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На основу члана  44. став 1. Закона о буџетском систему Републике

Српске(“Службени гласник Републике Српске”,бр.96/03 и 14/04),а у складу са
чланом 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике
Српске”,бр.101/04 и 42/05)и чланом 107.Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар(“Службени гласник Републике Српске”,бр.1/05),Скупштина општине
Доњи Жабар,на Петој редовној сједници одржаној дана 7. .септембра
2005.године,донијела је

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

 ЖАБАР ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2005. ГОДИНЕ

Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за прво

полугодиште 2005.године -период од 1.јануара до 30. јуна 2005.године(у даљем
тексту:Буџет).

Члан 2.
Приходи Буџета за период 1.1.-30.6.2005.године су остварени у укупном
износу од 578.634,00 КМ,а по врстама прихода како слиједи:

- Порески приходи  ..................................................  522.121,00 КМ

- Непорески приходи ...............................................      56.513.00 КМ

Члан 3.
Укупно остварени расходи Буџета у Првом полугодишту 2005. године износе

572.547,00 КМ,како слиједи:
- Текући трошкови …………………………………..   454.211 КМ

- Капитални трошкови ………………………………    118.336 КМ

Члан 4.
 У периоду од 1.1. до 30.6.2005.године остварен је суфицит у износу од 6.087,00
КМ.

Члан 5.
Распоред остварених прихода и расхода Буџета општине Доњи Жабар за

период од 1.1.-30.6.2005.године,у табеларном приказу,у прилогу,чини саставни
дио ове Одлуке.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у “Службеном

гласнику општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-50/05                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК
7.септембра 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 54. Закона о
буџетском систему Републике Српске("Службени гласник Републике
Српске",бр.96/03 и 14/04)и чланом 26. Ст атута општине Доњи
Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05),Скупштина општине
Доњи Жабар,на Осмој редовној сједници одржаној дана 7.септембра
2005.године,донијела је

О Д Л У К У
О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ

Члан 1.

 Одобрава се кредитно задужење опш тине Доњи Жабар у износу од 70.000,00
КМ.

Члан 2.

 Средства из члана 1.ове Одлуке користиће се за финансирање:

1. дијела инвестиционих расхода према Одлуци о приступању
реконструкцији-асфалтирању и санацији дијела локалних путева и
одобравању средстава капита лних инвестиција у Буџету општине Српско
Орашје број: 01-022-42/04 ("Службени гласник општине Српско
Орашје",5/04).

2. израде измјене регулационог плана у складу са Одлуком о  приступању
изради измјене Регулационог плана за стамбено насеље "Дујковача" у
Лончарима број: 01-022-9/05("Службени гласник општине Доњи
Жабар",2/05).

Члан 3.

 Кредит ће се реализовати преко овлашћене банке прибављањем најмање три
писмене понуде.

Члан 4.

 За реализацију ове Одлуке задужује се начелник општине.

Члан 5.

 О извршењу ове Одлуке начелник општине поднијеће информацију Скупштини
општине.
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Члан 6.

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".

Број:01-022-51/05                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
7.септембра 2005.године Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар
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  На основу чл. 30. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04 и 42/05),а у складу са чл. 8.и 26. Статута општине Доњи
Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05),Скупштина општине
Доњи Жабар,на Осмој редовној сједници одржаној дана 7.септембра
2005.године,донијела је

О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о наградама и признањима

Члан 1.
 У Одлуци о наградама и признањима("Службени гласник општине Српско
Орашје",бр.3/02),у тексту Одлуке,ријечи "општина Српско Орашје" мијењају се
и гласе: "општина Доњи Жабар".

Члан 2.
  У члану 12.Одлуке,став 2. брише се.

  Досадашњи став 4. члана 12.који постаје став 3.мијења се и измијењен гласи:

  "Приједлог,са образложењем,за додјелу награде и признања,доставља се
Комисији најкасније у року од 10 дана од дана објављивања јавног позива за
подношење приједлога за додјелу награда и признања.Јавни позив се објављује
на огласној табли општине Доњи Жабар и доставља субјектима из става 2.овог
члана."

Члан 3.
 Овлашћује се Одбор за статутарна питања и прописе да утврди Пречишћени
текст Одлуке о наградама и признањима и објави у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".

Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Број:01-022-48/05                              ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
7.септембра 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 и 42/05),а у складу са чланом.и 26. Статута
општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Осмој редовној сједници
одржаној дана 7.септембра 2005.године,донијела је

О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о превозу ученика

Члан 1.
У Одлуци о превозу ученика("Службени гласник општине Српско

Орашје",бр.6/03),мијења се назив Одлуке и гласи: "ОДЛУКА о условима за
бесплатан превоз ученика средње школе".
 У тексту Одлуке,ријечи "општина Српско Орашје",у одговарајућем
падежу,мијењају се ријечима:"општина Доњи Жабар".

