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 На основу члана 169.став 2. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник

општине Доњи Жабар”,бр.101/04),а у складу са чланом 107 Пословника Скупштине
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.
1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Петој редовној сједници одржаној
14.априла 2005.године,д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О СТАТУСУ ФУНКЦИОНЕРА И НОСИЛАЦА ЈАВНИХ

ФУНКЦИЈА

Члан 1.
 У Одлуци о статусу функционера и носилаца јавних функција(“Службени г ласник
општине Доњи Жабар”,бр.2/05),мијења се члан 11. Одлуке и гласи:

“Члан 11.
 Основна плата носилаца јавних функција у смислу ове Одлуке утврђује се тако
што се најнижа цијена рада,утврђена у складу са законом и колективним
уговором,помножи са одговар ајућим коефицијентом.
 Основни коефицијент у смислу става 1.овог члана за обрачун  основне плате
носиоцима јавних функција,износи:
- начелник општине          ……………………………………...........................   7,00
- предсједник Скупштине општине       …………. ………..... ..........................   6,20
- потпредсједник Скупштине општине     …….. ………….............................    6,00
- замјеник начелника општине  …………………………….............................    6,00
- секретар Скупштине општине  …………………………....................... .......     6,00.

 Основни коефицијент за обрачун основне плате увећава се:
- по основу вршења најсложенијих функција и послова ….....   највише до 30%  и
- по основу одговорности у обављању функција и послова  ......   највише до 30%.
Увећање основног коефицијента у смислу става  3. овог члана ( одређивање

крајњег коефицијента за обрачун основне плате ) утврђује Административни
одбор  рјешењем  о  одређивању плате носиоцу јавне функције,имајући у виду обим
послова, њихову  сложеност  и  одгово рност  за остваривање задатака из дјелокруга
рада носиоца јавне функције".
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Члан 2.

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

Број: 01-022-30/05                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

14.априла 2005.године                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.
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 На основу чл.11. и  44.став 2.Закона о буџетском систему Републике
Српске(“Службени гласник Републике Српске”,бр.63/02 и 38/03),а у складу са
чланом 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Ре публике
Српске”,бр.101/04)и чланом 107.Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар(“Службени гласник Републике Српске”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи
Жабар,на Петој редовној сједници одржаној дана 14.априла 2005.године, донијела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ

 ЖАБАР ЗА 2004.ГОДИНУ

Члан 1.

 Усваја се Извјештај о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2004.годину(у
даљем тексту:Буџет).

Члан 2.

 Приходи Буџета за 2004.годину су остварени у укупном износу од 1.288.782,00
КМ,а по врстама прихода како слиједи:

- Порески приходи …………………….................... 1.132.132 КМ

- Непорески приходи …………………....................    155.150 КМ

- Текуће помоћи …………………………................         1.500 КМ

Члан 3.

 Укупно остварени расходи Буџета у 2004.г одини износе 1.323.484,00 КМ,како
слиједи:

- Текући трошкови ……………………………….    1.104.251 КМ

- Капитални трошкови ………………………………  219.223 КМ

Члан 4.

 У 2004.години остварен је дефицит у износу од 34.702,00 КМ,а покриће се из
нераспоређеног вишка прихода над расхо дима из ранијих година.
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Члан 5.

Распоред остварених прихода и расхода Буџета општине Доњи Жабар за
2004.годину,са табеларним приказом,у прилогу,чини саставни дио ове Одлуке.

Члан 6.

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-29/05                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК
14.априла 2005.године                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике
Српске”,бр.101/04),Скупштина општин е Доњи Жабар,на сједници одржаној
14.априла 2005.године,донијела  је

О  Д  Л  У  К  У

О НАКНАДАМА ЗА ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА

Члан 1.

 Овом Одлуком утврђују се посебне накнаде(у даљем тексту:накнаде) за услуге
матичара у Општинској административно ј служби и учешће овлашћених
одборника и начелника општине приликом закључења брака.

