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Скупштина општине Доњи Жабар,на Седмој редовној сједници одржаној 8.

јула 2005. године,на основу члана 102.Устава Републике Српске и чл. 30.,71.став
1. и 165. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'',бр. 101/04 и 42/05),донијела је

СТАТУТ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Глава прва

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Општина Доњи Жабар(у даљем тексту:општина)  је основна територијална
јединица у којој грађани остварују локалну самоуправу ,у складу са
уставом,Европском Повељом о локал ној самоуправи(у даљем
тексту:Повеља),законом и овим Статутом .

Општина обавља послове јединице локалне самоуправе ,утврђене
законом(самостални послови),а може вршити и одређене послове државне
управе који се законом пренесу у њену надлежност и за које се до дијеле
одговарајућа финансијска средства за њихово ефикасно извршавање(пренесени
послови).

Општина има неотуђиво право да се бави свим питањима од локалног
интереса која нису,на уставан или законит начин и у границама Повеље,актима
виших нивоа власти искључена из њене надлежности,нити додијељена другом
нивоу власти(принцип супсидијарности).

Члан 2.

Подручје општине утврђује се законом,а чине га насељена мјеста и
катастарске општине,у саставу Републике Српске ,и то:



НАСЕЉЕНО МЈЕСТО                 Катастарска општина

           Доњи Жабар                                                              Доњи Жабар
           Јењић                                                                          Видовице
           Лончари                                                             Лончари
           Оштра Лука                                                                Оштра Лука
           Човић Поље                                                                Човић П оље
Подручје општине обухвата и дијелове катастарских општина Бок и Матићи.
Границе општине утврђене су границама катастарских општина са њеног

подручја.
Члан 3.

Промјене граница општине(издвајање,спајање или припајање насељених
мјеста),као и њеног статуса  као основне јединице локалне самоуправе не могу
се вршити без сагласности грађана општине,сходно границама заштите локалне
самоуправе утврђеним одредбама Повеље.

Скупштина општине обавезно о питањима из става 1.овог члана расписује
референдум о претходном изјашњавању грађана. Већинска воља грађана
изражена на референдуму,утврђује се у складу са законом који регулише
провођење референдума и овим Статутом и обавезна је за све органе општине.

Члан 4.

Општина обезбјеђује пропорционалну заступљеност конститут ивних народа
и група Осталих у органима општине,укључујући посредно изабране
функционере:замјеника начелника општине,предсједника и потпредсједника
Скупштине општине.

Члан 5.
      Назив општине гласи:Општина Доњи Жабар.

Општина има својство правног лица .
Сједиште општине је у Доњем Жабару.

Члан 6.

Општина има симбол.
Симбол општине је грб који изражава историјско,културно и природно

насљеђе и идентитет јединице локалне самоуправе.
Основицу грба општине чини штит плаве боје који означава припадност

државној заједници,непрегледно плаво небо над посавском равницом и слободу
и равноправност свих грађана општине.

Преко штита је,на копљу,постављена развијена застава Републике
Српске,као ознака недјељиве припадности општине Ентитету Република
Српска.

У лијевом горњем углу штита,из заставе извиру три једнака жута класја
пшенице,која означавају претежну дјелатност,извор хране и живота,као и
традицију грађана општине.



У средишту грба,на централном дијелу заставе налази се прстен,жуте боје,у
облику круга,а у средини круга крст који је својим крацима повезан са кругом и
чини његов саставни дио.Крст симболише духовно јединство грађана
општине,као и значај подручја општине као важног саобраћајног
чворишта,којим се врши слободан проток људи,робе и капитала.На бочним
крацима крста,на лијевој и десној страни,постављена су два стилизована
оцила,жуте боје,окренута међусобно леђима,као знак слоге,солидарности и
заједништва свих грађана општине.

У доњем дијелу прстена,у његовој кружници,исписан је црном
бојом,ћирилицом,назив општине:Доњи Жабар.

У доњем дијелу штита,налазе се гусле,као симбол традиције,историјског
фолклора и културног идентитета грађана општине.На врху гусала,који се
завршава на рубу заставе,на њеном бијелом пољу,налази се грб Немањића,као
симбол историјске свијести грађана општине.Гусле су жуте боје,са браон
сјенком на њиховом лијевом дијелу.

У горњем десном дијелу штита налази се отворена књига,бијеле боје,као
симбол општег развоја и достигнућа савремене цивилизације.

Грб општине може се употребљавати на мемора ндумима и другим
документима органа општине,мјесне заједнице и натписима који означавају
сједиште мјесне заједнице,као и у другим документима и ознакама којима се
обиљежава и означава територија општине.

Друга лица не могу користити грб општине,без претход не сагласности
Скупштине.

Члан 7.
      Општина обиљежава и прославља ''Дан Општине'' 14. октобра,као свечаност
општине.
      На Дан општине не раде органи општине,јавна предузећа,установе и друге
јавне службе и организације,осим оних које начелник општин е,због
специфичности дјелатности или вршења услуга,односно потреба грађана,одреди
да раде на тај дан.

Општина може,одлуком Скупштине,бити покровитељ обиљежавања и
других народних празника и светковина,као традиционалног начина његовања
културног идентитета грађана општине.

Члан 8.

Општина  установљава  награде  и  друга  јавна  признања  физичким  и
правним лицима за значајна остварења у области производње, образовања,
културе, умјетности, спорта и другим областима рада и стваралаштва.

Додјела награда и других јавних признања уређује се одлуком Скупштине
општине.

Члан 9.
Општина остварује сарадњу са јединицама локалне самоуправе  у земљи и

иностранству.



Општина се може учлањивати у организације јединица локалне самоуправе и
регионалне асоцијације у земљи и иностранству.

Одлуку о облицима остваривања сарадње општине са другим јединицама
локалне самоуправе и учешћу у регионалним асоцијацијама и
пројектима,доноси Скупштина општине.

Члан 10.

У општини грађани остварују људска права и слободе,у складу са
уставом,према највишим стандардима признатим међународним
конвенцијама,без дискриминације по било ком основу.

Сви грађани имају право учествовати у вршењу јавних послова из
надлежности јединице локалне самоуправе,у складу са
уставом,Повељом,законом и овим Ст атутом.

Сви грађани и правна лица која имају пребивалиште,боравиште,или имају
опорезиву имовину,или остварују приходе на подручју општине,обавезни су да
учествују у финансирању функција општине,у складу са законом или на закону
заснованим актима надлежних органа општине.

Члан 11.

     Службени језици у општини су:језик српског народа,језик хрватског народа и
језик бошњачког народа.Службена писма су ћирилица и латиница.

Члан 12.

Рад органа општине је јаван,осим у случају ратног стања  и стања непосредне
ратне опасности.

Глава друга
ПОСЛОВИ КОЈЕ ВРШИ ОП ШТИНА

Члан 13.

Општина је одговорна,у границама закона,да извршава све послове из
самосталне надлежности који су Законом о локалној самоуправи,другим
законима и прописима,дати у надлежност јединици локалне самоуп раве,и то:

1) на плану регулаторних радњи и управљања општином;
2) на плану пружања услуга;
3) у области уређења простора;
4) у области стамбено-комуналних дјелатности;
5) у области културе;
6) у области образовања;
7) у обезбјеђењу услова за пружање услуга примарне здравствен е заштите

становништву;
8) у области социјалне заштите и друштвене бриге о дјеци;
9) у области спорта и физичке културе;



10) у области туризма,угоститељства,занатства и трговине;
11) у области заштите природних добара и животне средине;
12) у области заштите грађана и матер ијалних добара од елементарних

непогода
13) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане,у складу са

уставом,законом и овим статутом.
       Општина организује службу за пружање правне помоћи грађанима на свом
подручју,у складу са одлуком Скупштин е и начелника општине.
       Послове пружања правне помоћи грађанима у циљу остваривања основних
људских права и слобода,врши секретар Скупштине општине.

Члан 14.

Општина обезбјеђује простор и услове за рад посланичке канцеларије за све
посланике изабране са свог подручја у Народну скупштину Републике Српске и
Парламентарну Супштину Босне и Херцеговине.

Члан 15.

Општина обезбјеђује информисање и јавно обавјештавање о питањима од
значаја за живот и рад грађана у општини.

Члан 16.

       Општина обавља послове из самосталне надлежности јединице локалне
самоуправе непосредно,преко органа општине и Општинске административне
службе,а одређене послове може повјерити предузећима,установама и
удружењима грађана са јавним овлашћењима,у складу са законо м.

Члан 17.
       О начину обављања самосталних послова општине одлучује Скупштина,на
приједлог начелника општине.
       За обављање одређених послова из надлежности општине,општина може
оснивати јавна предузећа или установе.

Члан 18.
       Послове самосталног дјелокруга општина може обављати у сарадњи са
сусједним општинама,оснивањем заједничких установа и других служби,или
другим видом међуопштинске сарадње.

Члан 19.

Општина је дужна извршавати одређене послове државне управе из
надлежности виших нивоа власти(пренесени послови)само уз претходну
сагласност Скупштине и ако су од виших нивоа власти додијељена потребна
средства за извршавање тих послова.

Ако од виших нивоа власти нису додијељена потребна средства,општина
није одговорна за извршавање прене сених послова у смислу става 1.овог



члана,осим ако постоји коначна одлука арбитраже или Врховног суда
Републике Српске.

Члан 20.

Општина,по принципу супсидијарности,обавља и све друге послове од
локалног интереса који нису стављени у надлежност других  нивоа власти.

Глава трећа
ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ОРГАНА ОПШТИНЕ

1. ОРГАНИЗАЦИЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 21.

Послове општине врше органи општине.
Органи општине су:

- скупштина општине и
- начелник општине.

Грађани учествују у вршењу послова општине посредно,преко изабраних
одборника у скупштини општине и непосредно путем грађанске
иницијативе,збора грађана ,мјесних заједница,панела грађана, референдума и
других облика непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи који нису
забрањени законом,у складу са Уставом,законом и овим Статутом.

Органи општине имају печате чији облик и садржај се утврђује у складу са
законом.

Члан 22.

      Предсједник Скупштине и начелник општине могу бити из реда истог
конститутивног народа и група Осталих само ако један конститутивни народ,н а
подручју општине,има натполовичну већину према посљедњем попису
становништва.

      Ако према посљедњем попису становништва један конститутивни народ
нема натполовичну већину,начело да предсједник Скупштине и начелник
општине не могу бити из реда истог к онститутивног народа и група Осталих ће
се примијенити ако то омогућава национална структура одборника у
Скупштини.

2. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

2.1. Надлежност и начин рада
Члан 23.

Скупштина општине(у даљем тексту:Скупштина)је представнички
једнодомни орган одлучивања и утврђивања политике општине  који врши
основне функције локалне власти утврђене законом и овим статутом.

У Скупштини грађани преко својих слободно и демократски изабраних
представника учествују у остваривању и заштити заједничких интереса и



развоју и очувању локалне самоуправе,у складу са уставом,Повељом,законом и
овим Статутом.

Скупштина има 15 одборника.
Члан 24.

Грађани бирају одборнике у Скупштину на непосредним изборима,тајним
гласањем,на мандатни период од четири године, у складу са законом.

Изборе за одборнике скупштине спроводе изборни органи општине ,сагласно
закону.

Члан 25.

Скупштина се састаје се по потреби,а најмање једном у два мјесеца.
Скупштина се сазива и кад то затражи једна трећина одборника, начелник

општине или најмање 1/10 уписаних бирача на подручју општине,најкасније у
року од 15 дана од поднијетог захтева.

Сједнице Скупштине одржавају се у секуларном амбијенту.

Члан 26.
Скупштина:

1) доноси Статут општине и одлучује о његовим промјенама;
2) доноси одлуке и друге опште акте и даје аутенти чна тумачења тих

одлука и општих аката;
3) доноси економски план,програм развоја општине и појединих

дјелатности и инвестиционе програме;
4) доноси буџет општине и завршни рачун;
5) разматра годишњи извјештај о раду начелника општине;
6) доноси планове из области уређ ења простора(просторни план,

урбанистичке и регулационе планове и пројекте и програм уређења
грађевинског земљишта);

7) оснива јавна предузећа,јавне службе и учествује у оснивању предузећа
од интереса за општину,управља њима у складу са законом;

8) одлучује о изградњи,одређивању назива,одржавању и коришћењу
улица,тргова и других јавних објеката од значаја за општину;

9) доноси одлуке и друге опште акте у циљу извршавања послова
општине из области културе,образовања, спорта, здравства, социјалне
заштите,цивилне заштите, информисања, занатства, туризма,
угоститељства и заштите животне средине;

10) доноси одлуке о комуналним таксама и другим приходима општине,у
складу са законским овлашћењима;

11) доноси одлуке о прибављању,управљању и располагању имовином
општине;

12) даје мишљење о методологији за утврђивање средстава за вршење
пренесених послова виших нивоа власти;



13) доноси одлуке о начину обиљежавања празника општине,вјерског и
народног празника чији је општина покровитељ и о употреби симбола
општине;

14) доноси одлуке о учешћу општин е у удружењима јединица локалне
самоуправе и регионалним асоцијацијама,у земљи и иностранству;

15) доноси план коришћења јавних површина;
16) доноси одлуку о проглашењу почасних грађана општине и уређује

права и обавезе из те одлуке;
17) доноси одлуку о наградама и пр изнањима;
18) одлучује о задужењу општине и о расписивању општинског зајма,као

и о употреби тих средстава;
19) расписује општински референдум,одлучује о приједлозима садржаним

у грађанској иницијативи и утврђује приједлог одлуке о
самодоприносу;

20) доноси основе заштите,коришћења и уређења пољопривредног
земљишта и стара се о њиховом спровођењу;

21) бира и разрјешава предсједника и потпредсједника
Скупштине,предсједника и чланове сталних и повремених радних
тијела Скупштине;

22) бира,именује и разрјешава секретара Скупштине у  складу са
законом,Статутом и Пословником Скупштине;

23) на приједлог начелника бира и разрешава замјеника начелника
општине;

24) именује и разрјешава управни и надзорни одбор,поставља и
разрјешава директоре јавних предузећа и установа чији је оснивач и
даје сагласност на њихове опште акте,у складу са законом;

25) одлучује о додјељивању звања почасног грађанина општине и награда
и признања;

26) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за
локалну самоуправу;

27) покреће поступак за заштиту права локалне само управе пред
надлежним судом;

28) образује,по потреби,стручну службу Скупштине;
29) доноси пословник о свом раду;
30) обавља и друге послове у складу са законом и овим Статутом.