Члан 2.
 У Одлуци,у члану 1. Одлуке.ријечи "у другом полугодишту школске 2003/2004
године(јануар-јун 2004.године)" замјењују се ријечима:"у текућој школској
години ".

Члан 3.
 У члану 2.Одлуке,у ставу 1. иза ријечи „или“ ријеч „Шамцу“ замјењује се
ријечима:“ средњој школи са сједиштем на подручју Републике Српске“,а
ријечи "у другом полугодишту школске 2003/2004 године" зам јењују се
ријечима:" у текућој школској години."
 У ставу 2. ријечи "за 2004.годину" бришу се

Члан 4.
У члану 3.Одлуке ријечи "превоз ученика обавља Реферат за друштвене

дјелатности Општинске управе(у даљем тексту:надлежни реферат)" замјењују
се ријечима:"бесплатан превоз ученика обавља надлежна Општинска
административна служба за послове образовања(у даљем тексту:надлежна
служба)",а у цијелом тексту Одлуке ријечи "надлежни Реферат" замјењује се
ријечима:"надлежна служба".

Члан 5.
 У члану 4.Одлуке,у тачки 1. у загради иза ријечи Пелагићево додају се
ријечи:"или копија пријаве адресе становања у складу са ЦИПС пројектом".
У тачки 3. члана 4.Одлуке ријечи "наставу у школској 2003/2004
години(редовно школовање)",замјењују се ријечима: "наставу у текућој
школској години(редовно школовање)".

Члан 6.
 Члан 7.Одлуке,мијења се и измијењен гласи:

"Члан 7.
 Ученицима који похађају наставу у средњошколским установама са сједиштем
на подручју Републике Српске,на основу приложених докумената из члана 4.ове
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Одлуке,исплаћује се накнада за превоз у висини цијене мјесечне карте за превоз
ученика у Брчко,у висини утврђеној у складу са одредбама ове Одлуке".

Члан 7.
 Овлашћује се Одбор за статутарна питања и прописе Скупштине општине да
утврди пречишћени текст Одлуке о условима за бесплатан превоз ученика
средње школе.

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

Број: 01-022-53/05  ПРЕДСЈЕДНИК
7.септембра 2005.године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 30. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник

Републике Српске",бр.101/04 и 42/05),а у складу са чланом.и 26. Статута
општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр.6/05),Скупштина општине Д оњи Жабар,на Осмој редовној сједници
одржаној дана 7.септембра 2005.године, донијела је

О Д Л У К У
о измјени Одлуке о повјеравању обављања дјелатности

индивидуалне комуналне потрошње -скупљања,одвожења и
депоновања комуналног,биоразградивог,инертног,неопас ног отпада

са подручја општине Доњи Жабар

Члан 1.
 У Одлуци о повјеравању обављања дјелатности индивидуалне комуналне
потрошње-скупљања, одвожења и депоновања комуналног, биоразградивог,
инертног, неопасног отпада са подручја општине Доњи Жабар  ("Службени
гласник општине Српско Орашје",бр.2/04 и 5/04), у члану 2. став 1. Одлуке
ријечи "31.августа 2005.године",замјењују се ријечима: "31.децембра
2005.године".

Члан 2.
Овлашћује се начелник општине да закључи Анекс уговора о обављањау

дјелатности индивидуалне комуналне потрошње -скупљања,одвожења и
депоновања комуналног,биоразградивог,инертног,неопасног отпада са подручја
општине Доњи Жабар са даваоцем комуналне сулуге "Комуналије Хрговчић"
д.о.о. Брчко Дистрикт,на временски период до 31.12.2005.године.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар".
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Број: 01-022-54/05                  ПРЕДСЈЕДНИК
7.септембра 2005.године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30. Закона  о локалној самоуправи("Службени гласник
Републике Српске",бр.101/04 и 42/05),а у складу са чланом 26.и 32.став 2.
Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Осмој редовној сједници
одржаној дана 7.септембра 2005.године,донијела је

О Д Л У К У
о образовању Организационог одбора за обиљежавање 14.октобра -

Дана Општине
I

Образује се Организациони одбор за обиљежавање 14. октобра – Дана
Општине(удаљем тексту: Организациони одбор).

