници Скупштине.



   О стављању печата на изворнике одлука и других аката и њиховом чувању и
евидентирању стара се секретар Скупштине.

Члан 147.
            Одлуке,други прописи и општи акти Скупштине,као и аутентична
тумачења,објављују се у “Службеном гласнику општине Доњи  Жабар”,у складу са
законом и одлуком Скупштине.
            О објављивању одлука,других прописа и општих аката Скупштине и
аутентичних тумачења стара се секретар Скупштине.
            Секретар Скупштине,на основу изворног текста одлуке,другог прописа и о пштег
акта Скупштине или аутентичног тумачења даје исправке евентуалних грешака у
објављивању текста.

             12. Програм рада
Члан 148.

            Скупштина доноси програм рада за календарску годину.
            Изузетно,Скупштина може донијети про грам рада и за дужи и краћи временски
период.
            Програмом рада утврђују се послови и задаци Скупштине и њихов основни
садржај,носиоци послова и задатака(обрађивачи и предлагачи аката)и рокови
разматрања појединих питања.
            Приједлог програма рада подноси предсједништво Скупштине најкасније до
31.децембра текуће године за наредну календарску годину.
            У поступку припреме и израде приједлога програма рада Скупштине,прибављају
се мишљења,сугестије,примједбе и приједлози начелника општине,Административног
одбора,Одбора за статутарна питања и прописе,савјета мјесних
заједница,заинтересованих правних лица корисника буџетских средстава и удружења
грађана.
            Предсједништво је дужно прибавити мишљења и приједлоге органа и
организација из става 5.овог члана у времену од 1.новембра до 1.децембра текуће
године.
            За припрему и израду приједлога програма рада Скупштине одговоран је
предсједник Скупштине.

            13. Доношење аутентичног тумачења
Члан 149.

 Приједлог за доношење аутентичног тумачења одлуке може да поднесе
овлашћени предлагач одлуке,по сопственој иницијативи или на захтјев носилаца јавних
функција општине и службеника Општинске административне службе.
            Приједлог за давање аутентичн ог тумачења подноси се предсједнику Скупштине
који га,у року од три дана упућује Одбору за статутарна питања и прописе и начелнику
општине ради давања мишљења.
            Приједлог за давање аутентичног тумачења одлуке садржи одредбе одлуке чије
се аутентично тумачење тражи и разлоге због којих се оно тражи.

Ако Одбор за статутарна питања и прописе  оцијени да је приједлог
оправдан,сачињава приједлог аутентичног тумачења и доставља га подносиоцу
приједлога и Скупштини,у року од 30 дана од дана пријема приједлога од предсједника
Скупштине.



Ако Одбор за статутарна питања и прописе  оцијени да приједлог није
оправдан,о томе обавјештава подносиоца приједлога и Скупштину у року из става
4.овог члана.

Скупштина одлучује о приједлозима Одбора из ст. 4. и 5. овог члана.
Ако Скупштина не прихвати став Одбора  за статутарна питања и прописе  да

аутентично тумачење није оправдано,задужиће Одбор да сачини пр иједлог аутентичног
тумачења.

Члан 150.
За разматрање аутентичног тумачења примјењују се одредбе овог Пословника

које се односе на разматрање приједлога одлуке.
Уколико одредбама овог од јељка није другачије одређено,у погледу поступка за

доношење аутентичног тумачења одл ука и других аката које доноси Скупштина,сходно
се примјењују одредбе овог пословника о поступку за доношење одлука.

Аутентично тумачење објављује се у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.

X ВАНРЕДНО ЗАСЈЕДАЊЕ СКУПШТИНЕ
Члан 151.

           Ванредно засједање Скупшти не могу тражити: одборничка група,1/3 одборника
и начелник општине.
           Захтјев за ванредно засједање подноси се предсједнику Скупштине.

