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На основу члана 22.Закона о пољопривреди

(„Службени гласник Републике Српске“,бр.70/06),а у
складу са чланом  26.Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.6/05),
Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетпетој
редовној сједници одржаној дана 7.марта 2007.године,
донијела је

О Д Л У К У
О ДОДАТНИМ МЈЕРАМА СТРУКТУРНЕ

ПОЛИТИКЕ И ОБЕЗБЈЕЂЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА
ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И

СЕЛА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом Одлуком Скупштина општине Доњи Жабар(у
даљем тексту:Скупштина)утврђује додатне мјере
структурне политике којима се подстиче ефикасност
пољопривредне производње ради обезбјеђења
стабилног дохотка и задовољавајућег стандарда
пољопривредника и пољопривредних газдинстава на
сеоском подручју Општине Доњи Жабар(у даљем
тексту:Општина),те равномјеран развој сеоских
подручја;као и извори и начин коришћења средстава
усмјерених за подстицање развоја пољопривреде и села.

Члан 2.
   Додатне мјере структурне политике су:
1) интервенције као подршка инве стицијама у

пољопривредна газдинства,
2) подршка развоју пољопривреде која не загађује

животну средину.
Члан 3.

   Интервенције као подршка инвестицијама у
пољопривредна газдинства  имају за циљ смањење
производних трошкова,повећање обима производње и
побољшање квалитета пољопривредно -прехрамбених
производа и намијењене су за:

- изградњу система за наводњавање,
- подизање вишегодишњих засада у воћарству и

виноградарству,
- изградњу и опремање у сточарској производњи,
- реконструкцију постојећих и изградњу нових

рибњака,
- набавку механизације и опреме за пољопривреду,
- улагања у пољопривредно - прехрамбену

производњу(опрема,грађевински објекти и друго),

- унапређење органске и интегралне производње
- учешће у суфинансирању и осталих мјера којима се

подстиче развој пољопривреде .
Члан 4.

   Подршка развоју пољопривреде која не загађује
животну средину намијењена је:

1. подстицајима интегралне и органске
пољопривредне производње која брине о заштити
природних ресурса као што су пољопривредно
земљиште и вода,као и о животној средини
уопште,

2. рекултивацији и спречавању настанка
неплодних,необрађених и неодржаваних
пољопривредних површина на пољопривредним
газдинствима.

II–ИЗВОРИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И
СЕЛА

Члан 5.
   Средства за провођење додатн их мјера структурне
политике утврђених овом Одлуком ради подстицање
развоја пољопривреде и села обезбјеђују се из
слиједећих извора:
1) средства буџета Општине Доњи Жабар(најмање 4%
прихода буџета у буџетској години),
2) донације и други извори,у складу са законом.

Члан 6.
Скупштина,на приједлог начелника ,доноси Одлуку о

условима коришћења подстицајних средстава додатних
мјера структурне политике  за подстицање развоја
пољопривреде за сваку буџетску годину,најкасније до
31.марта текуће године.Одлуком се утврђују ближе
намјене,услови и поступак одобравања подстицајних
средстава.

III – НАДЗОР И КОНТРОЛА
Члан 7.

Надзор над спровођењем и извршавањем одредаба ове
Одлуке вршиће Општинска Административна служба
надлежна за пољопривреду.
   Контролу намјенског усмјеравања и коришћења
средстава у складу са одредбама ове Одлуке врши
пољопривредна инспекција
   Пољопривредни инспектор је овлашћен да провјерава
правилност додјеле и коришћења средстава из става
1.овог члана.Корисници  ових средстава дужни су да
омогуће пољопривредном инспектору обављање
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инспекцијске контроле,да му пруже потребне податке и
обавјештења и да му обезбиједе услове за несметан рад.
   Корисници средстава дужни су да на захтјев
пољопривредног инспектора доставе у одређеном
року,или ставе на увид,податке и материјале који су
инспектору потребни за обављање инспекцијске
контроле у смислу ове Одлуке.
   Инспектор има овлашћење да рјешењем обустави
поступак додјеле средстава за подстицање развоја
пољопривреде и села.Против рјешења може се изјавити
жалба Скупштини општине.Жалба не задржава
извршење рјешења.

IV - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.

Новчаном казном од 500,00 до 1.000,00 КМ казниће се
за прекршај физичко лице ако ненамјенски користи
средства из чл.2.,3.и 4.ове Одлуке.

IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДР ЕДБЕ
Члан 9.

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар",а примјењиваће се од 1.јануара 2008.године .

Број:01-022-17/07 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,бр.101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута
општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине
Доњи Жабар“,бр.6/05),Скупштина општине Доњи
Жабар,на Двадесетпетој редовној  сједници одржаној
7.марта 2007.године,донијела је

О Д Л У К У
О УСМЈЕРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ

РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА У
2007.ГОДИНИ

I-ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

   Овом Одлуком утврђују се услови и начин коришћења
средстава Буџета Општине Доњи Жаб ар у 2007.години
усмјерених за подстицање развоја пољопривреде и села.

   Средства из става 1.овог члана,у укупном износу од
50.000,00 КМ,користе се за новчане подстицаје у
пољопривреди,и то:
1) инвестиције у пољопривреди -регресирање камата на
кредите комерцијалних банака који су уложени у
пољопривреду,а доспијевају у току 2007.године,као и за
обрачунате,а неисплаћене камате по том основу из
буџетске 2006.године.

 2) средства за суфинансирање дијела трошкова за
провођење превентивних и дијагностичких мје ра у
ветеринарствуу износу од 5.000,00 КМ.
   Планирана средства за регресирану камату за кредите
су 3% у односу на комерцијалну камату на годишњем
нивоу.
II - КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ
РАЗВОЈА  ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

Члан 2.
   Право на регресирану камату имају корисници
кредита физичка лица са пребивалиштем на подручју
Општине Доњи Жабар којима је банка(кредитор)
одобрила кредите за слиједеће намјене у пољопривреди:

1. за обртна средства у пољопривреди,
2. за финансирање набавке основних средстава за

производњу у пољопривредним газдинствима
(набавка основног стада, механизације, друге
опреме и других основних средстава који служе
унапређењу пољопривредне производње у
ратарству, повртларству и сточарској производњи ),

3. за финансирање изградње,реконструкције и
модернизације производних и репродукционих
капацитета у пољопривреди (фарме,објекти за
тов,набавка и реконструкција пластеника за
потребе пластеничке производње,производња
расада,поврћа и цвијећа) ,

4. за финансирање изградње система за наводњавање
и одводњавање земљишта за потребе
пољопривредне производње.

Члан 3.
   Средства за суфинансирање дијела трошкова за
провођење превентивних и дијагностичких  мјера у
ветеринарству,дозначиће се овлашћеним ветеринарским
службама,и то:

- "Ветеринарска станица" Шамац,а.д.Ша мац и
- Приватна ветеринарска амбуланта "Крешић"

Доњи Жабар.
   Ветеринарске службе из става 1.овог члана дужне су
доставити документацију о извршеним  превентивним и
дијагностичким мјерама на подручју свог дјеловања на
територији Општине Доњи Жабар.

Члан 4.
   Обрачун регресиране камате врши банка(кредитор) у
име корисника(физичка лица),а према уговору и анексу
уговора за регресирану камату,закључен између
Општине Доњи Жабар и кредитора.
  Кредитор-банка доставља Општини -
Административној служби надлежној за  пољопривреду
(у даљем тексту:надлежна служба) документацију о
кориснику са обрачуном регресиране камате.

Документација из става 2.овог члана треба да садржи
податке неопходне за одобравање исплате регресиране
камате,а нарочито:

- име и презиме корисника кредита,мјесто
становања,телефон,ЈМБ,број жиро рачуна банке
и број текућег рачуна,

- уговор са комерцијалном банком о кредиту
- план отплате кредита(ануитети)
- обрачун регресиране камате на кредит у висини

од 3% овјерен од стране банке -кредитора.
   Надлежна служба,након обраде и провјере
документације подноси приједлог начелнику општине
за одобравање исплате регресиране камате
корисницима.

О одобравању и исплати регресиране камате
Општина обавјештава кредитора и корисника кредита у
року 7 дана од дана одобравања  регреса.
III- НАДЗОР

Члан 5.
   Надзор над спровођењем и извршавањем одредаба
ове Одлуке вршиће начелник општине преко
општинске пољопривредне инспекције.

Члан 6.
   Пољопривредни инспектор провјерава да ли је
корисник права на регресирану камату испунио услове
утврђене овом Одлуком.
   Физичка лица-корисници регресиране камате ,дужна су
да омогуће пољопривредном инспектору  обављање
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надзора,да му пруже потребне податке и обавјештења,те
да му обезбиједе услове за несметан рад.
   Корисници кредита  дужни су да на захтјев
пољопривредног инспектора доставе у одређеном
року,или ставе на увид,податке и материјале који су
инспектору потребни за обављање инспекцијског
надзора.

