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На основу члана 25.Закона о угоститељству("Службени гласник Републике
Српске",бр. 3/04),а у складу са одредбама Упутства о критеријумима за
одређивање радног времена угоститељских објеката("Службени гласник
Републике Српске",бр.38/04) и чланом 26.Статута општине Доњи
Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.6/05),Скупштина општине
Доњи Жабар,на Тринаестој редовној сједници одржаној 3.фебруара 2006.
године,донијела је

ОДЛУКУ
о одређивању радног времена угостит ељским објектима на
подручју општине Доњи Жабар
I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Предмет и општи услови
Члан 1.
Овом Одлуком,одређује се радно вријеме угоститељским објектима на подручју
општине Доњи Жабар(у даљем тексту:Општина).
Члан 2.
Угоститељски објекти могу имати само једно рјешење за угоститељску
дјелатност(исти пословни простор,исти мокри чвор,исту точионицу пића,исти
улаз,односно излаз).
У угоститељским објектима за смјештај,у којима се обавља више различитих
угоститељских дјелатности,угоститељ је дужан утврди ти радно вријеме-посебно
за сваку дјелатност,односно врсту угоститељског објекта ,у складу са законом и
одредбама ове Одлуке.
2. Значење израза
Члан 3.
Изрази који се употребљавају у овој Одлуци имају сљедеће значење:
- угоститељски објекти - сви угоститељски објекти који су регистровани за
пружање угоститељских услуга,у складу са одредбама Закона о
угоститељству(„Службени гласник Републике Српске“,бр.3/04) и
Правилником о разврставању,минималним условима и категоризацији

-

угоститељских објеката(„Службени гласн ик Републике Српске“,бр.13/05) и
њиховим накнадним промјенама,измјенама и допунама;
надлежна служба-Административна служба Општине Доњи Жабар
надлежна за комуналне дјелатности
љетни период - период од 1.априла до 30.септембра текуће године;
зимски период-период од 1.октобра текуће године до 31.марта наредне
године
група грађана-најмање пет пунољетних ,пословно способних,грађана са
пребивалиштем у насељу у којем се обавља угоститељска дјелатност.

II-РАДНО ВРИЈЕМЕ
1. Минимално радно вријеме
Члан 4.
Минимално радно вријеме угоститеља у току дана не може бити краће од осам
часова,у складу са законом.
Минимално дневно радно вријеме може се одредити у интервалу најмање :
- у љетном периоду од 6,00-10,00 часова (пријеподневно радно вријеме) и од
18,00-22,00 часа(послијеподневно радно вријеме)
- у зимском периоду од 07,00 -11,00 часова(пријеподневно радно вријеме) и од
18,00-22,00 часа(послијеподневно радно вријеме) .
2. Скраћено радно вријеме
Члан 5.
На образложени захтјев угоститеља надлежна служба може одобрити да дневно
ради мање од осам часова (скраћено радно вријеме). Одобрење за скраћено
радно вријеме се издаје на временски период од највише 12 мјесеци,са
могућношћу поновног одобравања скраћеног радног времена.
3. Неограничено радно вријеме
Члан 6.
Радно вријеме свих уг оститељских објеката на подручју Општине није
ограничено,уколико за поједине врсте угоститељских објеката или с обзиром на
њихову локацију овом Одлуком није друкчије одређено.
4. Посебно радно вријеме
Члан 7.
Радно вријеме угоститељства,у објектима у којима се обавља нека друга
дјелатност(културна,образовна,спортска,трговинска и сл.) -утврђује се у складу
са радним временом тог објекта или установе.
Члан 8.
Угоститељ може привремено обављати угоститељску дјелатност изван
угоститељског објекта (на сајмовима, вашарима, пригодним прославама,
културним, спортским и другим манифестацијама) искључиво у оквиру радног
времена тих манифестација .
За добијање одобрења из става 1.овог члана,угоститељ је дужан поднијети
писмени захтјев са образложењем,најкасније 3 дана прије одржавања
прославе,свечаности или друге манифестације.