Предсједник Скупштине у року од два дана од дана пријема захтјева, доставља
захтјев за ванредно засједање одборницима и начелнику општине и заказује сједницу
Колегијума Скупштине који одређује вријеме када ће се Скупштина састати.Ванредно
засједање Скупштине одржава се најкасније 20 дана од дана подношења захтјева.

Члан 152.
На ванредном засједању Скупштина ради по унапријед утврђеном дневном реду

који је доставио подносилац захт јева за одржавање ванредног зас једања.
Редослед разматрања тачака дневног реда не може се м ијењати без сагласности

представника предлагача,на чији је захт јев ванредно засједање заказано.
Члан 153.

За вријеме ванредног засједања,на сједници Скупштине могу се постављати
одборничка питања само ако је предлагач ванредног зас једања то предвидео у свом
захтјеву или се с тим сагласи приликом утврђивања дн евног реда на ванредном
засједању Скупштине .

Члан 154.
На ванредном засједању примјењују се одредбе овог Пословника о редовном

засједању,ако одредбама овог поглавља није другачије одређено.

ХI - ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ
Члан 155.

           Рад Скупштине доступан је јавности.
Члан 156.

Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују
сједницама Скупштине и њених одбора и других радних тијела ради обавјештавања
јавности о њиховом раду.



Члан 157.
Сједници Скупштине имају прав о да присуствују и грађани,осим када се

сједница држи без присуства јавности.
Укупан број грађана који може да присуствује сједници ограничава се,ако је то

потребно,ради обезбјеђивања несметаног тока сједнице.
Члан 158.

Скупштина и њени одбори,у случају ра зматрања одређених питања,изузетно
могу ограничити или искључити јавност из свог рада.
           Приједлог за искључивање јавности из рада Скупштине може поднијети
начелник општине,одборничка група,најмање пет одборника или већина чланова
одбора на сједници одбора. Приједлог мора бити образложен. О том пр иједлогу гласа
се у Скупштини,односно на сједници одбора,без претреса.

Члан 159.
Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање

приједлози одлука,других прописа и општих аката,као и информативни и
документациони материјали о питањима из рада Скупштине и њених одбора.

Ради стварања услова за рад представницима средстава јавног информисања
обезбјеђују се потребни услови за праћење рада на сједницама Скупштине и њених
одбора.

Члан 160.
Радио-станице и телевизијске станице могу преносити ток сједнице Скупштине

уколико Скупштина друкчије не одлучи,у складу са чланом 155. овог Пословника.
Члан 161.

Скупштина може да изда службено саопштење за средства јавног информисања.
           Конференцију за штампу у вези рада Скупштине одржава предсједништво
Скупштине,а може је одржати и предсједник Скупштине или,по његовом
овлашћењу,други члан предсједништва Скупштине.
           Конференција за штампу из става 2.овог члана одржава се најмање једном  у два
мјесеца.Конференција за штампу,по правилу,одржава се одмах након завршетка
засједања Скупштине,у сали за сједнице Скупштине,а може се одржати и другим
данима.
           Представници заинтересованих средстава јавног информисања благовремено се
обавјештавају о планираним конференцијама за штампу које се заказују у данима када
Скупштина не одржава сједницу.

XII ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА
Члан 162.

            Одборник почиње да остварује права и дужности у Скупштини,утврђене
Уставом,законом,Статутом и овим Пословником,са даном потврђивања(верификације)
мандата.
            Одборнику старог сазива престају права и дужности одборника са даном
потврђивања мандата више од половине одборника новоизабране Скупштине.

Члан 163.
            Одборник је дужан да присуствује сједницама Скупштине и одбора,односно
радног тијела чији је члан,да учествује у њиховом раду и одлучивању.
            Одборник може да учествује и у раду одбора и других радних тијела Скупштине
у којима није члан,без права одлучивања.



Члан 164.
            Сваки одборник у Скупштини се понаша у складу са својим убјеђењем и својом
савјешћу када је у питању његово иступање,говор и дјеловање,као и његово учешће у
гласању у Скупштини.
            Одборник не може бити кажњен за начин гласања или  изражено мишљење на
сједници Скупштине или њеног радног тијела.