Члан 27.

      Прву,Конститутивну сједницу Скупштине у новом сазиву,сазива
предсједник Скупштине из претходног сазива,у року од 15 а најкасније 30 дана
од дана објављивања коначног извјештаја о резултатима избора.

      Ако лице из става 1.овог члана не сазове прву сједницу у предвиђеном
року,сједницу ће сазвати најстарији одборник новог сазива Скупштине.



      На Конститутивној сједници Скупштина бира и именује
предсједника,потпредсједника и вршиоца дужности секретара
Скупштине,замјеника начелника општине и чланове сталних радних тијела
Скупштине,те расписује конкурс за избор и именовање секрет ара Скупштине,у
складу са законом,Статутом и Пословником Скупштине.

Члан 28.
Скупштина одлучује већином гласова на с једници којој присуствује већина

од укупног броја одборника ,осим кад се одлучује о избору и разрјешењу
предсједника,потпредсједника и секрет ара Скупштине,избору и разрјешењу
замјеника начелника општине,покретању опозива начелника
општине,доношењу и измјенама Буџета и годишњег обрачуна Буџета
општине,просторног,урбанистичког и регулационог плана и плана развоја
општине,кад се одлука доноси већином гласова од укупног броја одборника .

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

      2.2. Права и дужности одборника
Члан 29.

Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине; извршава
повјерене задатке; предлаже Скупштини расправу о одређеним
питањима;подноси приједлоге за доношење одлука и других аката; поставља
питања везана за рад органа општине; даје амандмане на пр иједлог прописа и
учествује у другим активностима Скупштине.

Право је одборника да буде стално и редовно обав јештаван о питањима од
утицаја за вршење одборничке дужности,да од органа и служби општине тражи
податке који су му потребни за рад,као и стручну помоћ у припремању
приједлога за Скупштину.

Дужност је одборника да даје обавјештења грађанима општине,а посебно у
свом мјесту пребивалишта,боравишта,односно мјесној заједници о пословима и
актуелним темама на сједницама Скупштине,да прибавља мишљења грађана и
удружења грађана о питањима из надлежно сти Скупштине и да иницира
расправу о одређеним питањима на сједници Скупштине.

Члан 30.
Одборник је дужан једном мјесечно,у трајању од најмање два часа,да прима

на разговор грађане,представнике пословног сектора и удружења грађана у
просторијама мјесне за једнице у мјесту боравишта или у просторијама
Скупштине.Одборник је дужан обавијестити јавност о мјесту и времену за
разговор са заинтересованим лицима.

Члан 31.

Одборник врши своје дужности према свом слободном увјерењу,а у јавном
животу је дужан да се понаша на примјеран и етичан начин и да обавља своје
дужности савјесно и одговорно,на добробит грађана и општине.

Одборник Скупштине има право на накнаду за вршење одборничке
дужности,у складу са одлуком Скупштине .



   2.3. Радна тијела Скупштине
Члан 32.

Скупштина оснива стална радна т ијела ради остваривања начела
законитости,ефикасности и јавности у раду,као и вршења одређених послова из
дјелокруга Скупштине и промовисања и заштите локалне самоуправе.

Чланови сталних радних тијела бирају се за мандатни пери од за који је
изабрана Скупштина.

Скупштина,по потреби,образује повремене комисије, савјете,радне групе
одборника и друга повремена радна т ијела ради разматрања одређених питања
из своје надлежности.

Члан 33.
     Стална радна тијела су одбори и комисије.
    Скупштина обавезно образује сљедећа стална радна тијела:

1. Одбор за статутарна питања и прописе,
2. Одбор за заштиту локалне самоуправе ,
3. Одбор за Буџет и финансије,
4. Одбор за пољопривреду,
5. Одбор за омладину и спорт,
6. Одбор за представке и приједлоге,
7. Административни одбор,и
8. Комисија за награде и признања.

Члан 34.

Стална радна тијела дају мишљење на приједлоге одлука и других општих
аката које доноси Скупштина и обављају друге послове у ск ладу са актима
Скупштине.

   2.4. Предсједник и потпредсједник Скупштин е
Члан 35.

Скупштина има предсједника и потпредсједника,који се бирају из састава
одборника,чији мандат траје до истека мандата Скупштине .

Члан 36.

Предсједник Скупштине заступа и представља Скупштину ,организује рад
Скупштине,сазива с једнице,предлаже дневни ред и предсједава
сједницама,стара се о остваривању  права и дужности одборника и  јавности рада
Скупштине,потписује акте које је дон ијела Скупштина и врши друге послове
које му повјери Скупштина.

Члан 37.
Потпредсједник Скупштине замјењује предсједника Скупштине у случају

његове одсутности,спријечености да обавља дужност или на основу посебног
овлашћења предсједника Скупштине .



Потпредсједник Скупштине информише одборнике о планираном распореду
одржавања сједница Скупштине у одређеном периоду и стара се о п рипреми и
уредном и благовременом достављању материјала одборницима .

Члан 38.

Избор и разрјешење предсједника и потпредсједника Скупштине ближе се
уређује Пословником Скупштине.

    2.5. Секретар Скупштине
Члан 39.

Скупштина има секретара који руководи адм инистративним пословима
везаним за рад Скупштине.

Скупштина бира и именује секретара скупштине на основу јавног конкурса,у
складу са законом.Изузетно,до избора секретара Скупштине,Скупштина
може,на приједлог предсједника Скупштине изабрати вршиоца дужности
секретара Скупштине.

За секретара Скупштине може бити изабрано лице са завршеним правним
факултетом,положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним
искуством у органима државне или локалне самоуправе од најмање пет година.

Члан 40.
Секретар Скупштине своју дужност обавља професионално,у складу са

законом,Статутом и Пословником Скупштине.
Секретар Скупштине даје мишљења и помаже предсједнику Скупштине у

припреми и вођењу сједница Скупштине ; предлаже доношење одлука и других
прописа из надлежности Скупштине; даје мишљење начелнику општине и
одборницима на сједници Скупштине о уставности и законитости  одлуке или
другог акта који се разматрају на сједници Скупштине ; даје одборницима
објашњења и упутства у циљу остваривања њихових одборничких  права и
дужности; координира међусобни однос Скупштине и начелника општине ;
учествује у изради општих и појединачних аката Скупштине ; стара се о
провођењу закључака Скупштине ; одговоран је за објављивање службеног
гласила општине; даје правну помоћ грађанима и њ иховим удружењима у циљу
остваривања људских права и основних слобода и врши друге послове у складу
са законом,Статутом и Пословником Скупштине и актима Скупштине.

Члан 41.

Скупштина може,на приједлог предсједника Скупштине или најмање 1/3
одборника,разријешити секретара и прије истека мандата,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.



О приједлогу за разрјешење секретара обавезно се обавља претрес на
сједници Скупштине.Скупштина дужна омогућити  секретару да се изјасни о
свим наводима који га терете и да изнесе доказе у своју корист.

    2.6. Рад Скупштине
Члан 42.

      Скупштина доноси пословник о свом раду којим уређује начин рада
Скупштине; сазивање сједнице; утврђивање дневног реда и ток
сједнице;одржавање реда на сједници; кворум за рад и одлучивање;  образовање
и рад одборничке групе; права,обавезе и одговорности одборника; образовање и
рад радних тијела Скупштине; поступак доношења аката из надлежности
Скупштине; поступак избора и престанка мандата изабраних и именованих
носилаца јавних функција; свечана заклетва; вођење записника; вођење јавне
расправе; одборничка питања; потписивање и објављивање аката Скупштине;
аутентично тумачење аката Скупштине; јавност рада Скупштине; однос
Скупштине и начелника,као и друга питања од значаја за организацију и рад
Скупштине.

3. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

3.1. Надлежност начелника и однос пре ма Скупштини
Члан 43.

Начелник заступа и представља општину и врши извршну функцију у
општини.

Начелник руководи општинском административном службом и одговоран је
за њен рад,у складу са законом.

Начелника бирају грађани,непосредно,тајним гласањем, у складу са законом.
Мандат начелника почиње тећи даном овјере мандата од стране надлежног

органа за спровођење избора.
Начелник не може бити одборник ,нити обављати другу јавну функцију или

послове,у складу са законом.
Члан 44.

Начелник:
1) предлаже Статут општине;
2) предлаже одлуке и друге акте које доноси Скупштина,као и начин

рјешавања питања о којима одлуч ује Скупштина;
3) израђује нацрт Буџета и његове измјене и допуне и подноси Скупштини

на усвајање,као и годишњи биланс стања,економски план,развојни
план,инвестициони програм,планске и регулаторне документе који се
односе на коришћење и управљање грађевинским
земљиштем,укључујући и коришћење јавних површина;

4) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката
Скупштине;



5) непосредно извршава и стара се о и звршавању одлука и других аката
Скупштине;

6) обавјештава Скупштину о свим питањима из њене надлежности;
7) спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине,извршава

локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине;
8) извршава законе и друге прописе виших нивоа власти који су повјерени

општини;
9) доноси одлуку о оснивању општинске административне службе и

правилник о систематизацији радних мјеста у служби;
10) усмерава и усклађује рад општинске административне службе;
11) доноси акте из области ци вилне заштите и обезбјеђује извршавање

послова цивилне заштите из надлежности општине;
12) реализује сарадњу општине са другим општинама и јединицама локалне

самоуправе,међународним и другим организацијама и асоцијацијама,у
складу са одлукама и закључцима Скуп штине и њених одговарајућих
радних тијела;

13) предлаже Скупштини избор замјеника начелника општине;
14) даје сагласност на статуте и друге опште акте предузећа и установа чији

је оснивач општина;
15) подноси Скупштини извјештај о свом раду и раду општинске

административне службе;
16) покреће иницијативу да се,до одлуке надлежног суда обустави од

извршења пропис Скупштине,општи или појединачни акт,ако сматра да
је супротан уставу и закону;

17) закључује уговоре у име општине,у складу са актима Скупштине;
18) рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења општинске

административне службе,ако за рјешавање нису надлежни Републички
или органи других нивоа власти;

19) одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини;
20) доноси одлуке о располагању новчаним средствима из Буџета,у складу са

законом,Статутом и актима Скупштине;
21) наредбодавац је за извршење буџета;
22) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом,Статутом или

одлуком Скупштине;
23) образује стручна радна тијела за поједине послове из свог дјелокруга;
24) врши и друге послове утврђене законом,овим Статутом и другим актима

Скупштине.
Члан 45.

Избор,односно опозив начелника,спроводи се примјеном одредаба изборних
прописа и овог Статута.

Начелнику престаје мандат пр ије истека времена на које је изабран  у
случајевима и по поступку утврђеном изборним прописима и овим Статутом.



Члан 46.
Начелник може бити опозван прије истека мандата на који је биран.

Приједлог за опозив начелника могу подн ијети најмање једна трећина
одборника или најмање 10%  бирача уписаних у бирачки списак општине и који
имају пребивалиште на подручју општине .Приједлог мора бити образложен.

Приједлог из става 2.овог члана доставља се предсједнику Скупштине који је
дужан одмах,а најкасније у року од 10 дана од дана пријема приједлога,упутити
приједлог свим одборницима и надлежним радним тијелима Скупштине.
Надлежна радна тијела припремају за Скупштину своје извјештаје са
мишљењима о питању оправданости и разлозима опозива начелника општине.

Предсједник Скупштине дужан је сазвати сједницу Скупштине,на којој се
обавља расправа о приједлогу за опозив начелника општине,најкасније у року
од 30 дана од дана пријема приједлога за опозив од овлашћених подносилаца из
става 2.овог члана.
     На сједници Скупштине представници надлежних радних тијела подносе
своје извјештаје и мишљења у вези приједлога за опозив начелника,а затим се
обавља претрес.Након завршетка сједнице на којој је обављен претрес о
приједлогу за опозив начелника,предсједник Скупштине заказује Дан за гласање
о приједлогу за опозив начелника општине .Дан за гласање одређује се
најкасније 30 дана од дана завршетка сједнице на којој је обављен претрес о
приједлогу за опозив начелника општине.