Надлежна служба одређује простор,односно мјесто на коме се могу пружати
услуге из става 1.овог члана,у складу са законом и прописима Општине.
5. Ограничено(краће) радно вријеме
Члан 9.
Надлежна служба може рјешењем,за поједине угоститељске објекте,по
службеној дужности или на захтјев угоститеља ,одредити краће(ограничено)
радно вријеме од времена одређеног у складу са одредбама чл.6.,7. и 8.ове
Одлуке.
По службеној дужности,краће радно вријеме од прописаног,за поједине
угоститељске објекте утврђује се на иницијативу или прибављено мишљење:
1. групе грађана,
2. Комуналне полиције,
3. надлежног органа полиције.
Члан 10.
У управном поступку за одређивање(ограниченог)краћег радног времена
покренутог на иницијативу групе грађана,комуналне полиције или надлежног
органа полиције,надлежна служба утврђује чињенице и оцјењује оправданост и
основаност разлога за ограничавање(скраћивање) радног времена,а нарочито
узимајући у обзир,један или више сљедећих разлога :
1. локацију угоститељског објекта -ако се угоститељски објекат налази у
насељу за индивидуално становање,односно у близини школских и
здравствених објеката,а учестало се ремети јавни ред и мир;
2. кажњавање-ако је,током године,угоститељ најмање два пута кажњаван
правоснажним рјешењем надлежног суда за прекршаје због прекорачења
дозвољеног радног времена или ремећења јавног реда и мира у
угоститељском објекту;
3. учестало нарушавање јавног реда и мира у угоститељском објекту,или
његовој непосредној близини (на земљишту неопходно потребном за
грађевину у којој се обавља угоститељска дјелатност) -о чему постоје
записници и извјештаји надлежних органа о повредама одредаба Закона о
јавном реду и миру или других закона;
4. извођење уживо или емитовање музике преко музичких уређ аја или
организовање других музичких садржаја(плес,стриптиз и сл.)у времену од
22,00 до 08,00 часова,ако има чујност изван затвореног дијела објекта у
којем се изводи,односно емитује,чиме се повређује право грађана на мирну
околину и одмор у наведеном пери оду.
Краће радно вријеме угоститељу у смислу одредби става 1.овог члана надлежни
орган одређује на период од најмање 6 мјесеци,а најдуже двије године.
III-ИЗВОЂЕЊЕ И ЕМИТОВАЊЕ МУЗИКЕ
Члан 11.
Забрањено је извођење музике уживо,или организовање,односно и звођење
забавног програма уживо(стриптиз,такмичења пјевача и група,плесне и друге
игре и забаве),без претходно прибављеног одобрења надлежне службе.
Одобрење за извођење музике или другог облика забаве уживо,у смислу
одредби става 1.овог члана,даје се за један или више датумски назначених
дана,а највише до 30 дана у мјесецу,или за један или више назначених мјесеци у
години.