Члан 165.
            Одборник који је спријечен да присуствује сједници Скупштине,односно
сједници одбора и другог радног тијела Скупштине или из одређеног разлога треба да у
току њиховог рада напусти сједницу,дужан је да о томе благовремено обавијести
предсједника Скупштине,односно одговарајућег радног тијела.

Члан 166.
            Одборник има право и дужност да,у оквиру надлежности Скупштине,покреће
иницијативу,даје приједлоге,улаже амандм ане на приједлоге одлука и других општих
аката,поставља одборничка питања и врши друга права и дужности у складу са
законом,Статутом и овим Пословником.

Члан 167.
            Одборник има право да буде обавијештен о питањима чије му је познавање
потребно ради обављања функције одборника.
            Одборник има право да тражи обавјештења и објашњења од предсједника и
секретара Скупштине,предсједника одбора Скупштине и начелника
Општине.Одборник исто тако има право да,путем секретара Скупштине,тражи
обавјештења и објашњења и од запослених службеника Општинске административне
службе о питањима која се односе на послове из њиховог дјелокруга рада,односно на
послове из надлежности Општинске административне службе која су му потребна за
остваривање функције одборника.

Члан 168.
            Одборник је дужан чувати државну и службену тајну,као и податке повјерљиве
природе за вријеме трајања мандата и по престанку мандата,а за то је одговоран у
складу са законом.
            Предсједник Скупштине и предсједници одб ора Скупштине,приликом
достављања материјала одборницима,утврђују степен повјерљивости тих материјала,у
складу са посебним прописом.

Члан 169.
            Одборницима се издаје одборничка легитимација.
            У одборничкој легитимацији се наводи,нароч ито: име и презиме
одборника,имунитетска права одборника,као и друга права која одборник може да
остварује на основу легитимације.
            Изглед и садржину одборничке легитимације утврђује Административни одбор.
            Секретар скупштине стара се  о изради,издавању и евиденцији издатих
одборничких легитимација.

Члан 170.
            Одборници Скупштине се бирају на период утврђен изборним законом.
            Одборници могу поднијети оставку на одборничку дужност.Оставка се подноси
у писаној форми на прописаном обрасцу Изборне комисије Босне и Херцеговине и
доставља предсједнику Скупштине.



            Предсједник Скупштине о оставци одборника одмах обавјештава
Административни одбор.
            Административни одбор подноси извјештај Скупштини са пр иједлогом за
утврђивање престанка мандата одборника због оставке.
            Скупштина на првој сједници која се мора одржати прописаном року,на основу
извјештаја Административног одбора,утврђује да је даном одржавања те
сједнице,одборнику престао мандат због оставке.
            Одлуку о утврђивању престанка мандата одборника и испуњен образац оставке
са потписом предсједника Скупштине,секретар Скупштине доставља Изборној
комисији Босне и Херцеговине ради додјеле замјенског мандата одборника.

Члан 171.
          Одборник од дана верификације избора у Скупштини,односно од ступања на

одборничку дужност до дана престанка мандата,има право на новчана примања и друга
права у складу са одлукама Скупштине и овим Пословником.
            Висина одборничке накна де  и статусна права  одборника у току трајања
мандата прописују се посебном одлуком Скупштине,на приједлог Административног
одбора.

Члан 172.
Одборник је дужан да учествује у раду Скупштине. Одборнику се не може

ускратити улазак и боравак у зг ради Скупштине,осим у случају изрицања мјере
удаљења са сједнице .

Члан 173.
Предсједник Скупштине може да одобри одборнику одсуство са с једнице,о чему

обавјештава Скупштину.
Члан 174.

Одборник има право да буде обав ијештен о свим питањима потребним за
вршење функције одборника.

Ради потпунијег обавјештавања,одборницима се редовно достављају " Службени
гласник општине Доњи Жабар" и информативни и документациони материјали о
питањима која су на дневном реду с једнице Скупштине и о другим питањима из
дјелокруга Скупштине.