      Ако Скупштина,већином гласова од укупног броја одборника,у Дану за
гласање,донесе одлуку о покретању поступ ка опозива начелника,спроводи се
поступак опозива непосредним тајним гласањем грађана у року од 30 дана од
дана доношења одлуке,у складу са изборним прописима.

      Предсједник Скупштине је дужан обавијестити надлежни изборни орган о
подношењу приједлога за опозив и одлуци Скупштине о покретању опозива
начелника општине.

Члан 47.
      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 и збори за начелника општине,у року од 60 дана
од дана опозива.

Члан 48.

У случају престанка мандата начелнику прије истека времена на које је
изабран,послове из надлежности начелника врши замјеник начелника
општине,до избора новог начелника.
      У случају оставке или трајне спријечености начелника да обавља функцију,а
преостало је годину дана или мање до истека његовог мандата,замјеник
начелника обављаће функцију начелника до провођења нових локалних
избора,у складу са законом.



3.2. Замјеник начелника општине
Члан 49.

Начелник има замјеника који му помаже у вршењу дужности и  замјењује га
у случају дуже одсутности или других разлога спр ијечености да обавља своју
дужност.

Замјеник начелника извршава дужности које му повјери начелник.
Замјеника начелника бира Скупштина,из реда изабраних одборника,на

приједлог начелника,тајним гласањем.Начелник предлаже једног кандидата за
замјеника начелника.

Кандидат за замјеника начелника је изабран ако је добио већину гласова од
укупног броја одборника у Скупштини.

Ако предложени кандидат није добио потребну већину,поступак избора
замјеника начелника се понавља све док замјеник начелника не буде изабран.

Изабраном замјенику начелника престаје мандат одборника даном избора за
замјеника начелника,у складу са изборним прописима.

Члан 50.

Замјенику начелника престаје функција прије истека времена на које је
изабран:оставком,разрјешењем или у другим случајевима предвиђеним
изборним прописима.

Члан 51.
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.

Предсједник Скупштине дужан је заказати сједницу Скупштине 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 дужан 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 за његово разрјешење гласала

већина од укупног броја одборника.

              3.3. Административна служба
Члан 52.

 За обављање послова из своје надлежности ,послова локалне управе и
самоуправе,као и пренесених послова државне управе,начелник општине
образује општинску административну службу,у складу са законом и
смјерницама Владе Републике Српске.



       Начелник општине је одговоран за организацију и рад опш тинске
административне службе,као и испуњавање стандарда у погледу њене
ефикасности,дјелотворности и економичности.

Члан 53.

 Начелник општине је одговоран за провођење законитог и непристрасног
поступка попуне упражњених радних мјеста у општинској а дминистративној
служби узимајући у обзир обавезу,утврђену уставом и законом,пропорционалне
заступљености Конститутивних народа и групе Осталих у служби.
       Принцип пропорционалне заступљености из става 1.овог члана проводиће
се на начин,да у поступку п опуне радног мјеста,јавним конкурсом или
огласом,ради остваривања пропорциналности националне структуре у служби
према резултатима посљедњег пописа становништва,предност имају
припадници конститутивних народа и група Осталих,ако испуњавају опште и
посебне услове за обављање послова упражњеног радног мјеста.

Члан 54.

       Општинска административна служба врши и стручне,помоћне и техничке
послове за Скупштину општине и изабране носиоце јавних функција у
Скупштини,ако Скупштина не образује своју стручну службу.

 Секретар Скупштине даје мишљење начелнику општине у вези
организације и систематизације радних мјеста у општинској административној
служби,у циљу остваривања начела законитости и обезбјеђења вршења
стручних,техничких и помоћних послова за потре бе Скупштине и њених радних
тијела.

Глава четврта
ИМОВИНА И ФИНАНСИРАЊ Е ОПШТИНЕ

1. Имовина
Члан 55.

Имовину општине чине сва непокретна и покретна имовина потребна за
извршавање њених изворних функција,коју је општина прибавила у складу са
законом(покретне ствари,непокретности,новац и хартије од вриједности).

Имовина општине утврђује се и евидентира у складу са законом.
Општина располаже својом имовином самостално,у складу са законом.

2. Финансирање општине

Члан 56.
Општини припадају приходи и примања утврђени законом,као и средства за

обављање пренесених послова из оквира права и дужности Републике.
За задовољавање потреба грађана општине или њеног д ијела,средства се

могу прикупљати и самодоприносом, у складу са законом.



Члан 57.

Општина самостално располаже приходима и примањима која јој припадају.
О употреби буџетских средстава општине одлучује Скупштина и начелник ,у

складу са законом и актима Скупштине .

Члан 58.

Општина има буџет у коме се исказују сви његови приходи и
примања,расходи и издаци.

Буџет општине доноси се на начин предвиђен законом.
По истеку године за коју је буџет дон ијет саставља се завршни рачун о

извршењу буџета.
Скупштина усваја извештај о извршењу буџета.
Буџет општине и завршни рачун о извршењу буџета доступни су јавнос ти.

3. Самодопринос

Члан 59.

За финансирање одређених потреба,односно нам јена,за територију општине
или за дио територије општине (насеље,мјесна заједница)  може се расписати
самодопринос.

Одлуку о самодоприносу доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.

Одлука се сматра донијетом када се за њу изјасни већина од укупног броја
грађана из става 2. овог члана.

Приједлог одлуке о самодоприносу за територију општине или  њен дио
доноси Скупштина.

Иницијативу за доношење одлуке подноси најмање 1/5 бирача,начелник
општине,одборник или савјет мјесне заједнице.

Члан 60.

Одлука о самодоприносу обавезно се објављује у службеном гласилу
општине и на огласним таблама мјесних заједница и мјесних канцеларија за
територију за коју се уводи самодопринос,а може се објавити и у штампаним и
електронским медијима.

Одлука о увођењу самодоприноса доставља се надлежном пореском органу.
Одлука са списком грађана на које се самодопринос односи доставља се  и

исплатиоцу чије је сједиште ван подручја на коме се средства прикупљају.
За извршење и контролу извршења одлуке о увођењу самодоприноса стара

се Општинска административна служба.



Глава пета
АКТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ

Члан 61.

У оквиру Уставом и законом утврђених права, општина доноси акте којима
уређује питања из своје надлежности.

Прописе,опште и појединачне акте из надлежности општине,доносе
Скупштина и начелник општине.

Одређене акте доносе и радна тијела Скупштине и начелника општине,у
оквиру дјелокруга послова предвиђених актима Скуп штине и начелника.

Скупштина доноси:статут, пословник о свом раду, одлуке, закључке,
рјешења, препоруке и резолуције.

Начелник општине доноси:правилнике,наредбе,упутства,рјешења и
закључке.

Акти органа општине морају садржавати увод(преамбулу)у коме је наз начен
правни основ за њихово доношење.

Радна тијела Скупштине и начелника доносе:одлуке,рјешења и
закључке,дају мишљења и заузимају ставове.

Члан 62.
Сваки одборник Скупштине,начелник општине,радно тијело

Скупштине,секретар Скупштине и најмање 10% бирача имају право предлагања
прописа и општих аката из надлежности Скупштине.

Члан 63.

      Иницијативу за доношење прописа из надлежности Скупштине могу
поднијети:удружење грађана,савјет мјесне заједнице и најмање 5% бирача са
територије општине.Ако иницијатив у подносе грађани,у иницијативи мора бити
назначен пуномоћник грађана за примање писмена од стране органа општине у
вези иницијативе,иначе ће се сматрати да је први назначени потписник
иницијативе истовремено овлашћен за примање писмена у вези иницијативе.

      Иницијатива се упућује предсједнику Скупштине,у писаном
облику,потписана од стране потребног броја бирача.Иницијатива мора бити
образложена.Предсједник Скупштине је дужан у року од три дана од дана
пријема уредне и потпуне иницијативе,исту  доставит и  начелнику општине и
надлежном радном тијелу ради давања мишљења,а иницијативу ставити у
приједлог дневног реда прве наредне сједнице Скупштине.

      Ако прихвати иницијативу,Скупштина одређује предлагача и рок за израду
нацрта или приједлога акта на ко ји се односи иницијатива.

      Скупштина је дужна размотрити иницијативу у року од 60 дана од дана
достављања предсједнику Скупштине,а предсједник Скупштине у даљем року
од седам дана доставити образложен одговор подносиоцу иницијативе.



Члан 64.

Одлуке и други општи акти Скупштине и начелника општине прије ступања
на снагу,објављују се у ''Службеном гласнику општине Доњи Жабар'' ,а
појединачни акти само када је то прописано законом или када тако одлучи
Скупштина,односно начелник.

Одлуке и други општи акти С купштине и начелника општине ступају на
снагу најраније осмог дана од дана објављивања у службеном гласилу,а раније
само у случајевима и на начин одређен Уставом Републике Српске.

Акти из ст.1.и 2.овог члана предвиђени за објављивање у службеном гласилу
општине,објављују се најкасније у року од 30 дана од дана потписивања од
стране предсједника Скупштине,односно начелника општине.

Члан 65.
Одлуке и други прописи и општи акти органа општине,који су од нарочитог

значаја за остваривање права и извршавање обаве за грађана и правних
лица,објављују се и у штампаним и електронским медијима,на огласним
таблама мјесних заједница и мјесних канцеларија,а могу се штампати и у
посебним публикацијама,доступним заинтересованим лицима.

Глава шеста
ЈАВНОСТ РАДА

Члан 66.

 Рад органа општине доступан је јавности.
      Органи општине дужни су редовно давати информације штампаним и
електронским медијима о свом раду.

      Скупштина,њена радна тијела и начелник општине,могу ускратити давање
одређених информација из свог дјело круга или искључити јавност са поједине
сједнице само у случајевима предвиђеним законом.

Члан 67.

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

Сједници Скупштине имају право да присуствују и грађани и представници
удружења грађана,у границама погодности просторије у којој се сједница
одржава,осим када се сједница држи без присуства јавности.

Члан 68.

       Предсједник Скупштине и нач елник општине дужни су редовно,а најмање
једном у 60 дана одржавати конференције за штампу,ради обавјештавања
јавности о раду представничког и извршног органа општине.



       О времену и мјесту одржавања конференција за штампу благовремено се
обавјештава јавност,као и електронски и штампани медији који захтијевају
достављање обавјештења.
       Предсједник Скупштине може овластити потпредсједника или секретара
Скупштине,а начелник општине свог замјеника или службеника да држе
конференцију за штампу.

Објављивање обавјештења и информација о раду органа општине врши се
сходном примјеном одредаба ст.1,.2.и 3. овог члана.

Члан 69.
Скупштина и начелник,у оквиру свог дјелокруга,могу одлучити да се акти

или радње органа општине,јавних предузећа и ус танова,који су од виталног
значаја за живот и рад грађана или пословање привредних и других
субјеката,објаве истицањем плаката,постера или дијељењем летака на
територији општине.Обавјештења се могу објављивати и у електронским и
штампаним медијима.

Начелник општине организује редовно представљање општине на Internet
мрежи.

Члан 70.

Начелник општине је одговоран да,у оквиру организације општинске
административне службе,обезбиједи давање уредних и тачних информација
свим заинтересованим лицима о  начину остваривања њихових права и интереса.

Овлашћени општински службеник је дужан пружити потпуну информацију
заинтересованим лицима и пружити помоћ у циљу ефикасног обављања посла
код надлежних општинских служби ,као и подношењу приговора и притуж би
који се односе на рад или неправилан однос органа општине или општинских
службеника.О свим притужбама и приговорима начелник општине дужан је
дати одговор у року од 30 дана од дана њиховог подношења.
       О приговорима и притужбама на рад начелника ил и замјеника начелника
општине Скупштина разматра на првој наредној сједници.

Члан 71.
       Начелник општине дужан је обезбиједити остваривање прописаних
стандарда и поступака ради остваривања слободе приступа информацијама
којима располажу органи и служб е општине.Овлашћеном општинском
службенику за информисање дужни су пружити помоћ и давати тражене
информације сви општински органи и службе,у складу са законом.



Глава седма

НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ
1. Облици непосредног учешћа грађа на у локалној самоуправи

Члан 72.
Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији општине

или своја права и правне интересе и обавезе остварују и извршавају код органа и
служби општине,учествују непосредно у одлучивању о пословима из
самоуправног дјелокруга општине на начин утврђен Статутом.

Облици непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи су :
- грађанска иницијатива,
- збор грађана,
- референдум,
- панел грађана,
- јавна расправа,
- мјесна заједница,
- ”актуелни час код начелника општине и предсједн ика Скупштине”
- “Дан отворених врата у Скупштини општине”
- други облици непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи .

2. Грађанска иницијатива
Члан 73.

Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини доношење акта
којим ће се уредити одређено питање из самосталног дјелокруга
општине,промјену Статута општине и расписивање референдума ,као и
разматрање одређеног питања од заједничког интереса за грађана општине или
њеног дијела.