Уз захтјев за одобравање извођења музике или забавног програма
уживо,угоститељ је дужан назначити временски период у току године за к оји
тражи одобрење(дани или мјесеци)и врсту или облик забаве који намјерава
организовати у угоститељском објекту(музика уживо,стриптиз,такмичење
пјевача и група,плесне или друге игре и забаве).Надлежна служба може
прописати образац захтјева из овог става.З ахтјев се подноси најкасније три дана
прије планираног дана почетка извођења музике или другог забавног програма
уживо.
Рјешење о одобравању извођења музике или другог забавног програма уживо
доноси се на прописаном обрасцу,у скраћеном поступку,у складу с а чл.197.ст.1
Закона о општем управном поступку.
Против рјешења о одбијању захтјева из става 2.овог члана угоститељ може
изјавити жалбу начелнику општине,у року од 15 дана од дана пријема.
Члан 12.
Забрањено је у свим угоститељским објектима извођење м узике уживо,или
организовање,односно извођење забавног програма уживо(стриптиз,такмичења
пјевача и група,плесне и друге игре и забаве),као и емитовање музике путем
музичких уређаја,у времену од 22,00 -08,00 часова,уколико има чујност изван
затворене просторије у којој се изводи,односно емитује.
IV-ОБАВИЈЕСТ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ
Члан 13.
Обавијест о радном времену мора бити видно истакнута на улазу у сваки
угоститељски објекат.
У означавању свог радног времена у складу са ставом 1.овог члана, угоститељ је
дужан да се придржава одредби члана 4.став 2.ове Одлуке .
V-ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 14.
Надзор над примјеном одредаба ове Одлуке врши тржишна инспекција и
комунална полиција.
VI-КАЗНЕ ЗА ПОВРЕДУ ОДЛУКЕ
Члан 15.
Новчаном казном у износу од 400,00 до 2.00 0,00 КМ казниће се за прекршај
правно лице:
1. ако у свом угоститељском објекту организује или омогући извођење
музике уживо,или организовање,односно извођење забавног програма
уживо(стриптиз,такмичења пјевача и група,плесне и друге игре и
забаве),без
претходно
прибављеног
одобрења
надлежне
службе(чл.11.Одлуке),
2. ако организује или омогући извођење музике уживо,или
организовање,односно
извођење
забавног
програма
уживо(стриптиз,такмичења пјевача и група,плесне и друге игре и
забаве),као и емитовање музике путем музичких уређаја,у времену од
22,00-08,00 часова,а које има чујност изван затворене просторије у којој
се изводи,односно емитује(чл.12.Одлуке).
Новчаном казном у износу од 200,00 -1000,00 КМ казниће се за прекршај из
става 1.овог члана угоститељ -самостални предузетник или одговорно лице коме
је повјерено вођење угоститељског објекта.

Члан 16.
За повреде одредаба ове Одлуке о радном времену ,угоститељи се могу казнити
у складу са одредбама Закона о угоститељству ("Службени гласник Републике
Српске",бр. 3/04)и његовим накнадним промјенама,измјенама и допунама .
VII-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену
угоститељских објеката на подручју општине Српско Орашје(„Службени
гласник општине Доњи Жа бар“,бр.4/01).
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.
Број:01-022-4/06
3.фебруара 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 50. и 67. Закона о уређењу простора("Службени гласник
Републике Српске",бр.84/02 Пречишћени текст и 14/03 -испр.),а у складу са
чланом 30.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04
и
42/05)и
чланом
26.Статута
општине
Доњи
Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05),Скупштина општине
Доњи Жабар,на Тринаестој редовној сједници одржаној дана 03.02.
2006.године,донијела је

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Регулационог плана стамбеног насеља
"Дујковача" у Лончарима
I
Доноси се измјена и допуна Регулационог плана стамбеног насеља "Дујковач а"
у Лончарима(у даљем тексту: План).
Границе простора који је обухваћен Планом прецизније су одређене у
графичком дијелу Плана.
II
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Плана садржи :
А) Уводно образложење,
Б) Стање организације,уређења и коришћења простора
В) Потребе,могућности и циљеви организације,уређења и коришћења простора
Г) План организације,уређења и коришћења простора
Д) Одредбе и смјернице за спровођење Плана.
Графички дио Плана садржи сљедеће карте :
1. Копија катастарског плана

Р 1:1000

2. Извод из важећег Регулационог плана
Р 1:1000
3. Повољност терена
Р 1:20 00
4. Валоризација и спратност постојећег
Р 1:1000
грађевинског фонда
5. План просторне организације
Р 1:1000
6. План саобраћајне инфраструктуре
Р 1:1000
7. План парцелације (са координатама дет. тачака парцела) Р 1:1000
8. План грађевинских и регулационих линија
Р 1:1000
(са координатама дет.тачака)
9. Електроенергетска и ПТТ мрежа
Р 1:1000
10. План водоводне и канализационе мреже
Р 1:1000
III
Елаборат Плана,израђен у "Заводу за урбанизам и пројектовање" д.о.о.
Бијељина у мјесецу јануару 2006 године,у прилогу,чини саставни дио ове
Одлуке.
IV
План је основа за промјену облика и површине постојећих парцела
грађевинског земљишта у државној својини,у смислу одредби чл.19.и 78.Закона
о грађевинском земљишту Републике Српске("Службени гласник Републике
Српске",бр.86/03).
V
План се излаже на стални јавни у вид у Административној служби Општине
Доњи Жабар, надлежној за послове просторног уређења.
VI
О провођењу ове Одлуке стараће се служба из тачке V. ове Одлуке.
VII
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе раније донесени Регулациони
план стамбеног насеља "Дујковача" у Лончарима,у дијелу у којем није у
сагласности са Планом усвојеним овом Одлуком.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар".