II
У Организациони одбор,бирају се:

1. Саво Јовичић, предсједник
2. Перо Стевановић,замјеник предсједника
3. Слободан Павловић, ч л а н
4. Жељко Марјановић, ч л а н
5. Радо Лејић, ч л а н
6. Ранко Симић, ч л а н
7. Крсто Стевановић, ч л а н

III
Организациони одбор обавља послове припреме,утврђивања програма и

протокола за обиљежавање 14.октобра "Дана општине Доњи Жабар".

IV
Скупштина овлашћује Организациони одбор да именује тимове за припрему и
провођење Програма за обиљежавање 24. октобра – Дана Општине.

V
 Одбор је дужан Скупштини општине поднијети Извјештај о организацији,току
и обиљежавању "Дана Општине".

VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће објављена у "Службеном

гласнику општине Доњи Жабар".

Број: 01-022-52/05 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
7.септембра 2005.године Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар
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  На основу чл. 30. и 121. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник
Републике Српске",бр.101/04 и 42/05),а у складу са чланом 26. Статута општине
Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05)и чланом
107.Пословника Скупштине општине Доњи  Жабар("Службени гласник општине
Доњи Жабар",бр.1/05)Скупштина општине Доњи Жабар,на Осмој редовној
сједници одржаној дана 7.септембра 2005.године, донијела је

О Д Л У К У
о утврђивању листе стручњака за именовање Комисије за

спровођење конкурса за избор с лужбеника у јединици локалне
самоуправе

1. Утврђује се листа стручњака за именовање Комисије за спровођење
конкурса за избор службеника у јединици локалне самоуправе(у даљем
тексту:Комисија),у саставу:

1) Симо Божић,
2) Ранко Суботић,
3) Радмила Божић,
4) Душанка Јовановић,
5) Радо Лејић.

2. Скупштина општине Доњи Жабар,на приједлог начелника
општине,именоваће Комисију за провођење поступка за пријем
службеника на упражњена радна мјеста у јединици локалне самоуправе
по расписаном конкурсу,и то три члана са листе из тачке 1 .ове Одлуке,а
два члана са листе службеника који имају професионално искуство.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће објављена у
"Службеном гласнику општине Доњи Жабар".

Број: 01-022-49/05  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
7.септембра 2005.године Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар
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На основу члана 52.  став 2. Пословника скупштине општине  Доњи

Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр .1/05),Одбор за статутарна
питања и прописе Скупштине општине Доњи Жабар на сједници од 9.септембра
2005.године,утврдила је Пречишћени текст Одлуке о објављивању Општинских
прописа("Службени гласник општине Српско Орашје",бр.3/00 и "Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр.6/04) у којем је означен дан ступања на снагу
наведене Одлуке.

Број: 01-3-022-1/05                                                              Предсједник
9.9.2005.године                                           Одбора за статутарна пит ања и прописе
Доњи Жабар Перо  Стевановић,с.р.
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О Д Л У К А
О ОБЈАВЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ ПРОПИСА

- Пречишћени текст -

Члан 1.
Одлуке и други прописи и општи акти Скупштине општине Доњи Жабар и
њених органа,као и други акти за које је то одређено законом или другим
прописом(у даљем тексту:општински прописи)објављују се у службеном
гласилу општине Доњи Жабар под називом : "Службени гласник општине Доњи
Жабар"(у даљем тексту: Службени гласник).

Члан 2.
 У Службеном гласнику објављују се и општи и други акти јавних предузећа и
установа,јавних фондова и других организација,ако се тим актима,на основу
овлашћења из Републичких закона или Општинских прописа,уређују права и
обавезе правних лица и грађана за територију општине Доњи Жабар.

Члан 3.
 У Службеном гласнику могу се,уз накнаду,објављивати општи  и други акти
правних лица чије објављивање по закону и овој Одлуци није об авезно.

Члан 4.
 Општински прописи и други акти из члана 2.ове Одлуке објављују се у
Службеном гласнику у тексту који је утврдио општински орган,јавно предузеће
и установа или друга организација који је донио тај пропис.

Члан 5.
 О објављивању општинских прописа стара се Одговорни уредник "Службеног
гласника општине Доњи Жабар".
 Стручне и административне послове у припреми и објављивању Службеног
гласника врши Редакцијски колегиј "Службеног гласника општине Доњи
Жабар".
 Редакцијски колегиј има три члана.

Члан 6.
 Одговорног уредника и Редакцијски колегиј Службеног гласника именује и
разрјешава начелник општине својим рјешењем.