Ако су за реализацију грађанске иницијативе потребна средства,иницијатива
мора садржавати начин обезбјеђења средстава.

Иницијатива мора бити потписана од стране најмање 5% грађана бирача који
имају пребивалиште на подручју општине и садржавати кратко образложење.Уз
име и презиме сваког потписника иницијативе мора бити наведен њего в
јединствени матични број и представник грађана за примање писмена и сарадњу
са органима општине у вези разматрања иницијатииве.

Грађанску иницијативу поднесену у складу са ст.1.,2.и 3.овог члана
Скупштина је дужна размотрити на првој наредној сједници.На  сједницу
Скупштине се обавезно позива представник подносилаца иницијативе,а највише
пет представника.О ставу Скупштине о иницијативи,предсједник Скупштине је
дужан обавијестити представника потписника иницијативе у року три дана од
дана одржане сједнице.

Ако Скупштина не прихвати грађанску иницијативу,најмање 7% грађана
бирача,својим потписима,могу покренути иницијативу за изјашњавање грађана



референдумом о тој иницијативи.У том случају примјењују се одредбе става
4.овог члана.

У свему осталом у вези грађанске иницијативе,сходно,примјењују се одредбе
Статута о иницијативи за доношење акта из самоуправног дјелокруга општине.

3. Збор грађана
Члан 74.

Збор грађана се сазива за дио територије општине ,мјесну
заједницу,насеље,заселак или друго мјесно подручје, на коме живи најмање 50
бирача.

Збор грађана расправља и даје пр иједлоге о питањима из надлежности
органа општине,мјесне самоуправе и о питањима од значаја за живот и рада
грађана и правних лица на одређеном подручју,као што су:

- оснивање мјесне заједнице,
- доношење планских докумената,
- изградња и одржавање комуналне инфраструктуре,
- уређење насеља и заштита животне средине,
- одржавање јавних објеката,
- изградња и одржавање локалних и некатегорисаних путева,
- водоснабдијевање и одводња вода,
- снабдијевање електричном ен ергијом,
- образовање,култура и спорт,
- јавни ред и мир и безбједност грађана и имовине,
- социјална помоћ,
- и друга питања од значаја за живот и рад на одређеном подручју

општине.
Члан 75.

      Збор грађана могу сазвати начелник општине,предсједник Скупштине
општине,предсједник савјета мјесне заједнице и одборник.

      Предсједник савјета мјесне заједнице дужан је сазвати збор грађана на
писмени захтјев најмање тридесет грађана бирача,и то у року од 30 дана од дана
пријема захтјева.

      Од дана сазивања до дана одржавања збора грађана не може протећи мање
од седам дана.

      На збор грађана се позивају и предсједник Скупштине,начелник општине и
одборник са мјесног подручја на коме се збор грађана одржава,ако они нису
сазивачи.На збор грађана могу се позвати  и други носиоци јавних
функција,службена и одговорна лица локалних и државних органа и установа.

      О мјесту,теми и времену одржавања збора грађана,грађани се обавјештавају
истицањем плаката на огласној табли општине,мјесне заједнице,мјесне
канцеларије и другим јавним мјестима погодним за обавјештење



грађана.Обавјештење се може објавити и у електронским медијима,а преко
савјета мјесне заједнице и усменим путем.

Члан 76.

      Сазивач,ако сам не води састанак,одређује водитеља збора грађана и
обезбјеђује вођење записника.У записник се уносе сљедећи
подаци:мјесто,датум,вријеме почетка и завршетка збора грађана,тема о којој се
разматра,број присутних грађана,по могућности и списак имена,битне
изјаве,приједлози,примједбе и сугестије и закључци који буду усв ојени на том
састанку.

      На збору грађана,грађани,по реду пријављивања,изражавају своје ставове и
мишљења о питању које је тема збора грађана и имају право говорити највише
пет минута.Исто лице може највише два пута говорити.Сазивач нема
ограничења у погледу броја и времена трајања свог говора,а носиоци јавних
функција и друга позвана лица дужна су на збору грађана давати одговоре на
постављена питања и објашњења у вези одређених питања.
      На збору грађана није дозвољена реплика.

Члан 77.

Збор грађана коме присуствује најмање 20% грађана -бирача одређеног
мјесног подручја,ако овим Статутом за поједине случајеве није друкчије
предвиђено,већином гласова присутних,усваја захт јеве,закључке и приједлоге и
упућује их Скупштини или начелнику општине.

Записник са усвојеним захтјевима,закључцима и приједлозима потписује
сазивач збора грађана и записничар,а један примјерак записника доставља
надлежном органу општине,у року од седам дана од дана одржавања збора
грађана.

Надлежни орган општине дужан је да,у р оку од 30 дана од дана пријема
записника са збора грађана,размотри захтјеве и приједлоге грађана и о њима
заузме став,односно донесе одговарајућу одлуку или м јеру и о томе обавијести
грађане.

4. Референдум
Члан 78.

Скупштина може да распише референдум о питањ има из свога дјелокруга.
О приједлогу за расписивање референдума,Скупштина доноси одлуку

већином гласова од укупног броја одборника.Одлуком о расписивању
референдума утврђује се референдумско питање,једно или више,датум
одржавања референдума и образује се комисија за спровођење
референдума.Референдум,по правилу спроводи општинска изборна комисија и
одбори за спровођење гласања на гласачким мјестима.

Скупштина је дужна да распише референдум о питању из свога д јелокруга
на захтјев најмање 1/5 бирача општине,ако се референдум расписује за цијело
подручје општине,или на захтјев истог броја бирача са подручја насељеног



мјеста или његовог дијела,односно мјесне заједнице,ако се референдум
расписује за дио општине .

Одлука путем референдума дон ијета је ако се за њу изјаснила већина од
укупно уписаних  гласача .

Члан 79.
Референдум се обавезно расписује о сљедећим питањима:

- промјена статуса општине као јединице локалне
самоуправе(укидање,спајање са другом јединицом локалне
самоуправе,припајање другој јединици локалне са моуправе);

- промјена границе општине(издвајање насељеног мјеста или његовог
дијела и припајање другој јединици локалне самоуправе или
образовање посебног статуса у оквиру система локалне самоуправе)

- увођење самодоприноса.
Члан 80.

Од дана доношења одлуке о расписивању референдума до одржавања
референдума не може проћи мање од 15 ни више од 30 дана.
Референдум се спроводи тајним гласањем,лично,гласачким листићима.
Гласачки листић садржи:
- назив општине;
- дан одржавања;
- питање о којем грађани треба да се изјасне ;
- ријечи "ЗА" и "ПРОТИВ" одштампане једна испод друге,и
- печат Скупштине општине.

Члан 81.
     На основу извјештаја Комисије,Скупштина утврђује и проглашава резултате
референдума и доноси одговарајућу одлуку или други акт у циљу изражавања
референдумског изјашњавања грађана.
     Изражена воља грађана на референдуму обавезује све органе локалне власти
општине и не може се укинути,измијенити или поништити,осим у случајевима
предвиђеним законом.
     У свему осталом по питању спровођења референдума,сходно се  примјењују
одредбе закона и општеусвојени стандарди о референдуму као облику
изјашњавања грађана.

5. Панел грађана
Члан 82.

     Ради разматрања нацрта и приједлога одлука и других општих аката из
самосталне надлежности општине,који су од посебног значај а за остваривање
локалне самоуправе,давања мишљења и заузимања ставова у вези утврђивања
локалне политике и других битних питања од значаја за општину,може се
организовати панел грађана.

     Панел сачињавају заинтересовани грађани и представници удружења грађана
који прихватају да учествују у раду панела.



     Панел се образује се из реда угледних,утицајних,пословних и стручних лица
из бизнис сектора привреде,предузетника,пољопривредника,области цивилног
друштва,образовања,културе,спорта и удружења грађана ,која својим
знањем,искуством,врстом дјелатности или послом којим се баве,могу
допринијети рјешавању одређених питања из самоуправног дјелокруга
општине.

Члан 83.

     Панел дискусије организују предсједник Скупштине или начелник
општине,на сопствену иницијативу или на захтјев најмање 1/3 одборника у
Скупштини или сталног радног тијела Скупштине.
     Сазивач панел дискусије из става 1.овог члана:

- објављује јавни позив свим заинтересованим грађанима,удружењима
грађана и другим организацијама за присуство вање раду панела,

- у јавном позиву назначује се тема о којој ће се расправљати на
панелу,вријеме и мјесто одржавања панела,

- име уводничара,односно модератора,и
- имена носилаца јавних функција и других стручних лица која ће

изложити своје ставове и мишљења о начину рјешавања питања које се
разматра у панелу.

     Сазивач је дужан обезбиједити уводничара,односно водитеља панела који
даје уводно излагање о теми која се разматра на панел дискусији.
     Сазивач је дужан упутити и писмени позив за учешће у раду па нела
одређеном броју лица,а према критеријумима из члана 82.став 3.овог Статута,а
најмање 5 лица.Тим лицима уз позив упућују се и нацрти или приједлози
општих аката или друга документа и материјали од значаја за рад панела.
     Панел дискусије су јавне и одржавају се у згради општине,а изузетно се могу
одржати и на другом мјесту.
     Стручна лица и носиоци јавне функције своја мишљења,примједбе и
сугестије о актима и другим Скупштинским материјалима дају на састанцима
панела.

6. Јавна расправа
Члан 84.

Послије завршеног разматрања нацрта одлуке или другог општег
акта,Скупштина може одлучити да се нацрт стави на јавну расправу,ако се
одлуком или другим актом уређују питања која су од посебног значаја за
грађане и ако је неопходно да се консултују заинтересовани грађани,
органи,организације,удружења грађана и мјесне заједнице .

Нацрт Статута општине,просторног,урбанистичког и регулационог плана,и
њихове измјене и допуне,као и одлука о буџету општине, обавезно се стављају
на јавну расправу,у складу са законом.



Члан 85.
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.Јавна расправа траје најмање 30 дана.
      На јавну расправу обавезно се позивају,јавним позивом,грађани и удружења
грађана.

      За организовање и спровођење јавне расправе задужује се предлагач
одлуке,који се истовремено обавезује да о спроведеној јавној расправи
обавијести Скупштину.

Закључак се објављује уз нацрт одлуке који се ставља на јавну расправу.

Члан 86.

Извјештај о резултатима јавне расправе доставља се Скупштини уз
приједлог одлуке.

Извјештај из става 1.овог члана садржи мишљења,приједлоге и сугестије
изнијете у јавној расправи.

7. Мјесна заједница
7.1. Оснивање мјесне заједнице

Члан 87.
Ради непосредног задовољавања потреба и интереса становника у општини

или њеном дијелу,оснивају се мјесне заједнице као облик мјесне самоуправе.
Мјесна заједница има печат,округлог облика,у средини грб опш тине и

кружно исписаним текстом,ћирилицом и латиницом,сљедећег садржаја:Босна и
Херцеговина-Република Српска-општина Доњи Жабар-Мјесна заједница (назив
мјесне заједнице)-(сједиште мјесне заједнице ).

Члан 88.

Мјесна заједница,као облик м јесне самоуправе и непосредног одлучивања
грађана у локалној самоуправи, оснива се за насељено мјесто,или за дио
насељеног мјеста (један или више заселака, улица или других мјесних
подручја),односно дио села ,који представља просторну, привредну,
функционалну,урбанистичку или историјску цјелину и гдје постоји међусобна
економско-социјална повезаност становника и могућност њиховог
организовања.

Члан 89.
Грађани изражавају вољу за оснивање мјесне заједнице на збору

грађана.Збор грађана на коме се разматра питање оснивања мјесне зај еднице на
одређеном подручју општине,сазива се и одржава у складу са одредбама овог
Статута о непосредном учешћу грађана на збору грађана.Збору грађана на коме
се разматра питање оснивања мјесне заједнице,мора присуствовати најмање
1/10 бирача са одређеног  мјесног подручја.Ако присутни,већином
гласова,подрже иницијативу за оснивање мјесне заједнице на свом мјесном



подручју,сазивач саставља записник,у складу са одредбама овог Статута о
одржавању збора грађана и упућује га начелнику општине.

Начелник општине је дужан да размотри иницијативу за оснивање мјесне
заједнице у року од 30 дана од дана пријема иницијативе.Начелник разматра
иницијативу,врши консултације са савјетом мјесне заједнице којој припада
односно мјесно подручје,утврђује и оцјењује постојаност у слова за оснивање
мјесне заједнице.

Ако начелник прихвати иницијативу,дужан је утврдити приједлог одлуке о
оснивању нове мјесне заједнице и упутити Скупштини на разматрање и
усвајање.Ако одбије иницијативу,о томе обавјештава представнике збора
грађана.

Одлуком Скупштине о оснивању мјесне заједнице одређује се подручје које
обухвата мјесна заједница,назив и сједиште мјесне заједнице и број чланова
савјета мјесне заједнице,а могу се и одредити одређени пренесени послови
локалне самоуправе.Саставни дио одлу ке представља графички приказ обухвата
подручја мјесне заједнице у одговарајућој размјери.

