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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 чл.1.и 3. преузетог Закона о
комуналним таксама ("Службени лист СР БиХ",број 21/77) који се примјењ ује у
Републици Српској на основу члана 12.Уставног Закона за провођење Устава
Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске",број 21/92) и чланом
26. Статута Општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи
Жабар",бр.6/05),Скупштина општине Доњи Ж абар,на Једанаестој редовној
сједници одржаној дана 16. децембра 2005.године, д о н и ј е л а   ј е

О  Д  Л  У  К  У
О  ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ  КОМУНАЛНИМ  ТАКСАМА

Члан  1.
 У Одлуци о Општинским комуналним таксама("Службени гласник Општине
Српско Орашје",бр. 5/03 и 1/04),у тексту Одлуке назив Општине "Српско
Орашје" мијења се називом:"Доњи Жабар",а ријечи "Општинска управа",у
различитим падежима замјењује се ријечима:"Административна служба".

Члан  2.
У члану 8.Одлуке,став 3. мијења се и гласи:

 „Комуналне таксе из става 1.овог члана, плаћају се у годишњем износу,у двије
једнаке рате,од којих прва рата доспијева за плаћање 31.3.,а друга 30.6.текуће
године.Обвезници који се региструју након 30.6.текуће године плаћају 50%
укупног годишњег износа комуналне таксе.“

Члан  3.
 У члану 12.Одлуке.Тарифа комуналних такса,Тарифни број 4.мијења се и гласи:



„Тарифни број 4.
 Такса на истакнуту фирму,плаћа се у укупном годишњем износу,и то:

1. Сједиште и пословне јединице, филијале, пословнице, шалтери и друге
организационе јединице банака, осигуравајућих организација,кредитних
организација, шпедиције, ноћни барови    ......................................... 800

2. Радио и ТВ станице ............................................................................ ... 400

3. Сједиште предузећа и задруга  ............................................................... 260

4. Пословне јединице,пословнице и други дијелови предузећа и задруга,као
и радње и други регистровани облици пословања предузетника за чије
обављање су неопходне пословне просторије:

4.1. бензинске пумпе .................................................................................... 600

4.2. продавнице и стоваришта грађ евинског материјала, спортске
кладионице,трговина на велико, технички преглед воз ила, продавнице
или други облик регистроване дјелатности за продају
намјештаја,аутомобила и ауто дијелова, пољопривредних и других
возила и машина, аутоотпади, хотели, мотели, туристички апартмани,
кампови и пансиони   ..................................... ......................................... 300

4.3. комисиони,златаре,производња алкохолних пића .............................. 200

4.4. адвокати,апотеке,приватна љекарска пракса,ветеринарске
услуге,продавнице срећака,лутрија  .............................. ........................ 150

4.5. трговина на мало,складишта,магацини,пољопривредне апотеке,биљне
апотеке,продавнице сточне хране,представништва,агенције и слични
облици,кафане, ресторани, бифеи, пицерије, печењаре, барови осим
ноћних барова, посластичарнице, експрес ресторани, национална
кухиња, производња безалкохолних пића, столари, стругари, пилане,
пластичари, металопластичари, бутици одјеће,израда обуће и дијелова
обуће, зидари, фасадери, терацери, каменоресци, меснице,
пекаре,пекотеке,вулканизери,аутомеханичари,аутолимари,аутолакирери,
електричари,аутоелектричари,електроинсталери, аутопревозници ... 100

4.6. откупне станице,киосци и грилови, покретне продавнице-тезге,
перионице возила, фризери, цвјећаре, продавнице погребне опреме,
ћевабџинице, бурегџинице, тапетари, тапацери, водоинсталатери,
бравари, машинбравари, металостругари, оптичари, лимари, фотографи,
услуге забаве, видео игре и други облици забаве и игре,сервиси за
оправку апарата за домаћинство,стаклоресци,видеоклубови  .............     50

5. остали непоменути   .................................................................................. 50

Члан  4.
У члану 12.Одлуке.Тарифа комуналних такса,у Тарифном броју 5. у тачки 2.
умјесто броја „5“ ставља се број:“3“.