Члан 7.
Пољопривредни инспектор:

1. Прикупља податке и обавјештења од корисника
кредита и кредитора,када је то потребно за
обављање послова надзора над провођењем ове
Одлуке,и

2. Извјештава начелника општине о уоченим
неправилностима у провођењу Одлуке.

IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.

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

Број:01-022-18/07 ПРЕДСЈЕДНИК
7.марта 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.

18
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи("Службени гласник Републике Српске",бр.
101/04,42/05 и 118/05)и члана 26.Статута Општине
Доњи Жабар("Службени  гласник Општине Доњи
Жабар",бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар на
Двадесетпетој редовној сједници одржаној  7.3.2007.
године,донијела је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ

ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ  ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.

    Приступа се изради Стратегије одрживог развоја
Општине Доњи Жабар(у даљем тексту: "Стратегија
одрживог развоја Општине").

Члан 2.
    Циљ израде Стратегије одрж ивог развоја Општине је
дефинисање визије одрживог развоја и заштите
животне средине Општине Доњи Жабар за период од
наредних 10 година(2008-2018).

Члан 3.
Носилац израде Стратегије одрживог развоја је

Комисија за планирање Општинског развоја (у даљем
тексту:Комисија),образована у складу са Пословником
Скупштине општине Доњи Жабар .
   Комисија образује радне групе ради  прикупљања
података,анализе,процјене и израде појединих сегмената
Стратегије по областима:
- економски развој и пољопривреда
- друштвени развој и унапређење животних услова

грађана
- заштита животне средине и ЛЕАП
- инфраструктура
- просторно и урбанистичко планирање .

Члан 4.
   Комисија:

– доноси програм рада,
– даје приједлог буџета израде Стратешког плана,
– даје приједлог начелнику општине у вези

процеса израде и спровођења стратешког плана,

– именује чланове радних група,
– контролише и прати процес стратешког

планирања,
– подноси Скупштини периодичне извештаје о

реализацији програма рада.
На буџет израде Стратешког плана сагласност даје

Скупштина општине.
Члан 5.

  Радна група за заштиту животне средине и ЛЕАП је
дужна да изради локални еколошки акциони план("у
даљем тексту ЛЕАП"),као саставни део Стратегије
одрживог развоја Општине Доњи Жабар.
    Циљ израде ЛЕАП-а је процјена стања животне
средине,одређивање приоритета у заштити животне
средине и одређивање активности у циљу реализације
приоритета.
    Овлашћује се начелник општине Доњи Жабар да
формира радну групу која ће бити носилац израде и
провођења ЛЕАП-а.

Члан 6.
Ради обезбјеђења непосредно г руковођења израдом

Стратегије одрживог развоја,начелник општине именује
Општинског повјереника чији задатак подразумијева
организацију и непосредно руковођење процесом
стратешког планирања одрживог развоја и
координисање свих активности у вези са његовом
реализацијом.

Члан 7.
    Средства потребна за израду Стратегије обезбиједиће
се у оквиру буџета општине.

Члан 8.
Крајњи рок за израду Стратегије одрживог развоја

Општине је 30.јун 2008.године.
Члан 9.

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".
Број: 01 - 022-20/07 Предсједник Скупштине
7.марта 2007. године Перо Стевановић ,с.р.
Доњи Жабар

19
На основу чл.25.и 30. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/024,
42/05 и 118/05) и члана 26. Статута општине Доњи
Жабар(“Службени гласник Општине Доњи Жабар”,
број 6/05),Скупштина општине Доњи Жабар на
Двадесетпетој редовној сједници одржаној дана 7.марта
2007.године,донијела је

О Д Л У К У
О ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ОПШТИНЕ

ДОЊИ ЖАБАР

Члан 1.
Овом Одлуком регулише се представљање општине

Доњи Жабар,њених органа,Административне службе,
јавних служби и других организација на интернету,
одређује садржина интернет презентације,надлежност за
ажурирање и начин финансирања.