Ако Скупштина одбије иницијативу за оснивање мјесне
заједнице,предсједник Скупштине дужан је о томе обавијестити збор грађана
или њиховог представника у року од 30 д ана.

Грађани мјесног подручја могу користити и друге облике изјашњавања ради
оснивања мјесне заједнице(грађанска иницијатива и сл.).

Мјесна заједница се укида на начин предвиђен за њено оснивање,а
изузетно,Скупштина може укинути мјесну заједницу ако преста ну постојати
услови за организовање мјесне заједнице или постоје други оправдани разлози
за укидање мјесне заједнице.Одлуком о укидању,Скупштина одлучује о
припајању или спајању одређеног мјесног подручја другој мјесној заједници.

7.2 Послови и финансирање мјесне заједнице

Члан 90.

У мјесној заједници грађани врше послове од непосредног и заједничког
интереса преко савјета мјесне заједнице,збора грађана и других облика
непосредног учествовања грађана одређеног мјесног подручја .

У мјесној заједници грађани врш е самосталне послове мјесне самоуправе
утврђене овим Статутом.

Грађани у мјесној заједници,у савјетима мјесних заједница и другим
видовима непосредног учешћа грађана,имају право да се баве свим питањима од
локалног интереса која нису искључена из њихове на длежности
законом,Статутом општине или другим актима општине.

Члан 91.

Одређени послови из самосталне надлежности општине ,могу се пренијети на
мјесне заједнице одлуком о оснивању мјесне заједнице или посебном одлуком
Скупштине,и то:



а) на плану регулаторних радњи и управљања општином: управљање и
располагање имовином општине;

б) на плану пружања услуга:
 обављање специфичних функција у области културе,спорта,социјалне

заштите,цивилне заштите,туризма,угоститељства и  заштите околине,
  уређење и обезбјеђење обављања одређених комуналних дјелатности:

одржавање чистоће на јавним површинама; одржавање гробаља и
пружање погребних услуга; одржавање улица,саобраћајница,паркова,
зелених,рекреационих и других јавних површина и чишћење јавних
површина; и

 уређивање и обезбјеђивање изградње,одржавања и кориштења јавних
објеката и комуналне инфраструктуре за обављање функција општине.

Преношење послове самосталне надлежности општине на мјесну заједницу,у
смислу става 1.овог члана,врши се по обављеним консултацијама са грађа нима
или савјетом мјесне заједнице,а посебно на основу сљедећих критеријума:

- природе и садржаја послова;
- броја становника и површине;
- финансијске снаге мјесне заједнице,
- интереса да се одлучивање о питањима од локалног значаја приближи

грађанима,и
- способности мјесне заједнице да послове из свог дјелокруга успјешно

извршава.
Члан 92.

   Преношење послова локалне самоуправе из надлежности општине на мјесну
заједницу обавезно прати и обезбјеђење потребних финансијских средстава у
Буџету општине и других потреб них услова за њихово ефикасно извршавање.

    Средства за финансирање самосталних послова,као и пренесених послова
локалне самоуправе у мјесној заједници,утврђују се у Буџету општине,за сваку
буџетску годину,појединачно за мјесне заједнице.
     Савјет мјесне заједнице дужан је најкасније до 15 септембра текуће године
доставити начелнику општине захтјев за планирање буџетских средстава за
потребе мјесне заједнице за наредну фискалну годину,са финансијским
планом,у складу са прописима.
     Сви приходи и расходи мјесне заједнице воде се у књиговодству општине,у
складу са прописима из области финансија.

Исплата средстава по основу вршења самосталних послова мјесне заједнице
врши се на основу одлуке или другог акта савјета мјесне заједнице,а средстава
за вршење пренесених послова локалне самоуправе,поред акта савјета мјесне
заједнице потребна је и сагласност начелника општине.  Средства за потребе
вршења послова мјесне заједнице  исплаћују се у складу са одговарајућим
актима и финансијским документима(уговор, рачун,предрачун,записник о
извршеним пословима и др.).



     Савјет мјесне заједнице подноси надлежној финансијској служби општинске
административне службе извјештаје о приходима и расходима,у складу са
прописима.

Члан 93.
Грађани у мјесној заједници врше с амосталне послове и остварују права и

заједничке интересе,и то:
- давање иницијативе за израду и измјену планских докумената и

учествују у јавној расправи у поступку израде и доношења планова из
области уређења простора који се односе и на подручје мјесне
заједнице;

- давање иницијативе за комунално уређење насеља,одржавање чистоће
улица и других јавних површина,одржавање и уређење паркова и
других зелених површина;

- стварају услове и предузимају мјере за заштиту животне средине;
- давање иницијативе за изградњу,о државање и коришћње локалних и

некатегорисаних путева и других објеката од интереса за мјесну
заједницу;

- одржавање збора грађана ради разматрања одређених питања од
интереса за грађане у мјесној заједници;

- организовање културних и спортских такмичења и ман ифестација у
циљу његовања традиције и развоја спорта и рекреације и сарадња са
установама и организацијама из области културе и спорта;

- организовање народних светковина у циљу очувања народне
традиције;

- организовање прикупљања помоћи социјално угроженим  категоријама
становништва и других хуманитарних активности;

- друге послове од интереса за грађане мјесне заједнице који не спадају у
послове пренесених надлежности општине.

Члан 94.

Ако је у мјесној заједници организовано извршавање одређених пренесе них
послова општине,представници савјета мјесне заједнице и општине обавезни су
остваривати координацију и сарадњу у циљу подизања нивоа и квалитета
извршавања тих послова.
     Права и дужности мјесних заједница,у оквиру самосталних послова,не могу
бити ограничена или ускраћена од стране органа општине,осим у случајевима
утврђеним овим Статутом.
      Начелник општине је дужан одредити одговорног службеника општинске
административне службе за сарадњу и координацију рада и послова мјесних
заједница.



7.3 Избор и начин рада савјета мјесне заједнице
Члан 95.

    Савјет мјесне заједнице(у даљем тексту:Савјет) је орган одлучивања и
консултовања о питањима од непосредног интереса грађана мјесне
заједнице,утврђеним овим Статутом и одлукама Скупштине.
     Савјет има највише 11 чланова.Број чланова савјета у свакој мјесној
заједници одређује се одлуком о оснивању мјесне заједнице или посебном
одлуком Скупштине.Број чланова Савјета је непаран.
     Савјет одлучује о самосталним пословима из надлежности мјесне заједни це и
пренесеним пословима из надлежности општине.
     Савјет одлучује већином гласова од укупног броја својих чланова.
     Савјет,по потреби или на захтјев грађана,дужан је консултовати збор грађана
о одређеним питањима из надлежности мјесне зајднице.

   Савјет даје мишљење о приједлозима аката које доносе органи општине,на
њихов захтјев или по сопственој иницијативи.
     Савјет доноси пословник о свом раду.

Члан 96.

Члан савјета је представник грађана мјесног подручја изабран непосредним
гласањем,са мандатом,правима и обавезама прописаним овим Статутом.
     За члана Савјета може бити биран грађанин,са пребивалиштем на подручју
мјесне заједнице и ако има изборно право у складу са изборним прописима.
     Мандат чланова Савјета траје четири године.

Члан 97.

     Изборе за чланове Савјета расписује Скупштине,у року од шест мјесеци од
дана свог конституисања. Одлуком о расписивању избора за чланове Савјета
одређује се:

- датум одржавања избора;
- број чланова Савјета који се бира за сваку мјесну заједницу ;
- рок за пријаву и овјеру кандидатских листи за чланове савјета;
- по потреби,друга питања од значаја за провођење избора.

Члан 98.

    Органи за провођење избора за савјете мјесних заједница су Општинска
изборна комисија(у даљем тексту:Комисија)и бирачки од бори(у даљем
тексту:одбор).
     Чланови Савјета бирају се непосредно,тајним гласањем,у периоду од 7,00 до
19,00 часова.
     Гласање за избор чланова Савјета одржава се,по правилу,у сједишту мјесне
заједнице.

Овјера и кандидовање за избор чланова Сав јета се врши на сљедећи начин:



1. Да би учествовали на изборима,политичка странка,независни
кандидат,коалиција и листа независних кандидата,овјеравају се код
комисије;

2. Захтјев за овјеру политичке странке,независног
кандидата,коалиције или листе независних ка ндидата састоји се од
списка кандидата за чланове савјета;

3. Образац за списак кандидата утврђује Комисија ;
4. Образац за потпис садржи име и презиме кандидата и његов

јединствени матични број ;
5. Кандидата за Савјет може предложити и најмање 20 регистрованих

бирача који имају пребивалиште у тој мјесној заједници.
Захтјев за овјеру са листом кандидата,мора се поднијети Комисији најмање

30 дана прије дана одржавања избора.

Члан 99.

  Комисија овјерава кандидатске листе,израђује гласачке листиће и доставља
их Одбору на дан одржавања избора.
      Комисија саставља збирну листу кандидата,са презименом и именом сваког
кандидата чија је кандидатура овјерена.Списак кандидата исписан је по
азбучном реду презимена,а поред кандидата назначен је политички субјект који
га је кандидовао.

Комисија у циљу спровођења избора за чланове савјета мјесних заједница:
- именује бирачке одборе,предсједника и два члана и њихове замјенике;
- објављује позив са датумом и мјестом одржавања избора чланова

Савјета;
- утврђује образац евиденције бирача који су изашли на изборе;
- утврђује образац кандидатске листе;
- утврђује резултате избора за чланове савјета мјесних заједница;
- утврђује,по потреби и друге обрасце за провођење избора;
- подноси извјештај Скупштини са утврђеним резултатима избора.

Члан 100.
 Бирачки одбори непосредно проводе изборе.

      Бирачки одбори имају предсједника и два члана и њихове замјенике.
      Гласање се врши на сљедећи начин;

- прије гласања бирач даје на увид бирачком одбору личну карту,
- члан бирачког одбора уписује личне податке бирача у образац списка

гласача,а затим се гласач својеручно потписује у списак,
- бирачки одбор даје бирачу гласачки листић
- гласач,тајно,гласа и убацује листић у гласачку кутију.

      Бирач не може гласати ако не стави на увид бира чком одбору своју личну
карту.



      Одбор је дужан доставити  гласачки материјал Комисији у року од пет сати
од времена затварања гласачког мјеста.
       Комисија утврђује резултате гласања,са бројем гласова за сваког кандидата.
       Ради омогућавања непосредног увида у број  и списак гласача,Комисија
објављује на огласној табли општине списак гласача за избор чланова Савјета,и
то наредног дана од дана одржавања избора.Сваки заинтересовани
грађанин,удружење грађана или политички субјект који је имао сво је кандидате
на изборима,имају право поднијети Комисији приговор на регуларност
избора.Приговор се подноси у року од два дана од дана објављивања списка
гласача на огласној табли општине.
       Комисија рјешава по приговорима и доноси коначну одлуку о
проглашавању резултата избора,у року од 15 дана од дана одржавања избора.
Изабраним члановима Савјета Комисија издаје сертификате чиме они стичу
статус изабраних чланова Савјета.
       У погледу провођења избора за чланове савјета мјесних заједница,сходно се
примјењују принципи изборних прописа и општеусвојени стандарди изборног
поступка.

Члан 101.
Коначни резултати избора за чланове Савјета објављују се у "Службеном

гласнику општине Доњи Жабар".

Члан 102.

Члану Савјета престаје мандат због смрти, подношењем
оставке,правоснажном осудом на безусловну казну затвора у трајању од
најмање 6 мјесеци, лишењем пословне способности, ако промијени мјесто
пребивалишта изван подручја мјесне заједнице.

Ако је члану Савјета престао мандат прије истека времена на које је
изабран,упражњени мандат добија сљедећи кандидат по броју освојених гласова
за избор чланова Савјета.

Ако се број чланова Савјета смањи испод половине,а не постоје услови за
попуну упражњених мандата у складу са ставом 2.овог члана,проводе се
допунски избори на збору грађана.

Члан 103.

       Савјет је дужан одржати прву сједницу у року од тридесет дана од дана
потврђивања резултата избора од стране Скупштине.На првој сједници бира се
предсједник Савјета.

       Савјет може имати замјеника предсједника Савје та.

       Савјет одлучује већином гласова од укупног броја својих чланова.

       Предсједник Савјета:

- заступа и представља мјесну заједницу;

- одговоран је за чување и употребу печата мјесне заједнице;



- сазива,предлаже дневни ред и предсједава Савјетом,

- одговоран је за извршавање одлука и закључака Савјета;

- остварује сарадњу Савјета са органима општине и другим органима и
организацијама;

- обавља и друге послове у складу са одлукама Савјета или органа
општине.

Предсједник Савјета може поднијети оставку без об разложења.У том
случају Савјет бира новог предсједника.

Члан 104.

Средства за рад мјесне заједнице обезбеђују се у буџету општине и из других
извора у складу са законом.

Члан 105.

      Одлуком о оснивању мјесне заједнице или посебном одлуком
Скупштине,може се одобрити право на мјесечну накнаду за рад предсједника
Савјета мјесне заједнице,у висини одборничке накнаде.

7.4. Регистар мјесних заједница
Члан 106.