Члан 175.
            Општинска административна служба  обезбјеђује,у оквиру својих
задатака,услове за вршење функције одборника,и на њихово тражење:

- пружа им стручну помоћ у изради пр иједлога које они подносе
Скупштини и одборима Скупштине и помаже им у вршењу других
послова повјерених од стране одбора и Скупштине,

- обезбјеђује им коришћење "Службеног гласника општине Доњи
Жабар",као и допунске документације за поједина питања која су на
дневном реду Скупштине и одбора Скупштине,

- даје им стручна објашњења о појединим проблемима на које наилазе у
току рада Скупштине,

- стара се о обезбјеђењу техничких услова за њихов рад и врши
канцеларијске и друге послове за њихове потребе.

            Општинска администрати вна служба припрема,за потребе надлежних
одбора,текстове нацрта и приједлога одлука који се разматрају на њиховим сједницама .



Члан 176.
Одборнику се,за рад у Скупштини,омогућује приступ информаци јама из

дјелокруга рада Скупштине,начелника општ ине и општинске административне
службе,у складу са законом .

Одборник има право да користи просторије које су му стављене на
располагање,за рад и за састанке са грађанима,у складу са прописима о унутрашњем
реду у Скупштини.

XIII СВЕЧАНА ЗАКЛЕТВА
Члан 177.

            Приликом ступања на дужност предсједник,потпредсједник и секретар
Скупштине,начелник општине и замјеник начелника општине,дају свечану заклетву на
сједници Скупштине.
            Начелник општине заклетву даје на Првој сједници Скуп штине,а остала
изабрана и именована лица из става 1.овог члана,одмах након избора и
именовања,односно приликом ступања на дужност.
            Заклетва се даје гласним изговарањем текста заклетве и стављањем потписа на
текст заклетве.
            Текст свечане заклетве гласи:
            “Заклињем се да ћу све своје снаге посветити ради остваривања и заштите права
грађана општине Доњи Жабар на локалну самоуправу у складу са Европском Повељом
о локалној самоуправи и законом,остваривању људских и грађанских п рава и
слобода,поштовању и одбрани Устава и закона Републике Српске и Босне и
Херцеговине и Статута општине,очувању мира и благостања свих грађана општине и да
ћу савјесно и одговорно испуњавати све своје дужности”.
            Заклетва се може положити и религиозно у одговарајућем вјерском објекту.

XIV ОДНОС СКУПШТИНЕ И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1. Представљање начелника у Скупштини

Члан 178.
Право и дужност представљања начелника у Скупштини,приликом разматрања

свих питања из њене надлежности,има начелник општине.
Начелник може одредити службеника општинске административне службе или

друго овлашћено лице који га представљају по поједином питању које је на дневном
реду сједнице Скупштине,односно на с једници њеног одбора.

Члан 179.
Ради давања стручних и других објашњења,на с једници одбора

Скупштине,начелник општине може одредити своје пов јеренике.
Члан 180.

Уз приједлог одлуке,другог прописа или општег акта,или уз други материјал
који подноси Скупштини,начелник општине обавјештава предсједника Скупштине о
својим представницима и пов јереницима за сједнице Скупштине и њених одбора.

Члан 181.
Ради остваривања права и дужности начелника у Скупштини,Скупштина и њени

одбори обавјештавају начелника о својим сједницама и о питањима која се разматрају
на тим сједницама.



            2. Извјештавање Скупштине о раду начелника
Члан 182.

Начелник општине извјештава Скупштину о свом раду,а нарочито о спровођењу
локалне политике у складу са одлукама Скупштине,о извршавању одлука,других
прописа и општих аката  Скупштине,о остваривању плана развоја и просторног плана ,о
реализацији сарадње општине са другим општинама,међународним и другим
организацијама и о извршавању буџета општине.

Начелник општине подноси изв јештај Скупштини,по правилу најкасније до
31.марта текуће године за претходну годину,а у складу са Програмом рада
Скупштине,односно кад то Скупштина затражи или по сопственој иницијативи,а
најмање једном годишње.