Члан 2.
 Накнаде се одређују на сљедећи начин:
- за учешће овлашћених лица општине(одборници или начелник општине)у

закључењу брака  ………….................................      30% од најниже цијене рада,
- учешће  овлашћеног  службеног  лица  ( матичар )            у  закључењу брака

........................................……………….................       30% од најниже цијене рада.

Члан 3.

 Накнаде у смислу члана 1.ове Одлу ке наплаћују се приликом закључења брака у
просторијама Скупштине општине.
 Ако се закључење брака обавља изван просторија Скупштине
општине(угоститељски објекат,сопствени стан или кућа и други приватни или
јавни објекти),у времену од 8,00 до 19,00 часов а накнаде се,појединачно,увећавају
за 50%.

Члан 4.

 Закључење брака између једног  или  оба  непокретна  лица, слијепа  или  на  други
начин  хендикепирана, инвалидна  или  болесна  лица, у  просторијама  Скупштине
општине,односно у стану или кући,не смат рају се посебним услугама у смислу ове
Одлуке и ови послови и услуге обављају се без накнаде.



Број 4-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - уторак,19.априла 2005.године

Члан 5.
 О погодности објекта из члана 3. став 2. ове Одлуке за закључење брака,а у ск ладу
са чланом 21. Породичног закона (“Службени гласник Републике
Српске”,бр.54/02), одлучује начелник општине.На захтјев лица која намјеравају да
закључе брак,односно младенаца,начелник је дужан донијети рјешење о
одобравању или одбијању закључења брака и зван просторија Скупштине
општине,у року од 3 дана од подношења захтјева.

Члан 6.
 Подносилац захтјева за коришћење посебних услуга  утврђених овом Одлуком
дужан је обезбиједити превоз одборнику и матичару д о зграде Скупштине општине
или другог мјеста за које је одобрено закључење брака,  укључујући и повратак.

Члан 7.
 Накнаде за обављање посебних услуга у смислу ове Одлуке уплаћују супружници
или један од будућих супружника по њиховом договору.
 Матичар пред којим се заказује вријеме и мјесто закључења бр ака утврђује висину
накнаде за посебне услуге за закључење брака и о томе обавјештава непосредно
будуће супружнике. О тој чињеници матичар прави забиљешку.
 Накнаде за закључење брака уплаћују се на рачун овлашћених
лица(матичар,одборник,односно начелник општине).

Члан 8.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.

Број:01-022-26/05                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК
14.априла 2005.године                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо  Стевановић ,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.101/04),а у складу са чланом 103. став 9. Пословника Скупштине
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Петој редовној сједници
одржаној 14.априла 2005.године, д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
О ВИДЕО-ТОНСКОМ СНИМАЊУ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

I - ВИДЕО-ТОНСКИ ЗАПИС
Члан 1.

Сједнице  Скупштине  општине  Доњи Жабар  ( у даљем тексту: Скупштина )
видеотонски се снимају у циљу обезбјеђивања њиховог вјеродостојног записа,у
одговарајућој верзији подобној з а репродуковање.
 Видео-тонски запис сједница Скупштине општине користи се за:
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- израду вјеродостојне верзије извода из записника са сједнице Скупштине;
- утврђивања вјеродостојности и  тачности тока сједнице,садржине говора

присутних на сједници,аката који су усвојени на сједници и других питања која
се као спорна или сумњива појаве у вези разматрања и утврђивања тока и
садржине сједнице Скупштине.

Члан 2.

 Видео-тонски запис сједница Скупштине обезбјеђује се ангажовањем стручног
лица путем уговора о обављању привремених и повремених послова,у складу са
законом.
 Ангажовање стручног лица и закључење уговора из става 1. овог члана,у име
Скупштине врши Секретар Скупштине општине.

II – УВИД У ВИДЕО-ТОНСКИ ЗАПИС И ЊЕГОВА ЗАШТИТА

Члан 3.