     Административне и стручне послове,поступак регистрације,издавања
рјешења о упису и вођењу регис тра мјесних заједница обавља општинска
административна служба.
     Свако заинтересовано лице може извршити увид у регистар мјесних
заједница и тражити извод из регистра о уписаним подацима.
     Начин вођења регистра,упис података о оснивању и брисању мје сне
заједнице,члановима савјета и другим подацима регистра мјесних
заједница,утврђује се одлуком начелника општине.

8. Актуелни час код начелника општине и предсједника Скупштине

Члан 107.

     Начелник општине је дужан одредити вријеме,најмање једном у три десет
дана и у трајању од најмање једног часа,ради пријема и разговора са грађанима
и удружењима грађана о питањима од значаја за локалну самоуправу,интересе
грађана и њихових удружења,као и о проблемима са којима се грађани
суочавају у остваривању својих права и правних интереса или извршавању
обавеза код локалних и државних органа.
     Обавјештење о времену одржавања актуелног часа са начелником општине
обавезно се истиче на огласн им таблама и паноима општине.
     Предсједник Скупштине,а по његовом овла шћењу потпредсједник или
секретар Скупштине,сходно одредбама ст.1.и 2.овог члана организују



непосредне састанке са грађанима,групама за притисак и лобирање и
удружењима грађана.

9. Дан отворених врата у Скупштини општине
Члан 108.

     Скупштина је дужна,Програмом рада за сваку календарску годину,утврдити
термине за "Дан отворених врата у Скупштини",ради омогућавања грађанима и
удружењима грађана,ученицима и другим категоријама,сходно условима
простора у коме се одржавају сједнице Скупштине,присуствовање сједн ицама
Скупштине и упознавање са радом представничког тијела општине.

     У току “Дана отворених врата у Скупштини” присутни
грађани,представници удружења грађана и ученици могу,у трајању од највише
три часа,постављати питања и износити своје приједлоге и мишљења о битним
питањима локалне самоуправе и од заједничког интереса за грађане општине.

     У току календарске године,а најмање једном,одређује се вријеме назначено
као "Дан отворених врата у Скупштини",о чему се заинтересована
лица,удружења,установе и друге организације,обавјештавају путем средстава
информисања,огласних табли и на други погодан начин.

10. Други облици непосредног ућешћа грађана у локалној самоуправи

Члан 109.

        Општина афирмише друштвене иницијативе и активности у области
развоја цивилног друштва,локалног развоја,социјалне заштите,бриге о
дјеци,заштите културне баштине,спорта и рекреације,преко удружења грађана,у
складу са њиховим програмским и статутарним циљевима.

        У смислу примјене одредби става 1.овог члана,општина обезбјеђ ује:

- информације и приступ административним процедурама
- приступ структурама и општинским услугама,презентовање пројеката

или документовање других активности
- достављање и презентовање начелнику и скупштини

приједлога,примједби и сугестија.

Органи партиципације(учешћа)у изградњи и развоју цивилног друштва

Члан 110.

Општина подстиче оснивање органа партиципације (учешћа)
административним активностима и афирмише формирање удружења корисника
услуга, осигуравајући им неопходну подршку.

Општина подстиче и помаже оснивање органа и организација које
представљају младе,у циљу промоције њиховог активног учешћа у изградњи
цивилног друштва.



Члан 111.

      Општина подстиче и помаже активно учествовање удружења грађана у
дефинисању програма и активности орга на општине.Представници удружења
грађана могу активно учествовати и давати приједлоге,сугестије и мишљења о
питањима која се разматрају на сједници Скупштине и могу узимати активно
учешће у расправи,без права гласа приликом одлучивања.

Члан 112.

      Организација Црвеног крста и Борачка организација ,са сједиштем на
подручју општине ,имају статус удружења од посебног јавног интереса за
општину.
      Удружења из става 1.овог члана имају право на средства из Буџета општине
ради финансирања и промовисања свој их програмских и статутарних циљева.

Члан 113.

      Удружењу грађана са сједиштем на подручју општине може се,одлуком
Скупштине,дати јавно овлашћење за вршење одређених послова из
самоуправног дјелокруга општине,у складу са законом и подзаконским
прописима.

Молбе,жалбе,приједлози
Члан 114.

      Грађани,појединачно или удружено,могу упућивати начелнику или
Скупштини,молбе,приговоре,жалбе и приједлоге у циљу промовисања
активности за постизање заједничких интереса и циљева.
      Одговор на молбе,приговоре, жалбе и приједлоге начелник и скупштина су
дужни дати најкасније у року од 60 дана,као и предузети одговарајуће мјере,у
складу са законом и овим Статутом.

Савјетовање и консултативни састанци

Члан 115.

      Општина,у циљу побољшавања активног и ефикасног учешћа грађана у
одлучивању и отворености у обављању самосталних послова,промовише разне
облике савјетовања путем:

- мјесног збора грађана;
- организација корисника јавних услуга;
- јавног позива грађанима и удружењима грађана да доставе

приједлоге и запажања у односу на мјере и рад органа локалне
власти;

- анкете јавног мњења;
- јавног информисања.

Члан 116.



      Општина прије доношења битних одлука од значаја за грађане,а посебно
одлука којима се намећу финансијске и друге обавезе,промовише разне облике
савјетовања са удружењима грађана,групама за притисак и представницима
јавног мњења,путем консултативних састанака.

Право приступа
Члан 117.

      Општина обезбјеђује право приступа заинтересованим лицима
административним процедурама,документима и информацијама,стру ктурама и
услугама,на начин и под условима прописаним законом.

Глава осма
САРАДЊА ОПШТИНЕ СА ДРУГИМ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ

САМОУПРАВЕ,ЊИХОВИМ УДРУЖЕЊИМА И ДРУГИМ ОРГАНИМА
ВЛАСТИ

Члан 118.

       Општина остварује сарадњу са другим општинама,а посебно са сусјед ним
општинама.

       Општина може са сусједним општинама оснивати и организовати установе
и друге облике јавних сервиса ради пружања услуга у области
образовања,социјалне заштите,комуналних дјелатности,рада контролних
локалних органа и другим областима од  непосредног интереса за грађане.

Члан 119.

       Општина се може удруживати у савезе и друге асоцијације домаћих и
међународних јединица локалне самоуправе и закључивати споразуме о
успостављању блиских узајамних веза,у складу са одлуком Скупштине.

Члан 120.

       Општина успоставља сарадњу са политичким субјектима,удружењима
грађана,групама за притисак и лобирање,вјерским заједницама и другим
организацијама цивилног друштва,у циљу стварања услова за укупан
друштвени развој општине.

Глава девета
ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 121.

Ради заштите индивидуалних и колективних права и интереса грађана
општине,заштите права на локалну самоуправу и других загарантованих права
јединице локалне самоуправе,у складу са стандардима утврђеним уставом и
Повељом,Скупштина може,у складу са законом,покренути поступак,пред
надлежним Уставним,односно Врховним судом,за оцјену уставности и
законитости закона,прописа и других општих аката виших нивоа власти,или



поступак за поништење акта или забрану вршења радње којом се повређ ују
права јединице локалне самоуправе.

Скупштина својим актима обезбјеђује вршење послова заступања општине
пред надлежним судовима и другим органима власти,у складу са законом.

Глава десета
ПРОМЈЕНЕ СТАТУТА

Члан 122.

Приједлог да се приступи промјен и Статута могу поднијети начелник
општине,најмање 1/3 одборника и ли 20% бирача са подручја општине .
    Приједлог из става 1.овог члана мора бити образложен,а подноси се
предсједнику Скупштине.Предсједник Скупштине дужан је сазвати сједницу
Скупштине,ради разматрања приједлога за промјену Статута општине,у року од
30 дана од дана пријема приједлога.
     Предсједник Скупштине је дужан затражити мишљење од начелника
општине о приједлогу за промјену Статута,ако начелник није подносилац
приједлога.

О приједлогу да се приступи промјени Статута општине,Скупштина одлучује
већином гласова од укупног броја одборника.

Члан 123.

Кад Скупштина одлучи да се приступи пром јени Статута,одређује начин и
поступак за израду текста нацрта акта о промјени Статута.

Члан 124.

Нацрт акта о промјени Статута утврђује Скупштина већином  гласова од
укупног броја одборника.
     Нацрт акта из става 1.овог члана ставља се на јавну расправу.

Члан 125.

     Након проведене јавне расправе о нацрту акта о промјени Статута,овлаш ћени
предлагач утврђује приједлог акта о промјени Статута.

     О приједлогу акта о промјени статута одлучује Скупштина.
     Промјена Статута је усвојена ако за њу гласа најмање двије трећине од
укупног броја одборника.
     Ако промјена Статута не буде у својена,приједлог за промјену о истом
питању не може се поновити прије истека три мјесеца од дана када је приједлог
одбијен.

Члан 126.

     Статут општине може се мијењати статутарним одлукама.



      У случају усклађивања Статута са уставом или законом,Ску пштина може
утврдити приједлог промјене Статута и усвојити статутарну одлуку на Статут
на истој сједници,без јавне расправе.

Глава једанаеста
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ О ДРЕДБЕ

Члан 127.

Одлуке и други општи акти општине ускладиће се са одредбама овог
Статута у року од годину дана од дана његовог ступања на снагу.

Члан 128.

      Грб општине,у графичком приказу,у прилогу,чини саставни дио овог
Статута.

Члан 129.

      Сва друга питања из надлежности јединице локалне самоуправе,о
организацији и раду органа опш тине,регулишу се одлукама и другим актима
Скупштине,у складу са уставом,Повељом,законом и овим Статутом.

Члан 130.

      За спровођење овог Статута доноси се посебна статутарна одлука.

Члан 131.

      Ступањем на снагу овог Статута,престаје да важи Статут општине Српско
Орашје("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.1/00 и 3/02).

Члан 132.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Доњи Жабар.''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Број: 01-022-38/05            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
8. јул 2005. године Перо Стевановић ,с.р.
Доњи Жабар
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Скупштина општине Доњи Жабар,на Седмој редовној сједници одржаној 8.

јула 2005. године,на основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'',бр. 101/04 и 42/05), донијела је



СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ СТАТУТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Члан 1.

Овом Статутарном Одлуком регулишу се питања провођења Статута
општине Доњи Жабар(у даљем т ексту:Статут).

Члан 2.

 На подручју општине Доњи Жабар настављају са радом мјесне заједнице,и то:
1) Мјесна заједница Доњи Жабар за подручје насељеног мјеста Доњи Жабар
2) Мјесна заједница Човић Поље за подручје насељеног мјеста Човић Поље
3) Мјесна заједница Лончари за подручје насељеног мјеста Лончари
4) Мјесна заједница Јењић за подручје насељеног мјеста Јењић,као и дијелови

подручја катастарских општина Бок,Матићи и Видовице(дио подручја
насељеног мјеста Лепница) који припадају општини Доњи Жабар у складу
са Општим оквирним споразумом за мир у Босни и Херцеговини.

Члан 3.

 Скупштина ће расписати изборе за чланове савјета мјесних заједница у року од
60 дана од дана ступања на снагу Статута.

 Новоизабрани савјети мјесних заједница донијеће своје пословнике о раду у
року од 90 дана од дана усвајања коначних резултата избора за чланове савјета.

 Печати мјесних заједница ускладиће се са Статутом у року од 90 дана од дана
ступања на снагу Статута.

Члан 4.

 Предсједник Скупштине и начелник општине одредиће вријеме назначено  као
“актуелни час код предсједника Скупштине” и “актуелни час код начелника
општине” и о томе на погодан и доступан начин обавијестити грађане и
удружења грађана.

Члан 5.

  Скупштина ће одредити сједницу назначену као “Дан отворених врата у
Скупштини”  у току четвртог тромјесечја 2005.године.

Члан 6.

 Органи општине и Општинска административна служба ускладиће коришћење
грба општине,у року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута.

Члан 7.

 Одлуке и други прописи општине Доњи Жабар ускладиће се са Ста тутом до
31.децембра 2005.године.



Члан 8.

 Даном ступања на снагу Статута престаје да важи Одлука о мјесним
заједницама на подручју општине Српско Орашје("Службени гласник општине
Српско Орашје",бр.3/00).

Члан 9.

 Ова Статутарна Одлука ступа на снагу осмо г дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику општине Доњи Жабар".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Број: 01-022-39/05                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК
8.јула 2005.године                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.
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На основу чл. 30. и 36.став 3. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.101/04  и 42/05),а у складу са чланом 171. став 2.
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Седмој редовној
сједници одржаној 8.јула 2005.године, д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
О НАКНАДАМА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

 Овом Одлуком одређује се начин утврђивања накнада одборницима и другим
лицима за учешће у раду сједница Скупштине општине Доњи Жабар(у даљем
тексту:Скупштина),њених сталних ра дних тијела,као и осталих накнада за
вршење послова Скупштине које се исплаћују из Буџета општине.

II – НАКНАДЕ

1. Накнаде за учешће у раду Скупштине и њених радних тијела
Члан 2.

 Одборници имају право на накнаду за присуствовање редовној и ванредној
сједници Скупштине у  износу од 200,00 КМ.