Члан 7.
 Општинске прописе и друге акте из члана 2.ове Одлуке њихови доносиоци
дужни су достављати Редакцијском колегију ради обј ављивања у Службеном
гласнику.
 Општински прописи и други акти из члана 2.ове Одлуке објављују се у првом
наредном броју Службеног гласника.

Члан 8.
 Службени гласник излази по потреби.
 Одговорни уредник може одредити да се,ако је то потребно,изда ванредн и број
Службеног гласника.

Члан 9.
 Службени гласник излази на српском језику,а штампа се ћирилицом.
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Члан 10.
 Средства за издавање Службеног гласника обезбјеђују се:
- из средстава Буџета општине и
- средстава остварених од накнада за објављивање аката правних лица чије

објављивање по закону и овој Одлуци није обавезно.

Члан 11.
 Службени гласник доставља се бесплатно:
- изабраним и именованим лицима(носиоцима јавне функције)у општ ини

Доњи Жабар
- одборницима Скупштине општине
- рефератима општинске администрације
- инспекцијским службама(комунална полиција,урбанистичко -грађевинска

инспекција,санитарна инспекција,тржишна инспекција)
- мјесним заједницама
- суд за прекршаје мјесно надлежан за подручје општине Доњи Жабар
- организационој јединици Пореске управе мјесно надлежној за подручје

општине Доњи Жабар
- организационој јединици Републичке управе за геодетске и имовинско -

правне послове мјесно надлежној за подручје општине Доњи Жабар
- Полицијској станици мјесно надлежној за подручје општине Доњи Жабар
- јединицама локалне самоуправе које бесплатно достављају своја службена

гласила секретару Скупштине општине Доњи Жабар
- другим корисницима које одреди начелник општине и секретар Скупштине

општине.
Начелник општине доставља Министарству управе и локалне самоуправе

"Службени гласник општине Доњи Жабар" у року од 15 дана од дана његовог
објављивања.
 За бесплатну доставу службеног гласила стара се Водитељ пријемне
канцеларије.
 За потребе осталих корисника службеног гласила(купци),као и за резерву
службених гласила,штампа се 10 примјерака гласника.О чувању тих примјерака
стара се Водитељ пријемне канцеларије.
 Начелник општине одређује појединачну цијену појединачног примјерка
Службеног гласника и висину годишње претплате(аконтација),као и висину
накнаде за објављивање аката из члана 2.ове Одлуке.

Члан 12.
Ова Одлука ступила је на снагу 6.јануара 2001.године,а измјене и допуне

Одлуке ступиле су на снагу 15.децембра 2004.године .

68
  На основу чл. 30. и 121. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник
Републике Српске",бр.101/04 и 42/05),а у складу са чланом 26. Статута општине
Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05),Скупштина
општине Доњи Жабар,на Осмој редов ној сједници одржаној дана 7.септембра
2005.године,донијела је
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса

за пријем у радни однос у Општинској упр ави

I
Именује се Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за пријем у радни

однос у Општинској управи,на радна мјеста Самостални стручни сарадник за
комуналне дјелатности и Стручни сарадник за мјесне заједнице,цивилну
заштиту,повратак и реконструк цију(у даљем тексту:Комисија),у саставу:

1. Симо Божић,са листе стручњака,предсједник
2. Владимир Ресановић ,из реда службеника са професионалним

искуством,замјеник предсједника
3. Радо Лејић,са листе стручњака,члан
4. Данијела Диздаревић,из реда службеника са професи оналним

искуством,члан
5. Душанка Јовановић,  са листе стручњака , члан

III
 Комисија врши провјеру пријава на конкурс за упражњена радна мјеста,обавља
улазни интервју са кандидатима,утврђује редослијед кандидата и врши друге
послове у поступку провођења конку рса за пријем у радни однос у Општинској
управи општине Доњи Жабар,у складу са законом и другим прописима.

IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а биће објављено у "Службеном

гласнику општине Доњи Жабар".

Број: 01-022-55/05                              ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
7.септембра 2005.године Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар

69
 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник
Републике Српске”,бр.101/04 и 42/05),а у складу са чланом 26.Статута општине
Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом
108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњ и Жабар,на Осмој редовној
сједници одржаној дана 7.септембра 2005.године,донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
Даје се сагласност и овлашћење начелнику општине да закључи уговор са

предузећем "Wiena tour" Лончари,као овлашћеним превозником,о превозу
ученика са подручја општине Доњи Жабар који похађају средње школе у Брчком
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под сљедећим условима:
- Предмет уговора: превоз ученика(одлазак и повратак) са подручја општине

Доњи Жабар који похађају средње школе у Брчком на релацији: општина
Доњи Жабар-Брчко,