 У случају да одборник или Скупштина,као и лице чија се изјава цитира или
парафразира у изводу из записника са сједнице Скупштине приликом његовог
разматрања и усвајања,оспори тачност,вјеродостојност или релев антност тока и
садржине сједнице Скупштине,у цјелости или у њеним појединим
дијеловима,Административни одбор Скупштине општине има дужност да изврши
увид у видео-тонски запис са сједнице и провјери ,односно утврди чињенице које
се оспоравају или утврђују.
 О утврђеним чињеницама,у смислу става 1. овог члана,Административни одбор
подноси Скупштини извјештај.Извјештај чини саставни дио извода из записника
оспорене сједнице Скупштине.

Члан 4.

 Видео-тонски  записи не могу се давати другим лицима у било којој форми ради
репродукције,гледања или слушања и заштићени су у складу са законом.
 Видео-тонски записи дају се на увид само овлашћеним државним органима,у
складу са законом.
 Административни одбор може,на захтјев одборника или одборничке
групе,одобрити увид у видео-тонски запис са сједнице Скупштине  и одредити
вријеме и датум увида.Увид у ток и садржину сједнице Скупштине може се вршити
само у просторијама Скупштине општине. Увиду у видео -тонски запис могу
присуствовати само одборници,секретар Скупштине,наче лник и замјеник
начелника општине и чланови Административног одбора.
 Ако Административни одбор одбије захтјев из става 2.овог члана,захтјев се може
поднијети Скупштини чија је одлука коначна.

Члан 5.
Видеотонски записи сједница Скупштине чувају се за пе риод  утврђен
Пословником Скупштине,а најмање за период трајања  мандата  сазива  Скупштине
на коју се односе.О чувању записа стара се секретар Скупштине.
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Члан 6.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-25/05                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

14.априла 2005.године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.

28
 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике
Српске”,бр.101/04), а у складу са чл.11.и 30.Стату та општине (“Службени гласник
општине Српско Орашје”,бр.1/00 и 3/02)и чланом 108.Пословника Скупштине
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Петој редовној сједници
одржаној дана 14.априла 2005.год ине,донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
 Прихвата се Информација о раду Полицијске станице Пелагићево у 2004.години .

II
 Информација из става I. овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио.

III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-27/05                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК
14.априла 2005.године                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар                                                                          Перо Стевановић ,с.р.
________________________________________________________________________
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 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике
Српске”,бр.101/04), а у складу са чл.11.и 30.Статута општине (“Службени гласник
општине Српско Орашје”,бр.1/00 и 3/02)и чланом 108.Пословника Скупштине
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Петој редовно ј сједници
одржаној дана 14.априла 2005.године,донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
Прихвата се Информација о раду Ветеринарске службе на територији општине

Доњи Жабар у 2004.години,у оквиру рада и послова “Ветеринарске станице” а.д.
Шамац.
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II
 Информација из става I. овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио.

III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-24/05 ПРЕДСЈЕДНИК
14.априла 2005.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.
30
 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике
Српске”,бр.101/04), а у складу са чл.11.и 30.Статута општине (“Службени гласник
општине Српско Орашје”,бр.1/00 и 3/02)и чланом 108.Пословника Скупштине
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Петој редовној сједници
одржаној дана 14.априла 2005.године,донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
 Прихвата се Програм спровођења мјера здравствене заштите жи вотиња на
подручју општине Доњи Жабар у 2005.години.

II
 Програм из става I. овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио.

III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-28/05 ПРЕДСЈЕДНИК
14.априла 2005.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.
________________________________________________________________________
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На основу члана 169. став 3. Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05), Административни
одбор Скупштине општине Доњи Жабар,на Првој сједници одржаној 18. марта
2005.године,д о н и о    ј е

О Д Л У К У
О ОДБОРНИЧКОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђује се изглед и садржина одборничке легитимације,издавање
и вођење регистра одборничких легитимација.
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Члан 2.

Одборничка легитимација одборника Скупштине општине Доњи Жабар(у даљем
тексту:Скупштина)израђује се од хамер папира 200 гр,у формату 9,50 x 6,50 цм
пресвучена фолијом од 250 mic,са заобљеним угловима.

Члан 3.

Одборничка легитимација штампа се у свијетло -плавој боји.

Члан 4.