Члан  5.
 У Одлуци,у члану 13а. иза ријечи „којима је“ ставља се зарез и додају ријечи:
„у моменту наступања таксене обавезе(чл.3.став 2.Одлуке),“



Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу 1.јануара 2005.године и објавиће се у "Службеном

гласнику Општине Доњи Жабар".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ  ЖАБАР

Број:01-022-72/05 ПРЕДСЈЕДНИК
16.децембра 2005.године                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.
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  На основу члана 97.Статута општине Доњи Жабар(„Службени гласник
општине Доњи Жабар“,бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на
Једанаестој редовној сједници одржаној 16.децембра 2005.године,донијела је

О Д Л У К У
о расписивању избора за чланове савјета мјесних заједница

Члан 1.
 Избори за чланове савјета мјесних заједница на подручју општине Доњи Жабар
одржаће се дана 18.2.2006.године у времену од 7,00 до 19,00 часова.
 Савјети мјесних заједница бирају се  у мјесним заједницама,и то:

- У Мјесној заједници Доњи Жабар бира се 9 чланова савјета на бирачком
мјесту у згради мјесне заједнице и бирачком мјесту Доње Поље за
гласаче који имају пребивалиште у насељу Доње Поље;

- У Мјесној заједници Лончари бира се 9 члан ова савјета на бирачком
мјесту у просторијама мјесне заједнице;

- У Мјесној заједници Човић Поље бира се 9 чланова савјета на бирачком
мјесту у просторијама мјесне заједнице

- У Мјесној заједници Јењић бира се 9 чланова савјета на бирачком мјесту
у просторијама мјесне заједнице.

Члан 2.
 Избори за савјете мјесних заједница одржавају се по поступку и начелима
утврђеним Статутом општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи
Жабар",бр.6/05) .

Члан 3.
Рокови за провођење изборних активности теку од 19.12.200 5.године.
Изборе за чланове савјета мјесних заједница организује и проводи Општинска

изборна комисија(у даљем тексту:Комисија) ,према сљедећем редослиједу и
роковима изборних активности:

1) Пријаве за овјеру политичких странака,независних кандидата,коалиције
и листе независних кандидата подносе се Комисији у периоду од
10.1.2006.године до 16.1.2006.године до 15,00 часова,на обрасцу који
прописује Комисија.  Листа кандидата садржи :

- назив политичког субјекта,

- име,преэиме,адресу пребивалишта,јединствени матични б рој и потпис
сваког кандидата,



- потпис предсједника политичке странке,односно предсједника
политичких странака у коалицији  или потпис представника групе од
најмање 20 грађана или независног кандидата .

2) Одлуку о овјери кандидата за чланове савјета мјесних за једница
Комисија доноси у року од 5 дана од дана подношења уредних
пријава,односно најкасније до 23.1.2006.године.

3) Објава коначних листи кандидата у „Службеном гласнику Општине
Доњи Жабар“ обавиће се најкасније до 27.1.2006.године

Члан 4.
Да би учествовала на иэборима,политичка странка мора бити регистрована код

надлежног органа,у складу са эаконом. Уэ эахтјев эа овјеру мора бити приложен
докаэ да је политичка странка регистрована код надлежног органа.
Политичка странка мора поднијети эахтјев эа овјеру п од истим наэивом под

којим се регистровала код надлежног органа.
Политичка странка која има изабране одборнике у Скупштини Општине,на

основу резултата посљедњих локалних избора,није обавезна подносити доказе
из става 1.овог члана.

Члан 5.
Именовање чланова бирачких одбора(предсједника и два члана и њихове
замјенике) врши Комисија,у складу са сљедећим роковима:

- Комисија доставља позив свим овјереним политичким субјектима позив
са захтјевом за доставу приједлога кандидата за чланство у бирачким
одборима до 23.1.2006.године,

- Политички субјекти достављају приједлоге кандидата за чланство у
бирачким одборима до 25.1.2006.године,

- Жријебање за одређивање заступљености политичких субјеката у
бирачким одборима обавиће се 25.1.2006.године

- Комисија именује чланове би рачких одбора најкасније до
8.2.2006.године.

 Кандидати за чланове савјета не могу бити именовани у бирачке одборе.

Члан 6.
 У свему осталом,у погледу провођења избора,утврђивања и објављивања
резултата избора за чланове савјета мјесних заједница,примјењу ју се одредбе
Статута општине Доњи Жабар.