Члан 2.
Интернет презентација садржи информације од

значаја за локалну самоуправу и живот грађана,а
нарочито:
 историјат општине Доњи Жабар са

географским,статистичким и демографским
карактеристикама;
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 надлежност и дјелатност општине као јединице
локалне самоуправе;

 организација и рад органа Општине,
Административне службе ,јавних предузећа и
установа;

 састав руководства општине;
 Административна служба,њена организација и

дјелокруг рада;
 услови и поступак коришћења услуга

Административне службе са потребним обрасцима;
 издања службеног гласила Општине;
 привредна друштва и занатско -предузетничка

дјелатност;
 просвјета,здравство и култура на територији

Општине;
 заштита животне средине
 културне,спортске и друге манифестације у

Општини;
 информације о политичким партијама, удружењима

грађана и хуманитарним организацијама;
 и друге информације од значаја за грађане и

одржив развој општине Доњи Жабар.

Члан 3.
        Интернет презентација општине Доњи Жабар
омогућава:
- комуникацију грађана са функционерима и
службеницима Административне службе путем
електронске поште(Е-mail);
- подношење приједлога и сугестија грађана за бољи рад
органа општине,Административне службе,јавних
предузећа и установа.

Члан 4.
Интернет презентација треба да обезбиједи:

- аутоматску евиденцију захтјева грађана(Е -писарница)и
достављање предмета у рад
- подношење захтјева странака и могућност да странка у
поступку прати стање предмета по поднијетом захтјеву
и издавање одређених докумената по захтјеву(изводи из
матичних књига,увјерења и других докумената).

Члан 5.
Интернет презентација има главног и одговорног

уредника и Уређивачки савјет.
    Главни и одговорни уредник организује припрему и
израду садржаја интернет презентације,в оди састанке и
координише рад Уређивачког савјета,распоређује рад
чланова Савјета по областима и одговоран је за уредно
ажурирање свих података на презентацији.
    Уређивачки савјет има пет чланова.
     Главног и одговорног уредника и Уређивачки савјет
именује Скупштина на приједлог начелника општине.

Члан 6.
   Финансирање интернет сајта обухвата закуп домена и
израду и одржавање интернет презентације.
   Интернет презентација Општине Доњи Жабар
финансираће се из буџета општине Доњи Жабар.

Члан 7.
   Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од дана
објављивања у ”Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар”.
Број:01-022-13/07 Предсједник Скупштине
7.марта 2007.године Перо Стевановић ,с.р.
Доњи Жабар

20
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи

(«Службени гласник РС»,број 101/04,42/05 и 118/05),а у
складу са чланом 44.тачка 2.Закона о пољопривредном
земљишту («Службени гласник Р епублике Српске»,број
93/06) и члана 26. Статута општине Доњи
Жабар(«Службени гласник општине Доњи Ж абар»,број
6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на
Двадесетпетој редовној сједници одржаној дана 7.марта
2007. године,доноси

О Д Л У К У
О МЈЕРАМА,НАЧИНУ И УСЛОВИМА ТРАЈНОГ

УНИШТАВАЊА КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈЕ
Члан 1.

Овом Одлуком одређују се м јере,услови,начин и
поступак сузбијања и трајног уништавања алергене
коровске биљке амброзије (Ambrosia Artemisifolia),као
дјелатност од општег интереса.

Члан 2.
Трајно уништавање биљке амброзије обухвата

уништавање ове биљке хемијски дозвољеним
препаратима(примјена ефикасних и екотоксиколошки
погодних хербицида)и на механички начин–кошењем и
вађењем стабла биљке заједно са кор ијеном.

Члан 3.
Обавезне мјере за заштиту ваздуха од полена

амброзије су:
1.Редовна примјена агротехничких м јера на
пољопривредном земљишту  и третирање корова
дозвољеним хемијским препаратима или на механички
начин-вађењем или кошењем прије цвјетања и
плодоношења,
2.Одржавање јавних зелених површина редовним
кошењем траве,
3.Кошење или третман хемијским средствима површина
дуж путног појаса,као и на обалама водотокова и канала,
4.Окопавање,кошење или третман хемијским
средствима површине уз пољске путеве на
пољопривредном земљишту.
   Мјере утврђене у ставу 1.овог члана проводе се у
мјесецу  јуну и јулу током године,а  најкасније у року 8
дана прије опрашивања.

Члан 4.
   На јавним површинама у границама градског и
осталог грађевинског земљишта насељених мјеста
сузбијање и уништавање биљке амброзије обавља
овлашћено комунално предузеће,а на осталим јавним
површинама мјесна заједница,на свом под ручју.