Број: 01-022-3/06
3.фебруара 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић

5
На основу члана 66.Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске("Службени гласник Републике Српске",бр. 86/03),а сагласно члану
26.Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи
Жабар",бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Тринаестој редовној
сједници одржаној дана 3.фебруара 2006.године, донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 м2 корисне
стамбене површине за 2005.годину на подручју општине
Доњи Жабар
Члан 1.
Утврђује се просјечна коначна грађевинска цијена 1 м2 корисне стамбене
површине за 2005.годину на подручју општине Доњи Жабар,у висини од 100,00
КМ(словима: стотину конвертибилних марака).
Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена 1 м2 корисне стамбене површине за
2005.годину на подручју општине Доњи Жабар,утврђена у члану 1.ове Одлуке
служиће као основица за израчунавање висине накнаде за додијељено градско и
остало грађевинско земљиште(накнада за преузето земљиште и накнада из
основа природних погодности грађевинског земљишта и погодности већ
изграђене комуналне инфраструктуре које могу настати приликом коришћења
тог земљишта,а које нису резултат улагања средстава власника или корисника
земљишта - рента),у складу са Законом о грађевинском земљшту Републике
Српске,Одлуком о одређивању осталог грађеви нског земљишта и Одлуком о
условима и начину додјеле грађевинског земљишта у државној својини.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар".
Број:01-022-2/06
3.фебруара 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник
Републике Српске”,бр.101/04 и 42/05),а у складу са чланом 26.Статута општине
Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05),Скупштина
општине Доњи Жабар,на Тр инаестој редовној сједници одржаној дана
3.фебруара 2006.године,донијела је сљедећу

ОДЛУКУ
I
Даје се сагласност начелнику општине да закључи Анекс уговора са
овлашћеним превозником "Wiena tour" д.о.о.Доњи Жабар,о превозу ученика са
подручја општине Доњи Жабар који похађају средње школе у Брчком,до
завршетка школске 2005/2006 године.
II
Сагласност из тачке I.ове Одлуке даје се у циљу обезбјеђења редовног превоза
ученика са подручја општине Доњи Жабар у средње школе у Брчком и
несметаног похађања наставе.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављен а у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-8/06
3.фебруара 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“ Службени гласник
Републике Српске”,бр.101/04 и 42/05),а у складу са чланом 26.Статута општине
Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05),Скупштина
општине Доњи Жабар,на Тринаестој редовној сједници одржаној дана
3.фебруара 2006.године,доније ла је сљедећу

ОДЛУКУ
I
Одобрава се новчана помоћ Јосиповић (Душана)Лазару из Човић Поља,за
потребе лијечења,у износу од 1.000,00 КМ(хиљаду конвертибилних марака).
II
За извршење ове Одлуке овлашћује се начелник општине.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављен а у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Број: 01-022-9/06
3.фебруара 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службен и гласник
Републике Српске”,бр.101/04 и 42/05),а у складу са чланом 26.Статута општине
Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом
108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.1/05),Скупштина оп штине Доњи Жабар,на Тринаестој
редовној сједници одржаној дана 3. фебруара 2006.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм одржавања локалних и некатегорисаних путва на подручју
Општине Доњи Жабар за 2006.годину.
II
Програм из тачке I.,у прилогу,чини саставни дио овог Закључка.

III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-1/06
3.фебруара 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.