Члан 3.

 Чланови сталних радних тијела Скупштине општине имају право на накнаду за
присуствовање сједницама радних тијела у износу од 30% од најниже цијене
рада у Републици Српској.
 Право на накнаду из става 1. овог члана имају и предсједници одборничких
група за присуствовање сједницама Колегијума Скупштине.

2. Остале накнаде и примања одборника
Члан 4.

 Одборници имају право на посебну једнократну накнаду -додатак за
обиљежавање Новогодишњих празника у висини накнаде  за присуствовање
сједници Скупштине,а која се исплаћује до 31.12. текуће године.

Члан 5.

Одборници,чланови сталних радних тијела Скупштине,предсједник,
потпредсједник и секретар Скупштине,по налогу овлашћеног лица,имају право
накнаде-редовне исплате на терет материјалних трошкова за обављање послова
за потребе Скупштине,и то:

- дневницу за службено путовање у БиХ у висини од 30% најниже цијене
рада,

- дневницу за службено путовање у иностранство -у висини коју одреди
надлежни државни орган.

Члан 6.

  Под службеним путовањем у БиХ сматра се путовање изван подручја
општине,на удаљености преко педесет километара,ради извршавања одређених
послова и задатака из надлежности Скупштине или њеног радног тијела,као и
ради обављања послова стручног образовања,семинара,уче шћа на разним
прославама и другим јавним манифестацијама,посјети другој јединици локалне
самоуправе,државном органу и сличних послова,а по налогу предсједника
Скупштине или секретара Скупштине.

Члан 7.

  Вријеме службеног путовања рачуна се од часа поласка  из мјеста одакле се
упућује до часа повратка са службеног путовања.
  Као час поласка на службени пут рачуна се стварни час поласка превозног
средства којим се обавља путовање.а као час повратка -час физичког приспијећа
превозног средства.
 Службено путовање траје онолико времена колико је потребно да се изврше
послови и задаци ради којих је путовање и одређено.

За службени пут издаје се путни налог на прописсаном обрасцу,који потписује
предсједник или секретар Скупштине. На основу налога може се исплат ити
аконтација у висини процијењених трошкова.



Члан 8.

 За вријеме службеног путовања одборник или друго лице упућено на путовање
има право на накнаду трошкова за: дневнице, смјештај, исхрану, превоз,
телефонске услуге, таксе и друге оправдане трошкове к оји су неопходни за
обављање послова због којих је упућен на службени пут.
 На службеном путовању одборнику и другом упућеном лицу припада:

- цијела дневница за свака 24 часа проведена на службеном путу и за остатак
времена дужи од 12 часова,као и за вријем е проведено на службеном путу
дуже од 12 а краће од 24 часа,

- пола дневнице за вријеме проведено на путу преко 8,а до 12 часова,као и за
остатак времена дужи од 8 а краћи од 12 часова ако је путовање трајало
дуже од 24 часа.

Члан 9.

  Трошкови смјештаја на службеном путовању признају се у висини стварних
трошкова преноћишта према приложеном рачуну,осим у хотелу “De lux”
категорије.
 Остали издаци који настану за вријеме службеног путовања(исхрана,
превоз,телефонске и друге услуге,таксе и др.)признају се и о брачунавају на
основу одговарајућег рачуна или признанице -уплатнице.

Члан 10.

 Издаци за службено путовање признају се на основу обрачуна путних трошкова
који се у року од 7 дана од дана када је службено путовање завршено подносе
овлашћеном општинском служ бенику за исплату,уз писмени извјештај о
извршеном путовању(на обрасцу налога за путовање)који је овјерио
наредбодавац за трошкове рада Скупштине и њених радних тијела.

Члан 11.

Одборнику или његовој ужој породици(родитељи,дјеца,брат и сестра или лица
са којима је живио у заједничком домаћинству) може се одобрити помоћ -
ванредна исплата на терет материјалних трошкова,и то у случају:
- смрти одборника ....  одмах по сазнању,његовој породици припада новчана

помоћ у висини трошкова сахране,а највише до три просје чне нето плате
запослених према посљедњем саопштењу надлежног завода за статистику,

- смрти  члана уже породице ... одмах по сазнању,одборнику припада новчана
помоћ највише у висини петороструког износа најниже цијене рада

- тешке инвалидности одборника,или те шке болести одборника или члана
његове уже породице,а која изискује посебне трошкове код дуготрајног
боловања или лијечења   …...........  највише у висини до пет просјечних нето
плата запослених према посљедњем саопштењу надлежног завода за
статистику

- закључења брака одборника  ………………… у висини од петоструког
износа најниже цијене рада



- штете од елементарних непогода,пожара на стану или у породичном
домаћинству,или веће нескривљене штете по другом основу  ……… у
висини од највише десет просјечних нето плата запослених према
посљедњем саопштењу надлежног завода за статистику.

 Административни одбор Скупштине,на образложен захтјев одборника или
члана његове уже породице,а у хитним случајевима(смрт,несрећа,повреда,
болест,елементарна непогода)и без захтјева,одоб рава средства на име
материјалних трошкова у смислу одредаба става 1. овог члана. У изузетно
хитним случајевима средства из овог члана може одобрити предсједник
Административног одбора,под условом да Одбор накнадно одобри такву
исплату.
 Административни одбор,по захтјеву дужан је донијети рјешење у року од 15
дана,у супротном сматраће се да је захтјев одбијен.У том случају одборник има
право поднијети приговор Скупштини.Скупштина је дужна у року од 30 дана
ријешити по приговору и може га одбацити,одбити,пре иначити рјешење Одбора
или усвојити приговор и одобрити помоћ.

III – ИСПЛАТА НАКНАДА
Члан 12.

 Накнаде за учешће у раду сједнице Скупштине или њеног сталног радног
тијела исплаћују се најкасније у року од 30 дана од дана одржавања сједнице.
 Налог за исплату накнада издаје секретар Скупштине општине,на основу:
- евиденције о присуству сједницама Скупштине и њених радних тијела,или
- записника о одржаној сједници потписаног од стране предсједника,односно

предсједавајућег Скупштине или њеног радног тијела.
 Налог из става 2.овог члана доставља се овлашћеном општинском службенику
за обрачун и исплату накнада,а садржи: заглавље(правни основ за исплату у
складу са одредбама ове Одлуке),име и презиме одборника,односно чланова
радног тијела којима се исплаћује накнада ,редни број и датум одржавања
сједнице Скупштине или радног тијела,висина појединачне накнаде и укупан
износ накнада за исплату и упут да се накнаде исплаћују на текуће рачуне
одборника или чланова радног тијела код овлашћене банке.
 Накнаде за учешће у раду сједница Скупштине и сталних радних тијела
уплаћују се на рачуне носилаца права на накнаде,код овлашћених банака.
 Одборници,чланови радних тијела и други носиоци права на накнаде из ове
Одлуке дужни су надлежној служби општине за послове рачуноводства
доставити број својих рачуна у банкама.
 Посебна накнада одборника -додатак за обиљежавање Новогодишњих празника
исплаћује се у складу са ставом 4. овог члана,без прилагања посебне
документације.
 Образац налога из става 2.овог члана,у прилогу,чини састав ни дио ове Одлуке.

Члан 13.

Накнада на терет ванредних исплата материјалних трошкова исплаћује се у
складу са намјеном одобрених трошкова,одређеној актом Административног
одбора.



IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи  Одлука о одређивању новчане
накнаде одборницима и матичару(“Службени гласник општине Српско
Орашје”,бр.6/02  Пречишћен текст).

Члан 15.

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

ПРИЛОГ:Образац налога(члан 12.ст. 7. Одлуке)

На основу члана 12.ст.2.и 3. Одлуке о о накнадама за вршење послова
Скупштине општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр.__/05),и з д а ј е   с е

Н А Л О Г
за исплату накнаде за присуствовање сједници Скупштине општине -

радног тијела Скупштине општине

1. Одобрава се исплата накнаде за присуствовање:

а) __________(редни број сједнице)сједници Скупштине општине Доњи Жабар

б) ___________ (редни број сједнице) _______________________________
(назив радног тијела Скупштине ) Скупштине општине Доњи Жабар

в) ______________ сједници Колегија Скупштине општине Доњи Жабар

 одржане-ог дана __.__.200_. године,и то:

Редн
и

број
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Износ(КМ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9



10
11
12
13
14
15

Закључно са редним бројем:   ____          УКУПНО:

2. Укупан износ за исплату: ____,00 КМ.
3. Износи накнада из тач.1.и 2.овог Налога исплатити на рачуне именованих

лица код овлашћене банке,са назнаком:Сврха уплате:"Накнада за учешће на
__(редни број сједнице ) сједници Скупштине општине -
_____________________(редни број сједнице и назив радног тијела )-
Колегијума Скупштине општине".

Датум: __.__.200_.године                                                            СЕКРЕТАР
                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
....................................... ...................................................................................................

Број: 01-022-40/05                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК
8.јула 2005.године                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.
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На основу чл. 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.101/04 и 42/05),  а у складу са чланом 2.12 став 7. Изборног
закона Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и
Херцеговине”,бр.23/01, 7/02-Високи представник за БиХ,9/02 -Високи
представник за БиХ,20/02,25/02 -исправка,4/04 и 20/04) ,Скупштина општине
Доњи Жабар,на Седмој  редовној сједници одржаној 8. јула 2005.године, донијела
је

О Д Л У К У
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

У 2005.ГОДИНИ

Члан 1.

Висина накнаде члановима Општинске изборне комисије (у даљем тексту:
Комисија) утврђује се у износу од 200,00 КМ-у висини накнаде одборника за
присуствовање сједници Скупштине општине.



Члан 2.

 Накнада из члана 1.ове Одлуке исплаћује се члановима Комисије,у мјесечним
износима,почев од мјесеца августа 2005.године.

Члан 3.

 Ова Одлука примјењиваће се до 31.децем бра 2005.године.

Члан 4.

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде за
рад чланова Општинске изборне комисије("Службени гласник општине Српско
Орашје",бр.1/02 и 5/02).

Члан 5.

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

Број: 01-022-44/05                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК
8.јула 2005.године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.
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  На основу чл. 30. и 36.став 3. Закона о локалној самоуправи(“Службени
гласник општине Доњи Жабар”,бр.101/04 и 42/05),а у складу са чланом 171. став
2. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Седмој редовној
сједници одржаној 8. јула 2005.године, д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
о усмјеравању средстава подршке у рјешавању инфрас труктурне

проблематике водоснабдијевања -каналисање отпадних вода

Члан 1.

 Овом Одлуком утврђује се намјена средстава по одобрењу Републичке
дирекције за воде-Подршка у рјешавању инфраструктурне проблематике
водоснабдијевање-каналисање отпадних вода, која  су одобрена општини Доњи
Жабару износу од 21.000,00 КМ.

Члан 2.

 Средства из члана 1.ове Одлуке користиће се за прочишћавање старог корита
"Бријежнице" од канала "Тиња -Толиса" до "Источно латералног канала" и
дијела малих латералних канала на подручју опш тине Доњи Жабар,као и за



друге захвате у зависности од расположивих средстава у Буџету општине(канал
уз мјесно гробње у Човић Пољу до „Матијине баре“  и постављање жељезног
моста на латералном каналу у Лончарима) .

Члан 3.

 Избор извођача радова из члана 2. ове Одлуке извршиће се у складу са Законом
о јавним набавкама.

Члан 4.

 За извршење ове Одлуке задужује се начелник општине.

Члан 5.

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

Број: 01-022-43/05                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК
8.јула 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), Скупштина општине Доњи Жабар,на
Седмој редовној сједници одржаној 8. јула 2005. године, донијела је

О Д Л У К У
о престанку важења Одлуке о утврђивању цјеновника услуга
накнаде Комисији за урбанизам за издавање урбанистичких

сагласности и дозвола за грађење

Члан 1.

 Одлука о утврђивању цјеновника услуга накнаде Комисији за урбанизам за
издавање урбанистичких сагласности и до звола за грађење("Службени гласник
општине Српско Орашје",бр.1/00 и 2/01),престаје да важи.

Члан 2.

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

Број: 01-022-46/05 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
8.јула 2005.године Перо Стевановић ,с.р.
Доњи Жабар
_____________________________________________________________________
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи("Службени г ласник

Републике Српске",бр.101/04 и 42/05),а у складу са чланом 14.став 1. Одлуке 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. 2/0 5),Скупштина општине Доњи Жабар,на
Седмој редовној сједници,одржаној дана 8.јула 2005.године, донијела  је

О  Д  Л  У  К  У
о расписивању конкурса за додјелу неизграђеног грађевинског

земљишта у државној својини ради грађења у стамбеном насељу
"Дујковача" у Лончаримa

I
 Неизграђено грађевинско земљиштe у државној својини у Лончарима на
локалитету стамбеног насеља "Дујковача",означено као к .ч.бр.1158/22,уписане у
ККУ број 505 К.О. Лончари у површини од 1041 м2; к.ч.број 1158/44,уписане у
ККУ број 577 К.О. Лончари у површини од 1260 м2; кч.број 1158/65,уписане у
ККУ број 567,К.О. Лончари у површини од 2534 м2 и к .ч.број 1158/83,уписане у
ККУ број 593,К.О. Лончари у површини од 1050 м2, додијелиће се путем
конкурса,на коришћење ради грађења индивидуалних стамб ених објеката,према
Регулационом плану стамбеног насеља "Дујковача".