Члан 5.
   Физичка и правна лица су дужна да испред
стамбеног,односно пословног објекта уништавају биљку
амброзију,као и унутар граница грађевинске,односно
катастарске парцеле коју посједују или користе.

Члан 6.
   Сузбијање и стално уништавање биљк е амброзије у
путном појасу и обалама водотокова врше правна лица
која управљају путним правцем,односно водотоковима.

Члан 7.
   Власници и корисници пољопривредног и шумског
земљишта,пашњака и ливада,као и носиоци права
коришћења дуж пољских и осталих нек атегорисаних
путева дужни су да стално уништавају биљку амброзију,у
складу са одредбама члана 3.ове Одлуке.
Третиране површине у поступку уништавања амброзије

имаоци и корисници земљишта дужни су да пријаве
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инспекцији за заштиту животне средине или
пољопривредној инспекцији.

Члан 8.
У циљу заштите здравља становништва, на приједлог

Административне службе надлежне за комуналну
дјелатност или инспекције,начелник општине може
одобрити периодично уклањање амброзије на
одређеним подручјима,на терет средстава Бу џета
Општине.

Члан 9.
   Надзор над примјеном ове Одлуке врши комунална
инспекција,пољопривредна инспекција и инспекција за
заштиту животне средине,у оквиру дјелокруга свог рада.

Члан 10.
  У вршењу инспекцијског надзора,надлежни инспектор,
односно комунални полицајацр има право и дужности
да утврђује да ли се биљка амброзија уништава на:
- јавним зеленим површинама,
- у близини комуналних објеката,
-дуж путних праваца,као и обалама водотокова и канала,
- на грађевинском земљишту,
- пољопривредном земљишту,
- у близини пољских и осталих некатегорисаних
путева,као и
- да контролише да ли се спроводе мере заштите ваздуха
од полена амброзије из члана 3. Одлуке.

Члан 11.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор је

овлашћен да:
-нареди примјену мјера заштите ваздуха од полена
амброзије(члан 3.),
-нареди у одређеном року уништавање биљке амброзије,
-путем комуналног предузећа спроведе наложено
уништавање амброзије о трошку извршиоца,
- поднесе захтјев за покретање прекршајног поступка.

Члан 12.
По жалби на решење надлежне инспекције,односно

комуналне полиције рјешава у другом степену начелник
општине.
  Жалба на рјешење инспекције не задржава извршење

рјешења.
Члан 13.

   Новчаном казном за прекршај казниће се лице које не
проводи мјере сузбијања и уништавања  биљке
амброзије или поступа супротно одредбама члана 3., 4.,
5., 6. и 7. ове Одлуке,и то:
- правно лице новчаном казном у износу од 250,оо -
500,оо КМ,
- одговорно лице у правном лицу казном у износу од
120,оо-250,оо КМ,
- предузетник новчаном казном у изно су од 150,оо-
300,оо КМ,
- физичко лице новчаном казном у износу од 70,оо -
250,оо КМ.

Члан 14.
   Административна служба надлежна за пољопривреду
и комуналне дјелатности обавјештаваће становништво о
штетности амброзије и потреби њеног трајног
уништавања.

Члан 15.
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар».
Број:01-022-16/07 Предсједник Скупштине
7.марта 2007.године Перо Стевановић ,с.р.

21
На основу члана 15. Закона о уређењу

простора("Службени гласник Републике Српске",
бр.84/2002–Пречишћени текст ,14/03-исправка и
112/06),а у складу са чланом 30. Закона о локалној
самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр.
101/04,42/05 и 118/05), чланом 8.Закона о
територијалној организацији и локалној самоуправи
Републике Српске("Службени гласник Републике
Српске",бр.11/94, 6/95, 26/95, 15/96, 17/96,19/96 и
6/97) и чланом 26.Статута општине Доњи Жабар
("Службени гласник општине Доњи Жабар",
бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на
Двадесетпетој редовној сједници одржаној
7.3.2007.године,донијела је

О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о одређивању и

обиљежавању имена насеља,улица и тргова и
означавању зграда бројевима

Члан 1.
 У Одлуци о одређивању и обиљежавању имена
насеља,улица и тргова и означавању зграда бројевима
("Службени гласник Општине Српско Орашје",
бр.3/03),у тексту Одлуке,назив "Српско Орашје" мијења
се и гласи:"Доњи Жабар".