П Р О Г Р А М
ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 200 6.ГОДИНУ
На подручју општине Доњи Жабар протежу се дијелови магистралних
путева Бијељина - Бања Лука и Тузла - Орашје.
Финансирање, одржавање и санацију тих путева врши Дирекција за путеве
Републике Српске, а извођачи радова су "Добој путеви" - Добој и "Бијељина
пут" - Бијељина.
Морамо напоменути да одржавање семафора и грађење аутобуских
стајалишта на магистралним путевима врши општ ина Доњи Жабар.
На подручју општине Доњи Жабар се протежу локални путеви укупне
дужине 33 километра, од чега је 20 километара асфалтирано,а 13 километара је
неасфалтирано.
Финансирање,одржавање и санацију тих путева врши општина Доњи Жабар.
Међутим,има још 21 километар некатегорисаних путева. Те путеве
финансирају и одржавају Мјесне Заједнице уз помоћ општине Доњи Жабар.
Некатегорисани путеви које помаже одржавати Општина су претежно путеви
који пролазе кроз дијелове насеља са из бјеглим становништвом, те путеви од
општег интереса за Општину и ширу друштвену заједницу.
За претходни период одржавања и санације тих путева морамо да будемо
задовољни.
План рада за 2006. годину је сачињен на почетку године,а послови који ће се
радити су: сипање шљунка, затим узгртање, равњање путева и чишћење
канала,кошење банкина,одржавање и санације (поправка ударних рупа) путева
који су асфалтирани и одржавање и чишћење снијега у зимском периоду.
План рада за одржавање путева на п одручју наше Општине ће се реализовати
чим то буду омогућиле временске прилике.
На извођење радова, стање и реализацију свих ових послова утичу временске
прилике, па ће оне и диктирати вријеме и реализацију програма одржавања
путне мреже на подручју наше општине.
Средства која су планирана у буџету за 2006.годину у износу од 25.000 КМ, а
која су мања у односу на претходне године, сматрамо да су недовољна за
реализацију предвиђених послова и санација на путевима на подручју наше
Општине, посебно ако знамо да имамо недовршених послова који су остали од
прошле године недовршени због непредвиђених средстава која су утрошена у
градњу аутобуских стајалишта.
Послови који су требали да се ураде у прошлој години су да се очисте канали
и уреде банкине поред путева, затим оштећени асфалти пут да се поправи на
путевима који су асфалтирани прије рата, првенствено пут Човић Поље -

Лепница и пут од Видаковић раскрснице у Доњем Жабару до продавнице у
Доњем Пољу.
Узимајући у обзир те недовршене радове у 2 005.години и радове који су
предвиђени за 2006. годину (сипање шљунка,затим узгртање,равњање путева и
чишћење канала, кошење банкина,одржавање и санације (поправка ударних
рупа) путева који су асфалтирани и одржавање и чишћење снијега у зимском
периоду),средства су недовољна.
Уз помоћ Скупштине општине и Начелника треба покушати обезбиједити
дио средстава из буџетских резерви да се ови планирани радови заврше.
Сматрам да ће бити ребаланс буџета за 2006.годину и тада треба да се више
побринемо за издвајање средстава за реализацију ових планова за 2006.годину.
Из разлога различите оптерећености путева,разумљиво је и њихово
различито стање похабаност,па је разумљиво да је и улагање материјала
(асфалта или шљунка) приликом одржавања и санациј е - различито.
Неке дионице (Лепница - Човић Поље) су у јако лошем стању,те сматрам да
ту треба од 250 до 300 метара новог асфалта плус ударне рупе,а неке дионице
неасфалтираног пута треба сипати шљунком и по два пута.
На основу изнесених подата ка можемо доћи до закључка да у периоду који
предстоји пред нама треба доста посла да се уради да би путеви на подручју
Општине задовољавали одређене стандарде.
Међутим,ту треба доста и финансијских средстава,али у овом
случају,средства су ограничена, па ћемо настојати да што боље обавимо овај
посао који је пред нама.
Доњи Жабар, 25.о1.2006.године

УПРАВНИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ПРИВРЕДУ
И ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Паво Јовановић
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник
Републике Српске”,бр.101/04 и 42/05),а у складу са чланом 26.Статута општине
Доњи Жабар(“Службени гласник опш тине Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом
108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Тринаестој
редовној сједници одржаној дана 3.фебруара 2006.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усвајају се Извјештаји о раду мјесних заједница за 2005.годину,и то.
- Извјештај о раду Мјесне заједнице Доњи Жабар за 2005.годину
- Извјештај о раду Мјесне заједнице Лончари за 2005.годину и
- Извјештај о раду Мјесне заједнице Човић Поље за 2005.годин у

II
Извјештаји из тачке I.,у прилогу,чине саставни дио овог Закључка.