Члан 7.
 Ова Одлука биће објављена у „Службеном гласнику Општине Доњи Жабар“.

Број: 01-022-73/05 ПРЕДСЈЕДНИК
16.децембра 2005.године                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл.46.ст.1.и 2. Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске("Службени гласник Републике Српске",бр.86/03),а у складу са чланом
26.Статута Општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Једанаестој редовној
сједници одржаној дана 16.децембра 2005.године, донијела је



О Д Л У К У
о измјени Одлуке о условима и начину додјеле грађевинског

земљишта у државној својини

Члан 1.
У Одлуци о условима и начину додјеле грађевинског земљишта у државној

својини(„Службени гласник Општине Српско Орашје“,бр.  3/04 и 4/04 и
„Службени гласник Општине Доњи Жабар“,бр.2/05),у тексту Одлуке назив
Општине "Српско Орашје" замјењује се називом:"Доњи Жабар".

Члан 2.
 У Одлуци,у члану 22.Одлуке,став 3. брише се.

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Доњи Жабар“.

Број:01-022-74/05                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК
16.децембра 2005.године                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.
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 Скупштина општине Доњи Жабар,разматрајући Нацрт Буџета Општине Доњи
Жабар за 2006.годину,на Једанаестој редовној сједници одржаној 16.децембра
2005.године,а на основу члана 61.став 4.С татута Општине Доњи
Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар“,бр.6/05) и чл .108.став 1. и
136. став1.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник
Општине Доњи Жабар“,бр.1/05),донијела је  сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
Усваја се Нацрт Буџета Општине Доњи Жабар за 2006.годину са са

допунама и измјенама које је,у име предлагача начелника општине,изнио
замјеник начелника општине.

II

Скупштина закључује да начелник општине приликом израде приједлога
Одлуке о Буџету Општине Доњи Жабар з а 2006.годину узме у обзир
ставове,приједлоге и мишљења о нацрту  који су изнијети на Једанаестој
редовној сједници Скупштине општине .

III

 Нацрт Буџета Општине Доњи Жабар за 2006.годину,у прилогу овог
Закључка,чини његов саставни дио.



IV
 Овај Закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.

Број:01-022-75/05                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК
16.децембра 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  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 Једанаестој
редовној сједници одржаној дана 16.децембра 2005.године,донијела је с љедећи

З А К Љ У Ч А К

I
Усваја  се Извјештај о стању катастра некретнина и катастра земљишта на

подручју Општине Доњи Жабар,поднијет од стране Републичке управе за
геодетске и имовинско правне послове -Подручни центар Бијељина ПОДРУЧНА
КАНЦЕЛАРИЈА СРПСКО ОРАШЈЕ бр.57-952-352/05 од 7.12.2005.године.

II
Извјештај из става 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: 01-022-76/05                                                         ПРЕДСЈЕДНИК
16.децембра 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  и 42/05),а у складу са чланом 26.Статута општине
Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жаб ар”,бр.6/05)и чланом
108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Једанаестој
редовној сједници одржаној дана 16.децембра 2005.године,донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
Прихвата се Информација о стању спорта и физичке културе на подручју

Општине Доњи Жабар.



II
Информација из става 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”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Број: 01-022-77/05                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК
16.децембра 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  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 Једанаестој
редовној сједници одржаној дана 16.децембра 2005.године,донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
 Прихвата се Информација о хигијенској исправности воде за пиће на подручју
Општине Доњи Жабар.

II
Информација из става 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”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Број: 01-022-78/05                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК
16.децембра 2005.године                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

97. ОДЛУКА о измјени Одлуке о Општинским комуналним таксама

98. ОДЛУКА о расписивању избора за чланове савјета мјесних заједница

99. ОДЛУКА о измјени Одлуке о условима и начину додјеле грађевинског
земљишта у државној својини

100. ЗАКЉУЧАК  о усвајању Нацрта Буџета Општине Доњи Жабар за
2006.годину

101. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о стању катастра некретнина и
катастра земљишта на подручју Општине Доњи Жабар

102. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о стању спорта и физичке
културе на подручју Општине Доњи Жабар

103. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о хигијенској исправности воде
за пиће на подручју Општине Доњи Жабар

Уторак,20. децембар 2005. године - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР -Број 13/05
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