II
Поступак расписивања и објављивања Конкурса,разматрања пријава на

конкурс,утврђивања редослиједа првенства и друге послове у поступку додјеле
грађевинског земљишта,провешће Комисија и менована од стране Скупштине
општине,у складу са Законом о грађевинском земљишту Републике
Српске("Службени гласник Републике Српске",бр.86/03)и Одлуком 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").

III
Коначно рјешење о додјели грађевинског земљишта ради грађења,доноси

Скупштина општине Доњи Жабар.

IV

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

Број: 01- 022-41/05                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК
8.јула 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 14.став 1. Одлуке о
условима и начину додјеле грађеви нског земљишта у државној својини
("Службени гласник општине Српско Орашје",бр.3/04 и 4/04 и "Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр. 2/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на
Седмој редовној сједници одржаној дана 8.јула 2005.године, донијела  је

О  Д  Л  У  К  У
о именовању Комисије за провођење Конкурса за додјелу

неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини ради
грађења у стамбеном насељу "Дујковача" у Лончарим a

I
 За спровођење Конкурса за додјелу неизграђеног грађевинског земљишта у
државној својини,ради грађења,у Лончарима на локалитету стамбеног насеља
"Дујковача",именује се Комисија,у саставу:

- Милан Игњић,из реда одборника,предсједник Комисије
- Данијела Диздаревић,Референт за урбанизам и грађевинарство,

потпредсједник Комисије,
- Жарко Чабак,представник Реп.управе за геодетске и имовинско -правне

послове,члан

II
 Комисија из тачке I ове Одлуке дужна је спровести поступак расписивања и
објављивања Конкурса,разматрања пријава на конкурс,утврђивања редослиједа
првенства и друге послове у поступку до дјеле грађевинског земљишта,у складу
са Законом о грађевинском земљишту Републике Српске("Службени гласник
Републике Српске",бр.86/03)и Одлуком 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").

III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана објављивања  у "Службеном

гласнику општине Доњи Жабар".

Број: 01-022 -42/05                                                                   ПР ЕДСЈЕДНИК
8.јула 2005.године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној само управи(“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 чл аном
107. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.1/05),С купштина општине Доњи Жабар,на Седмој
редовној сједници одржаној дана 8.маја 2005.године,донијела је сљедећ у

О Д Л У К У

I

Даје се сагласност начелнику општине за закључење уговора о изради измјене
Регулационог плана стамбеног насеља „Дујковача“ у Лон чарима путем
преговарачког поступка,са понуђачем који је учествовао у два поступка јавне
набавке за израду Плана: "Завод за урбанизам и пројектовање" д.о.о.
Бијељина,ул.Милоша Црњанског бр. 10 из Бијељине .

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Број: 01-022-45/05                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК
8.јула 2005.године Перо Стевановић ,с.р.
Доњи Жабар
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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 Седмој редовној
сједници одржаној дана 8. јула 2005.године,донијела је сље дећи

З А К Љ У Ч А К

I
Прихвата се Информација о упису ученика у Први разред школске 2005/2006

године у Основној школи „Доњи Жабар“ Доњи Жабар .

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: 01-022-47/05 ПРЕДСЈЕДНИК
8. јула 2005.године Перо Стевановић ,с.р.
Доњи Жабар
_____________________________________________________________________
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На основу члана 43. Закона о лока лној самоуправи("Службени гласник
Републике Српске",бр.101/04 и 42/05),а у складу са чл. 70.ст.3. и 72. Закона о
уређењу простора("Службени гласник Републике Српске",бр.84/02 Пречишћени
текст и 14/03 - испр.),начелник општине Доњи Жабар, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о повјеравању послова давања стручног мишљења,израде

урбанистичко-техничких услова и плана парцелације у поступку
издавања урбанистичке сагласности

Предмет и циљ овлашћења

I

Повјерава се д.о.о. "Завод за урбанизам и пројектовање" Бијељина,ул.Мило ша
Црњанског бр. 10. из Бијељине(у даљем тексту: овлашћена организација),да
врши сљедеће послове у поступку издавања урбанистичке сагласности код
надлежног органа општине Доњи Жабар,и то:

- давање стручног мишљења о оправданости,условима и могућностима
изградње,доградње,реконструкције или промјене намјене грађевина у
простору ван урбаних подручја општине Доњи Жабар(чл. 70.став 3. Закона);

- припрема и израда урбанистичко -техничких услова којима се одређују,или у
оквиру одговрајућег плана,допуњују услови за изгр адњу и коришћење
грађевине и земљишта,у складу са законом,подзаконским актима,планским
документима и одлукама органа општине(чл.72. Закона);

- израда плана парцелације за просторне цјелине за које не постоји обавеза
доношења регулационог плана(чл.27.став 2. Закона).



Процедура вршења повјерених послова
II

 Послове из тачке I овог Рјешења,овлашћена организација је дужна
организовати и вршити у складу са одредбама Закона о уређењу
простора,других закона и подзаконских прописа,као планских докумената и
одлука Скупштине општине Доњи Жабар.

III

Овлашћена организација врши повјерене послове припреме и израде стручног
мишљења и урбанистичко -техничких услова,на писмени захтјев надлежног
органа општине,у оквиру законског рока за рјешавање појединачног случаја у
управном поступку и у складу са стандардима и правилима струке,у правилу,по
сљедећој процедури:

- Кад утврди да инвеститор,подносилац захтјева за издавање урбанистичке
сагласности,може бити власник грађевине за коју тражи урбанистичку
саглсност,овлашћени Општинск и службеник одмах доставља овлашћеној
организацији захтјев за израду стручног мишљења,односно урбанистичко -
техничких услова или плана парцелације.Уз захтјев достављају се списи и
документа предмета.

- Овлашћена организација обрачунава стварне трошкове вршења  повјереног
посла у појединачном случају и одмах доставља рачун инвеститору,путем
овлашћеног службеника који води поступак за издавање урбанистичке
сагласности;

- Овлашћена организација припрема,израђује и доставља стручно
мишљење,односно урбанистичко -техничке услове или план парцелације,у
року од 15 дана од дана уплате трошкова накнаде од стране инвеститора,а у
сложенијим стварима(изградња индустријских,производних и сличних
грађевина)у року од 30 дана

- Урбанистичка сагласност може се издати,поред испуњавања других
прописаних услова,након уплате стварних трошкова припреме и израде
стручног мишљења,односно урбанистичко -техничких услова,о чему
подносилац захтјева подноси доказ овлашћеном службенику који води
поступак.Доказ о уплати трошкова овлашћеној организаци ји улаже се у
спис предмета урбанистичке сагласности.

Начин утврђивања и објављивање висине накнаде за вршење повјерених послова
IV

Ради спровођења овог Закључка,у складу са Законом,овлашћена организација је
дужна доставити оквирни цјеновник услуга(износ  накнада) за вршење
повјерених послова,и то по врстама и површини  или спратности грађевина.
Накнада стварних трошкова израде докумената и аката из тачке I овог Рјешења

плаћа се по цјеновнику овлашћене организације.

Овлашћени Општински службеник ставља на увид свим заинтересованим
лицима цјеновник,односно висину накнаде за повјерене послове.



Објављивање акта
VI

Овo Рјешење ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар".

Број: 02-022-9/05                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
6.јуна 2005.године                                                                       Саво  Јовичић
Доњи Жабар

57
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник

Републике Српске",бр.101/04 и 42/05),а у складу са чл. 70.ст.3. и 72. Закона о
уређењу простора("Службени гласник Републике Српске",бр.84/02 Пречишћени
текст и 14/03 - испр.),начелник општине Доњи Жабар, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о повјеравању послова давања стручног мишљ ења,израде

урбанистичко-техничких услова и плана парцелације у поступку
издавања урбанистичке сагласности

Предмет и циљ овлашћења

I

Повјерава се д.о.о. "IBIS PROJECT" из Брчког(у даљем тексту: овлашћена
организација),да врши сљедеће послове у поступку изда вања урбанистичке
сагласности код надлежног органа општине Доњи Жабар,и то:

- давање стручног мишљења о оправданости,условима и могућностима
изградње,доградње,реконструкције или промјене намјене грађевина у
простору ван урбаних подручја општине Доњи Жабар(чл . 70.став 3. Закона);

- припрема и израда урбанистичко -техничких услова којима се одређују,или у
оквиру одговрајућег плана,допуњују услови за изградњу и коришћење
грађевине и земљишта,у складу са законом,подзаконским актима,планским
документима и одлукама органа општине(чл.72. Закона);

- израда плана парцелације за просторне цјелине за које не постоји обавеза
доношења регулационог плана(чл.27.став 2. Закона).

Процедура вршења повјерених послова
II

 Послове из тачке I овог Рјешења,овлашћена организација је дужна
организовати и вршити у складу са одредбама Закона о уређењу



простора,других закона и подзаконских прописа,као планских докумената и
одлука Скупштине општине Доњи Жабар.

III

Овлашћена организација врши повјерене послове припреме и израде стручног
мишљења и урбанистичко-техничких услова,на писмени захтјев надлежног
органа општине,у оквиру законског рока за рјешавање појединачног случаја у
управном поступку и у складу са стандардима и правилима струке,у правилу,по
сљедећој процедури:

- Кад утврди да инвеститор,подносилац захтјева за издавање урбанистичке
сагласности,може бити власник грађевине за коју тражи урбанистичку
саглсност,овлашћени Општински службеник одмах доставља овлашћеној
организацији захтјев за израду стручног мишљења,односно урбанистичко -
техничких услова или плана парцелације.Уз захтјев достављају се списи и
документа предмета.

- Овлашћена организација обрачунава стварне трошкове вршења повјереног
посла у појединачном случају и одмах доставља рачун инвеститору,путем
овлашћеног службеника који води поступак за издавање урбанистичке
сагласности;

- Овлашћена организација припрема,израђује и доставља стручно
мишљење,односно урбанистичко -техничке услове или план парцелације,у
року од 15 дана од дана уплате трошкова накнаде од стране инвеститора,а у
сложенијим стварима(изградња индустријских,производних и сличних
грађевина)у року од 30 дана

- Урбанистичка сагласност може се издати,поред испуњавања других
прописаних услова,након уплате стварних трошкова припреме и израде
стручног мишљења,односно урбанистичко -техничких услова,о чему
подносилац захтјева подноси доказ овлашћеном службенику који води
поступак.Доказ о уплати трошкова овлашћеној организацији улаже се у
спис предмета урбанистичке сагласности.

Начин утврђивања и објављивање висине накнаде за вршење пов јерених послова

IV

Ради спровођења овог Закључка,у складу са Законом,овлашћена организација је
дужна доставити оквирни цјеновник услуга(износ накнада) за вршење
повјерених послова,и то по врстама и површини  или спратности грађевина.
Накнада стварних трошкова израде докумената и аката из тачке I овог Рјешења

плаћа се по цјеновнику овлашћене организације.

Овлашћени Општински службеник ставља на увид свим заинтересованим
лицима цјеновник,односно висину накнаде за повјерене послове.



Објављивање акта
VI

Овo Рјешење ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар".

Број: 02-022-10/05                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
6.јула 2005.године                             Саво  Јовичић
Доњи Жабар
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С А Д Р Ж А Ј

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

46. Статут општине Доњи Жабар
47. Статутарна Одлука за провођење Статута општине Доњи Жабар
48. Одлука о накнадама за вршење послова Скупштине општине Доњи
Жабар
49. Одлука о висини накнаде за рад Општинске изборне комисије у
2005.години
50. Одлука о усмјеравању средстава подршке у рјешавању инфраструктурне
проблематике водоснабдијевања - каналисање отпадних вода
51. Одлука о престанку важења Одлуке о утврђивању цјеновника услуга
накнаде Комисији за урбанизам за издавање урбанистичких сагласности и
дозвола за грађење
52. Одлука о расписивању конкурса за додјелу неизграђеног грађевинског
земљишта у државној својини ради грађења у ст амбеном насељу "Дујковача"
у Лончарима
53. Одлука о именовању Комисије за провођење Конкурса за додјелу
неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини ради грађења у
стамбеном насељу "Дујковача" у Лончарима
54. Одлука о давању сагласности за закључи вање уговора у преговарачком
поступку о изради измјене Регулационог плана стамбеног насеља
"Дујковача" у Лончарима
55. Закључак о прихватању Информације о упису ученика у Први разред
школске 2005/2006 године у Основној школи "Доњи Жабар" Доњи Жабар

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

 56. Рјешење о повјеравању послова давања стручног мишљења,израде
урбанистичко-техничких услова и плана парцелације у поступку издавања
урбанистичке сагласности - д.о.о. "Завод за урбанизам и пројектовање" Бијељина

     57. Рјешење о повјеравању послова давања стручног мишљења,израде
урбанистичко-техничких услова и плана парцелације у поступку издавања
урбанистичке сагласности - д.о.о. "IBIS PROJECT" Брчко
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