Скупштина може,на приједлог појединог одбора  или одборничке групе,без
претреса,закључити да од начелника општине затражи изв јештај о раду
начелника,односно извјештај којим ће начелник обавијестити Скупштину о питањима
вођења политике,извршавања одлука,других  прописа и општих аката,у одређеној
области.

Извјештај начелника предсједник Скупштине,одмах по пријему,доставља
одборницима,ради упознавања.

Скупштина може да одлучи,на пр иједлог одбора који је размотрио изв јештај
начелника,да се разматрање извјештаја обави и на сједници Скупштине.

            3. Контрола законитости аката начелника општине
Члан 183.

Скупштина разматра законитост аката начелника општине на приједлог
одборничке групе или најмање 1/3 одбор ника.Приједлог мора бити упућен
предсједнику Скупштине у писаном облику и образложен. У образложењу
се,укратко,наводи акт који је начелник донио,закон који је тим актом повријеђен и
тврдња да ли је акт у цијелости или дјелимично незаконит.
            Предсједник Скупштине дужан је приједлог у року 24 часа доставити начелнику
општине,одборницима,Одбору за заштиту локалне самоуправе,Одбору за статутарна
питања и прописе и Административном одбору.
            Поступак у Скупштини поводом приједлога за контрол у законитости акта
начелника је хитан и предсједник Скупштине је дужан сазвати сједницу Скупштине
одмах по пријему приједлога.Сједница Скупштине мора се одржати прије истека рока
од 30 дана од дана доношења оспореног акта.

Члан 184.
            На сједницу Скупштине на којој се расправља о приједлогу за контролу
законитости акта начелника,обавезно се позива начелник општине.
            Прије почетка претреса надлежни одбори из члана 183.став 2.овог
Пословника,преко извјестиоца,подносе извјештај Скупштини о свом ставу поводом
приједлога за покретање поступка оцјене законитости акта начелника.
            Ако начелник на сједници Скупштине остане при ставу да је његов оспорени акт
законит,предсједник Скупштине након закључења претреса,ставља на гласање
приједлог за подношење захтјева Министарству управе и локалне самоуправе ради
контроле законитости акта начелника општине.
            Ако Скупштина већином гласова одборника заузме став о подношењу захтјева
за контролу законитости акта начелника,предсједник Ск упштине је дужан да закључак
о захтјеву за контролисање законитости акта начелника одмах упути Министарству за



локалну управу и самоуправу.Закључак садржи став Скупштине да ли је оспорени акт
начелника дјелимично или у цијелости незаконит,назив закона који  је повријеђен и
мишљење о потреби измјене,укидања или поништења оспореног акта начелника
општине.

            4. Оставка и опозив начелника општине
Члан 185.

Кад начелник општине поднесе оставку и о томе обав ијести предсједника
Скупштине,предсједник Скупштине ово обавјештење одмах доставља одборницима и
обавештава их да,у складу са законом, замјеник начелника преузима вршење дужности
начелника општине до избора начелника општине. Истовремено,предс једник
Скупштине обавјештава Изборну комисију Бо сне и Херцеговине и замјеника начелника
о оставци начелника општине. Начелник општине оставку потписује пред
предсједником Скупштине,на прописаном формулару Изборне комисије Босне и
Херцеговине.
            У случају оставке или трајне спријечености начелн ика да обавља функцију,а
преостало је годину дана или мање до истека мандата,замјеник начелника обављаће
функцију начелника до провођења нових локалних избора,у складу са законом.

Члан 186.
Најмање трећина одборника може предс једнику Скупштине поднијети приједлог

да се на дневни ред сједнице Скупштине стави питање покретања поступка за опозив
начелника општине,уз писано образложење због чега сматрају да је начелник општине
прекршио закон или одлуке Скупштине.
            Поступак опозива у смис лу става 1.овог члана може покренути и најмање 10%
бирача уписаних у бирачки списак општине Доњи Жабар и који имају пребивалиште на
подручју општине.