- Цијена превоза по једном ученику(мјесечна цијена): 70,00 КМ,
- Вријеме трајања уговора: од 1.септембра до завршетка редовне наставе у

Првом полугодишту школске 2005/2006 године
- Стајалишта за прихват и силазак ученика -путника у току обављања превоза

одређују се уговором и објављују на огласним просторима општине
- Цијена превоза плаћа се из средстава Буџета општине Доњи Жабар,у складу

са условима утврђеним Одлуком о бесплатном превозу ученика средње
школе.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Број: 01-022-56/05 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
7.септембра 2005.године Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар

70
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник

Републике Српске”,бр.101/04  И 42/05),а у складу са чланом 26.Статута општине
Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом
108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Осмој
редовној сједници одржаној дана 7.септембра 2005.године,донијела је сљ едећи

З А К Љ У Ч А К

I
 Усваја се Извјештај о стању електродистрибутивне мреже на подручју
општине Доњи Жабар-Други квартал 2005.године који је доставила ЗДП
"Електро-Бијељина" Бијељина РЈ "Електродистрибуција Бијељина"
ПОСЛОВНИЦА ПЕЛАГИЋЕВО,број 1045/ 05.

II
 Скупштина општине Доњи Жабар закључује да је потребно предузети
одговарајуће мјере и активности,у оквиру надлежности и могућности органа
општине,у циљу побољшања укупног стања НН мреже на подручју општине
Доњи Жабар,те се задужује начелник општине  да остварује редовну сарадњу и
координацију са Пословницом Пелагићево и ЗДП "Електро -Бијељина"
Бијељина.
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III
 Извјештај из става I.,у прилогу,чини саставни дио овог Закључка.

IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном

гласнику општине Доњи Жабар”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Број: 01-022-57/05                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
7.септембра 2005.године Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар

71
  На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи(“Службен и гласник
Републике Српске”,бр.101/04 и 42/05),а у складу са чланом 26.Статута општине
Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом
108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.1/05),Скупштина оп штине Доњи Жабар,на Осмој редовној
сједници одржаној дана 7.септембра 2005.године,донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
 Прихвата се Информација о раду Полицијске станице Пелагићево за период
1.1.-30.6. 2005.године,у оквиру надлежности за подручје општин е 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: 01-022-56/05            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
7.септембра 2005.године Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар

72
  На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи(“Службени  гласник
Републике Српске”,бр.101/04 и 42/05),а у складу са чланом 26.Статута општине
Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом
108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.1/05),Скупштина опш тине Доњи Жабар,на Осмој редовној
сједници одржаној дана 7.септембра 2005.године,донијела је сљедећи
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З А К Љ У Ч А К

I
 Прихвата се Информација о остваривању права из борачко -инвалидске
заштите.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Број: 01-022-58/05                                               ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ
7.септембра 2005.године Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар

73
Na osnovu ~lana 41. stav 5. Poslovnika Skup{tine op{tine Dowi @abar( “Slu`beni

glasnik op{tine Dowi @abar”,br. 1/05),Odbor za statutarna pitawa i propise
Skup{tine op{tine Dowi @abar,na svojoj Prvoj sjednici odr`anoj  9. septembra 2005.
godine,d o n i o  j e

P O S L O V N I K
O RADU ODBORA ZA STATUTARNA PITAWA I PROPISE

I. Op{te odredbe

^lan 1.
 Ovim Poslovnikom ure|uje se na~in rada i druga pitawa od zna~aja za rad Odbora za
statutarna pitawa i propise Skup{tine op{tine Dowi @abar(u daqem tekstu:Odbor).

^lan 2.
 Odbor razmatra pitawa iz svoje nadle`nosti i odlu~uje na sjednicama.
 Sjednicama Odbora mogu prisustvovati odbornici koji nisu ~lanovi Odbora,na~elnik
i zamjenik na~elnika op{tine,po pozivu ili po sopstvenoj inicijativi.
 Na poziv Odbora,wegovim sjednicama prisustvuju, pored lica iz stava 2.ovog
~lana,op{tinski slu`benici,predstavnici nevladinih udru`ewa,predsjednici i ~lanovi
savjeta mjesnih zajednica,predstavnici privrednih dru{tava,javnih
ustanova,preduzetnici i druga pozvana lica.

II. Sazivawe sjednice
^lan 3.

 Sjednicu  Odbora saziva predsjednik Odbora.
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 Сједницу Одбора може сазвати и предсједник Скупштине.