III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-5/06
3.фебруара 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.

10
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник
Републике Српске”,бр.101/04 и 42/05),а у складу са чланом 26.Статута општине
Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом
108.Пословника Скупштине о пштине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Тринаестој
редовној сједници одржаној дана 3.фебруара 2006.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду и организацији рада Основ не школе "Доњи Жабар"
Доњи Жабар на крају Првог полугодишта школске 2005/2006.
II
Скупштина тражи од Основне школе "Доњи Жабар" Доњи Жабар да се у
Извјештајима о раду у наредним извјештајним периодима изради и Табеларни
приказ успјеха ученика по разредим а у подручним школама.
III
Извјештај из тачке I.,у прилогу,чине саставни дио овог Закључка.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-6/06
3.фебруара 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник
Републике Српске”,бр.101/04 и 42/05),а у складу са чланом 26.Статута општине
Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом
108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Тринаестој
редовној сједници одржаној дана 3.фебруара 2006.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о провођењу О длуке о суфинансирању трошкова
студирања редовних студената на подручју Општине Доњи Жабар,са сљедећим
закључцима:

-

Скупштина задужује надлежни Реферат за друштвене дјелатности да
достави одборницима Списак свих корисника накнаде трошкова студирања
по овом основу,са подацима о њиховом пребивалишту;
- Задужује се начелник општине да за наредну сједницу Скупштине
предложи измјене Одлуке о суфинансирању трошкова студија редовних
студената("Службени гласник Општине Српско Орашје",бр.1/02 и
6/02)којим ће се прецизи рати дефиниција корисника ове накнаде и
евентуално могућност финансирања на терет Буџета Општине и трошкова
превоза ових категорија лица.
III
Информација из тачке I.,у прилогу,чини саставни дио овог Закључка.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доно шења и биће објављен у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-7/06
3.фебруара 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.

Број 2- Службени гласник општине Доњи Жабар –Понедјељак,6.фебруара 2006.г одине

Број 2- Службени гласник општине Доњи Жабар –Понедјељак,6.фебруара 2006.године

САДРЖАЈ

АКТИ СКУПШТИНЕ ПШТИНЕ
3. ОДЛУКА о одређивању радног времена угоститељским објектима на
подручју општине Доњи Жабар
4. ОДЛУКА о измјенама и допунама Регулационо г плана стамбеног насеља
"Дујковача" у Лончарима
5. ОДЛУКА о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 м2
корисне стамбене површине за 2005.годину на подручју општине Доњи
Жабар
6. ОДЛУКА о давању сагласности начелнику општине да закључи Анекс
уговора са овлашћеним превозником "Wiena tour" д.о.о.Доњи Жабар,о
превозу ученика са подручја општине Доњи Жабар који похађају средње
школе у Брчком,до завршетка школске 2005/2006 године
7. ОДЛУКА одобравању новчане помоћи Јосиповић (Душана)Лазару из
Човић Поља,за потребе лијечења,у износу од 1.000,00 КМ
8. ЗАКЉУЧАК о усвајању Програма одржавања локалних и
некатегорисаних путва на подручју Општине Доњи Жабар за
2006.годину
9. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду мјесних заједница за
2005.годину
10. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду и организацији рада Основне
школе "Доњи Жабар" Доњи Жабар на крају Првог полугодишта школске
2005/2006
11. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о провођењу Одлуке о
суфинансирању трошкова студирања редовних студената на подручју
Општине Доњи Жабар

Понедјељак,6.фебруара 2006.године -СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР -Број 2/06
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уредник:Митар Митровић дип.правник. Уређује Редакцијски колегиј:Ружица
Јовичић,Миле Максимовић и Зд енко Јовановић. Тел/факс:054/875-100.
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