Предсједник Скупштине овај приједлог доставља одборницима ,Одбору за
заштиту локалне самоуправе,Одбору за статутарна питања и прописе и
Административном одбору и ставља  питање опозива на дневни ред прве наредне
сједнице Скупштине,а најкасније у року од 30 дана од дана пријема приједлога .

Послије подношења извјештаја одбора из става 3.овог члана,отвара се претрес на
сједници Скупштине о питању покретања опозива начелника општине.

Предсједник Скупштине заказује Дан за гласање о пр иједлогу за опозив
начелника општине одмах након завршетка претреса по овој тачки.
            Ако Скупштина,већином гласова од укупног броја одборника,донесе одлуку о
покретању поступка опозива начелника,спроводи се поступак опозива непосредним
тајним гласањем у року од 30 дана од дана доношења одлуке.
            Начелнику општине престаје мандат ако  се за његов опозив изјасни
натполовична већина од броја бирача који су изашли на гласање за опозив. У том
случају расписују се нови избори за начелника општине,у року од 60 дана од дана
престанка мандата начелника опозивом.
            Послове из надлежности начелника врши замјеник начелника општине до
избора новог начелника.



XV - РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ
РАТНЕ ОПАСНОСТИ, РАТНОГ ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Члан 187.
Одредбе овог Пословника примјењују се на рад Скупштине у случају

непосредне ратне опасности,у рату и у случају другог ванредног стања,ако одредбама
овог поглавља или другим општим актима Скупштине није другачије одређено.

Члан 188.
Предсједник Скупштине у случају непосредне ратне опасности,ратног или

ванредног стања:
- одређује вријеме и мјесто одржавања сједница Скупштине;
- одлучује о начину позивања одборника на сједнице и начину и роковима

достављања материјала за те сједнице;
- може,по потреби,одредити посебан начин вођења,издавања и чувања записника

са сједнице Скупштине и њених одбора;
- може одредити да се приједлози одлука и други општи акти и други материјали

не стављају на располагање средствима јавног информисања,док Скупштина другачије
не одлучи.

Члан 189.
У случају непосредне ратне опасности,за вријеме ратног или ванредног

стања,приједлози одлука,других прописа и општих аката које разматра Скупштина
могу се изијнети на разматрање и одлучивање без претходног разматрања у надлежним
одборима,уколико то Скупштина одлучи.

О овим актима начелник даје своје мишљење на сам ој сједници Скупштине.
Члан 190.

Одборници су дужни да у случајевима непосредне ратне опасности,ратног или
ванредног стања,извјештавају секретара Скупштине о свакој промјени адресе
пребивалишта или боравишта.

XVI – ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ
Члан 191.

Приjедлог за промjену Пословника Скупштине може поднијети најмање 5
одборника.

О приједлогу за промјену Пословника Скупштина одлучује већином гласова
присутних одборника.

Члан 192.
Када Скупштина одлучи да се приступи промјени Пословника,задужу је Одбор

за статутарна питања и прописе да у одређеном року припреми приједлог промјене
Пословника.

Одбор из става 1. овог члана припрема приједлог Пословника и доставља га
Скупштини на разматрање.
            Приједлог за доношење Пословника,измјене и до пуне Пословника,усвојен је ако
за њега гласа 2/3 већина од укупног броја одборника.



XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 193.

            Питања која нису регулисана овим Пословником могу се уређивати закључком
Скупштине.

Члан 194.
            Образовање сталних одбора и комисија у складу са одредбама овог Пословника
извршиће се у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Пословника.

Члан 195.
            Клубови одборника образовани у складу са одредбама досадашњег Пословника
Скупштине настављају са радом као одборничке групе,у складу са овим Пословником.

Члан 196.
            Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник
Скупштине општине Српско Орашје(“Службени гласник Републике
Српске”,бр.1/2000).

Члан 197.
            Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.

Број:01-022-2/05                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК
10.фебруара 2005.године                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.
___________________________________________________________
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