@abar
@abar
@abar
@abar


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

Сједнице Одбора  одржавају се,по правилу,понед јељком,сриједом и петком,а
могу се одржавати и другим данима ,ако то одобри предсједник Скупштине.

 Sazivawe sjednice Odbora vr{i se pismenim putem,najmawe na три dana prije
odr`avawa sjednice.
 U hitnim i neodlo`nim slu~ajevima sjednica Odbora mo`e se sazvati i usmenim
putem,телефонским обавјештењем и на други погодан начин  i bez  po{tovawa
roka od три dana razmaka izme|u dana pozivawa i dana odr`avawa
sjednice.Predsjednik Odbora du`an je na po~etku sjednice Odbora obrazlo`iti hitnost i
razloge tako sazvane sjednice Odbora.

Члан 4.
О сједници Одбора обавјештава се и начелник оп штине.

 На сједнице Одбора позива се и предлагач акта који се разматра на Одбору,ако
начелник није предлагач,као и подносилац иницијативе.

^lan 5.
 Ako predsjednik Odbora,neopravdano,ne sazove sjednicu na na~in i pod uslovima
utvr|enim ovim Poslovnikom,sj ednicu Odbora sazva}e najmawe tri ~lana Odbora ili
predsjednik Skup{tine op{tine.

Члан 6.
  Сједници Одбора присуствује представник предлагача акта,односно
подносиоца иницијативе за доношење акта,који се на сједници разматра.
   У раду одбора,по позиву,мо гу учествовати стручна лица и општински
службеници,без права одлучивања.
    Сједници одбора може присуствовати и учествовати у раду,без права
одлучивања,и одборник који није члан тог одбора.

III. Dnevni red

^lan 7.
 Za svaku ta~ku dnevnog reda o kojoj se odlu~uje,uz dnevni red se prila`u materijal i
prijedlozi odluka и други материјали пристигли до момента сазивања сједнице
Одбора.У случају хитности,приједлози аката,иницијативе и други материјали
могу се доставити и на сједници Одбора,ако се томе не про тиви најмање 1/3
чланова Одбора.
 Prijedlog dnevnog reda sastavqa predsjednik Odbora,po potrebi u saradwi sa
predsjednikom Skup{tine,sekretarom Skup{tine ili na~elnikom op{tine.
 Dnevni red Odbora objavquje se istovremeno sa sazivawem sjednice,osim ako se radi
o hitnoj sjednici.
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^lan 8.



 Pri sastavqawu dnevnog reda predsjednik Odbora je du`an da vodi ra~una o tome da
se u dnevni red unesu prvenstveno ona pitawa koja prema odredba ma Пословникa
Скупштине spadaju iskqu~ivo u nadle`nost Odbora,a ostala pitawa - ako postoji
opravdana potreba i zainteresovanost da ih Odbor razmatra.

^lan 9.
 Sjednice Odbora odr`avaju se po potrebi,radi razmatrawa odre|enih pitawa iz
nadle`nosti Odbora,a najmawe jedanput u dva mjeseca.
 ^lan Odbora koji je primio poziv i nije bio u mogu}nosti da prisustvuje sjednici
Odbora,du`an je da svoj izostanak opravda najkasnije u roku od 8 dana od dana
odr`avawa sjednice.

^lan 10.
Odbor mo`e odr`ati tematsku sjed nicu posve}enu aktuelnom pitawu iz wegove

nadle`nosti.
IV. Kvorum i odlu~ivawe

^lan 11.
 Odbor mo`e odr`ati svoju sjednicu i donositi odluke iz svoje nadle`nosti ako sjednici
prisustvuje vi{e od polovine ~lanova Odbora.
 Odbor donosi odluke ve}inom glas ova prisutnih ~lanova.

^lan 12.
 ^lan Odbora ne mo`e glasati kad se odlu~uje:

1) o oslobo|ewu od obaveza i odgovornosti tog ~lana,
2) o priznavawu pogodnosti ~lana Odbora na ra~un Buxeta op{tine,
3) o utvr|ivawu zahtjeva koje op{tinaa ima u odnosu na tog ~lana,
4) o pokretawu ili odustajawu od spora protiv tog ~lana Odbora.
5) u drugim slu~ajevima kad taj ~lan Odbora ima interes protivan interesu

op{tinee(klauzula konfliktnosti interesa).

^lan 13.
 Odbor,po pravilu,odlu~uje javnim glasawem.
 Izuzetno,Odbor mo`e odlu~it i da po pojedinim pitawima odlu~uje tajnim glasawem.