Прва страна одборничке легитимације(лице) има сљедећу садржину:
- у лијевом горњем углу има грб општине и на средини горњег дијела стране

исписан текст:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

- на средини прве стране легитимације исписан је текст:

“ОДБОРНИЧКА ЛЕГИТИМАЦИЈА

(име и презиме одборника)”

- на десној страни средњег дијела легитимације означен је простор правоугаоног
изгледа у који се поставља фотографија одборника;

- у доњем дијелу прве стране,на средини,исписан је текст:

”Предсједник Скупштине

(име и презиме предсједника Скупштине) ”

 На другој страни одборничке легитимације(полеђина)исписан је текст:

“Одборник не може бити кажњен за начин гласања или изражено мишљење
на сједници  Скупштине или њеног радног тијела.

(члан 164. став 2. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар) ”.

Члан 5.

 Текст на одборничкој легитимацији исписује се на једном од језика и писама
конститутивних народа,у складу са изјављеном вољом одборника.

Члан 6.

 Одборничке легитимације издаје секретар Скупштине општине.
Регистар издатих одборничких легитимација у који се уписују подаци о именима
одборника којима су издате легитимације,датум издавања и потпис о
преузимању,као и датум повраћаја легитимације,води секретар Скупштине
општине.
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Члан 7.

Одборничка легитимација издаје се у року од 60 дана од дана потврђивања
мандата одборника у Скупштини општине.

Члан 8.

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

Број:01-1-022-2/05                                                   ПРЕДСЈЕДНИК
18.марта 2005.године                        АДМИНИСТРАТИВНОГ ОДБОРА
Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.
________________________________________________________________________

 Након сравњивања са изворним тек стом утврђено је да се у Одлуци о усвајању
Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за 2004.годину("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр.7/04) поткрала грешка,па на основу члана 147.став 3.
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар("Службени гласник општине До њи
Жабар",бр. 1/05),секретар Скупштине општине Доњи Жабар, д а ј е

И С П Р А В К У
Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за

2004.годину

 У Одлуци о усвајању Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за
2004.годину("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.7/04) у наслову Одлуке
и у члану 1. став 1. Одлуке умјесто ријечи и броја "за 2005." треба да пише " за
2004.".

Број: 01-022-23/05                                                                             СЕКРЕТАР
14.априла 2005.године                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Митар Митровић ,дипл.правник
________________________________________________________________________

  Након  сравњивања  са  изворним  текстом  утврђено је да се  у  Пословнику
Скупштине општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",
бр.1/05 ) поткрала  грешка, па  на  основу  члана 147.став 3. Пословника Скупштине
општине Доњи Жабар("Служб ени гласник општине Доњи Жабар",бр.1/05),секретар
Скупштине општине Доњи Жабар, д а ј е

И С П Р А В К У
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар

У Пословнику Скупштине општине Доњи Жабар("Службени гласник општине
Доњи Жабар",бр.1/05) у члану 196. умјесто  ријечи " Службени гласник  Републике
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 Српске" треба да пише "Службени гласник општине Српско Орашје".

Број: 01-022-22/05                     СЕКРЕТАР
4.априла 2005.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Митар Митровић ,дипл.правник
________________________________________________________________________
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С А Д Р Ж А Ј

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

24. Одлука о измјени Одлуке о статусу функционера и носилаца јавних функција
25. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за
2004.годину
26. Одлука  о накнадама за посебне услуге за закључење брака
27. Одлука о видео-тонском снимању сједница Скупштине општине
28. Закључак о прихватању Информације о раду Полицијске станице Пелагићево
29. Закључак о прихватању Информације о раду Ветери нарске службе на
територији општине Доњи Жабар у 2004.години,у оквиру рада и послова
“Ветеринарске станице” а.д. Шамац
30. Закључак о прихватању Програма спровођења мјера здравствене заштите
животиња на подручју општине Доњи Жабар у 2005.години

ОСТАЛИ АКТИ

АДМИНИСТРАТИВНИ ОДБОР

31. Одлука о одборничкој легитимацији

ИСПРАВКЕ АКАТА

 Исправка Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета општине за 2004.годину
 Исправка Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
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