V. Rad na sjednici

^lan 14.
 Predsjednik otvara sjednicu,rukovodi radom i stara se o odr`avawu reda,i u tu svrhu
~ini slede}e:

1) utvr|uje i objavquje da li na sjednici ima kvorum za punova`an rad i
odlu~ivawe,

2) stara se da rad te~e prema utvr|enom dnevnom redu i po odredbama ovog
Poslovnika,

3) daje rije~ ~lanovima Odbora i ostalim u~esnicima u diskusiji,
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4) odobrava,u opravdanim slu~ajevima,napu{tawe sjednice ~lanova Odbora,
5) izri~e mjere zbog naru{avawa reda na sjednici,
6) potpisuje akte koje donosi Odbor.



^lan 15.
 Ako nema primjedaba na zapisnik sa prethodne sjednice,predsjednik konstatuje da je
zapisnik pro~itan i usvojen bez primje dbi.
 U nastavku rada predsjednik ~ita prijedlog dnevnog reda i poziva ~lanove Odbora da
se o wemu izjasne ili stave svoje prijedloge za izmjene i dopune dnevnog reda.

^lan 16.
 Po{to je dnevni red utvr|en,prelazi se na rad prema usvojenim ta~kama dnevnog reda.
 Nakon razmatrawa pitawa koje je na dnevnom redu,prema redoslijedu utvr|enog
dnevnog reda,ili nakon prihva}awa prijedloga bez diskusije,Odbor donosi
odluku,usvaja tekst izvje{taja za Skup{tinu i zauzima stavove ili donosi mi{qewe u
skladu sa Poslovnikom Skup{tine op{tine Dowi @abar i ovim Poslovnikom.
 Prvo se glasa po redoslijedu prijedloga,ako ih ima,a potom u cjelini o pitawu koje je
na dnevnom redu sjednice.
 Odbor odluke donosi saglasno odredbama ~lana 11. ovog Poslovnika.

VI. Odlagawe i prekid rada sjednice

^lan 17.
Odbor mo`e odlu~iti da se sjednica prekine ako se u toku dana ne mogu rije{iti sva

pitawa iz dnevnog reda,ukoliko to zahtijeva ve}ina ~lanova Odbora ili u drugim
opravdanim slu;ajevima.

^lan 18.
 Sjednica Odbora se prekida:

1) kad u toku sjednice broj prisutnih ~lanova Odbora,usled napu{tawa
sjednice bude nedovoqan za punova`no odlu~ivawe,

2) kad zbog du`eg trajawa sjednice,ona ne mo`e da zavr{i u planirano
vrijeme,

3) kada do|e do te`eg naru{avawa reda na sjednici,a predsjednik nije u
stawu da odre|enim mjerama uspostavi red  neophodan za rad sjednice.

 Sjednicu Odbora prekida predsjednik.
 Prekinuta sjednica se nastavqa najdocnije u roku od tri dana po prekidu sjednice.
 Nastavak sjednice zakazuje predsjednik Odbora.
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VII. Odr`avawe reda na sjednici

^lan 19.
 Za povredu propisanog reda na sjednici Odbora prisutnima se mo`e
izre}i:opomena,oduzimawe rije~i i udaqewe sa sjednice.
 Mjere iz stava 1.ovog ~lana izri~e predsjednik Odbora,shodno odredbama o
odr`avawu reda na sjednici Skup{tine,u skladu sa odredbama Poslovnika Skup{tine.
 Izre~ene mjere za povredu reda na sjednici Odbora unose se u zapisnik sjednice.

VIII. Zapisnik

^lan 20.

@abar


O radu svake sjednice vodi se zapisnik,koji naro~ito treba da sadr`i:
1. redni breoj sjednice,
2. nazna~ewe da sjednicu odr`ava Odbor,
3. mjesto i datum odr`avawa sjednice,
4. ime zapisni~ara i predsjednika Odbora,
5. imena prisutnih ~lanova i imena odsutnih ~lanova Odbora,
6. imena lica koja imaju pravo da prisustvuju sjednici u smislu odredaba ovog

Poslovnika,
7. konstataciju predsjednika o postojawu kvoruma,
8. predlo`eni i usvojeni dnevni red sjednice,
9. imena diskutanata i bitnu sadr`inu wihove diskusije,
10.odluke,stavovi i mi{qewa doneseni o pojedi nim pitawima,
11.nazna~ewe ~asa kada je sjednica zavr{ena,
12.potpis zapisni~ara i predsjednika Odbora.
 Zapisnik mora biti sre|en u roku od tri dana od dana odr`ane sjednice.
 Zapisnici sa svim prilozima sre|uju se po redu odr`avawa sjednica u jednom
mandatnom periodu.Ovi materijali ~uvaju se trajno u arhivi Skup{tine op{tine.

IX. Zavr{ne odredbe
^lan 21.

 Odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na prava i du`nosti predsjednika
Odbora,shodno se primjewuju i na potpredsjednika Odbora kada rukovodi radom
sjednice Odbora.

^lan 22.
 Tuma~ewe odredaba ovog Poslovnika daje Odbor.

^lan 23.
 Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom
glasniku op{tine Dowi @abar.

Broj: 01-3-022-1/05 PREDSJEDNIK  ODBORA
9. septembra 2005.godine Pero Stevanovi},s.r.
Dowi @abar
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74
На основу члана 43.став 8. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник
Републике Српске”,бр.101/04 и 42/05),а у складу  са чл.44. и 61.став 5.Статута општине
Доњи  Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05),начелник општине
Доњи Жабар,доноси

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ДОЊИ ЖАБАР

Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста општинске

управе Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,ванредни број

@abar
@abar


1/05-Пречишћен текст,5/05 и 7/05),у члану 23. Правилника,алинеја трећа  брише
се.

 У алинеји четвртој ријечи "Скупштина општине и" замјењују се ријечима: "за".

 У алинеји једанаестој,ријечи:"и Скупштину општине" бришу се.

Члан 2.
У Правилнику,додаје се нови члан 38.који гласи:

"Члан 38.
21.Стручни сарадник за послове Скупштине и начелника општине

Опис послова:
- врши административне,техничке и помоћне послове за Скупштину општине

и њена радна тијела,
- води евиденције издатих одборничких легитимација,
- води евиденције додијељених награда и признања Скупштине општине,
- припрема,копирање,слагање и отпрема материјала одбор ницима и другим

лицима за сједнице Скупштине и њених радних тијела,
- припрема,копирање,слагање и отпрема материјала назначеним лицима за

састанке код начелника општине,
- учествује у изради "Службеног гласника општине Доњи Жабар",
- обавјештава овлашћене службе  и овлашћена лица о роковима израде нацрта

и приједлога аката,извјештајно -аналитичких и других материјала за потребе
Скупштине и њених радних тијела,

- прикупља требовања набавке канцеларијског и ситног материјала,
- задужује запослене и овлашћена лица канцела ријским материјалом и води

потребне евиденције,
- води послове економата,
- врши копирање за потребе странака,
- обављање и других послова по налогу функционера општине и секретара

Скупштине општине.

УСЛОВИ:
- средња  школа,гимназија IV степен,
- положен стручни испит за рад у органима управе
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- најмање једна година радног искуства у органима управе

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1
НАЧИН ПРИЈЕМА: конкурс.
СЛУЖБЕНО ЗВАЊЕ:  стручни сарадник.

Члан 3.
  Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.

Број: 02-022-17/05                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
9. септембар 2005. године Саво  Јовичић,с.р.
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С А Д Р Ж А Ј
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

60. Одлука  о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Доњи Ж абар за
Прво полугодиште 2005.године
61. Одлука о кредитном задужењу
62. Одлука о измјени и допуни Одлуке о наградама и признањима
63. Одлука  о измјени и допуни Одлуке о превозу ученика
64. Одлука о измјени и допуни Одлуке о повјеравању обављања дјелатности
индивидуалне комуналне потрошње -скупљања,одвожења и депоновања
комуналног,биоразградивог,инертног,неопасног отпада са подручја општине
Доњи Жабар
65. Одлука о образовању Организационог одбора за обиљежавање 14.октобра -
Дана Општине



66. Одлука о о утврђивању листе стручњака за именовање Комисије за
спровођење конкурса за избор службеника у јединици локалне самоуправе
67. Одлука о објављивању Општинских прописа -Пречишћени текст
68. Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за
пријем у радни однос у Општинској управи
69. Закључак о давању сагласности начелнику општине за закључење уговора о
превозу ученика средњих школа,за прво полугодиште школске 2005/2006
године,са превозником "Wiena tour" Лончари
70. Закључак о усвајању Извјештаја о стању електродистрибутивне мреже на
подручју општине Доњи Жабар -Други квартал 2005.године
71. Закључак  о прихватању Информације о раду Полицијске станице
Пелагићево за период 1.1. -30.6.2005.године
72. Закључак о прихватању информације о остваривању п рава из борачко-
инвалидске заштите

АКТИ РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ОДБОР ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ

73.Пословник о раду Одбора за статутарна питања и прописе

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
74. Правилник о измјенама Правилника о организацији и системат изацији
радних мјеста Општинске управе Доњи Жабар
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