Члан 2.
 Члан 5.Одлуке мијења се и измијењен гласи:

"Члан 5.
Име новог насеља,улице или трга,као и промјену
постојећег имена насеља,улице или трга утврђује се
Одлуком Скупштине општине на приједлог сталног
радног тијела Скупштине,над лежног за уређење
простора и комуналне дјелатности(у даљем
тексту:надлежно радно тијело Скупштине),уз претходно
прибављено мишљење Министарства за просторно
уређење,грађевинарство и екологију.
 У поступку утврђивања приједлога назива новог
насеља,улице или трга,као и промјену постојећег имена
насеља,улице или трга,надлежно радно тијело
Скупштине обавезно прибавља мишљење савјета мјесне
заједнице и организује јавну расправу у мјесној
заједници."

Члан 3.
 У члану 6.Одлуке мијења се став 2.и гласи:
  "Иницијатива се покреће писменим путем и упућује
надлежном радном тијелу Скупштине.Иницијатива
мора бити образложена."

Члан 4.
  У Одлуци,текст "надлежи орган Општинске управе за
послове урбанизма и грађења",мијења се у
одговарајућим падежима и гласи:"Административ на
служба надлежна за уређење простора".

Члан 5.
  У Одлуци мијења се члан 28.и измијењен гласи:

"Члан 28.
Надлежно радно тијело Скупштине дужно је провести

поступак ради одређивања имена насеља,улица и
тргова,у складу са одредбама ове Одлуке и упутити
Скупштини на разматрање и усвајање до
31.12.2007.године."

Члан 6.
  Иза члана 28.додаје се нови члан 28а.који гласи:



6

"Члан 28а.
За улице и тргове којима буду измијењени

називи,досадашње таблице са њиховим називима
прецртавају се попречно двоструком црве ном линијом
и скидају се након истека једне године од промјене
њиховог назива."

Члан 7.
  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број: 01-022-14/07 ПРЕДСЈЕДНИК
7.марта 2007.године СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р

22
На основу члана 30.  Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске",број
101/024,42/05 и 118/05),а у складу са чл.2.и 3.Закона о
финансирању политичких странака из  буџета
Републике,општине и града("Службени гласник
Републике Српске",бр.17/00) и чланом 26. Статута
општине Доњи Жабар(“Службени гласник Општине
Доњи Жабар”,број 6/05),Скупштина општине Доњи
Жабар на Двадесетпетој редовној сједници одржаној
дана 7.марта 2007. године,донијела је

О Д Л У К У
О ФИНАНСИРАЊУ РЕДОВНОГ РАДА

ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА ЗАСТУПЉЕНИХ У
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Члан 1.
Овом Одлуком регулише се начин финансирања и

расподјела средстава из Буџета Општине Доњи Жабар
намијењених за рад политичк их странака које имају
одборнике у Скупштини општине Доњи Жабар.

Средства из става 1.овог члана се додјељују ради
покрића путних трошкова,набавке горива,трошкова
одржавања,услуга,ПТТ трошкова,трошкова штампања
публикација и осталих трошкова везаних за р ад
одборника.

Члан 2.
Општина Доњи Жабар обезбјеђује средства за

финансирање редовног рада политичких странака чији
су кандидати изабрани за одборнике Скупштине
општине Доњи Жабар(у даљем тексту:Скупштина),у
износу од најмање 0,2% укупних буџетских прихо да за
годину за коју се буџет доноси.

Средства из става 1. овог члана,у висини од 20%
распоређују се у једнаким износима политичким
странкама које имају одборнике у Скупштини,а остатак
средстава (80%) распоређује се сразмјерно броју
одборничких мјеста ко ја политичке странке имају у
Скупштини.

Члан 3.
Административна служба Општине надлежна за

послове финансија,сразмјерни дио средстава из члана 2.
ове Одлуке,преноси политичким странкама које имају
одборнике у Скупштини,сваког мјесеца, до 5-ог дана у
мјесецу за претходни мјесец.

Члан 4.
Политичке странке којима се распоређују средства за

рад у складу са одредбама ове Одлуке,дужне су
подносити извјештаје надлежним органима о утрошку
наведених средстава,у складу са законом и подзаконским
прописима.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

ојављивања у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.

Број:01-022-12/07 Предсједник Скупштине
7.3.2007.године Перо Стевановић ,с.р.
Доњи Жабар

23
На основу чл. 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,
бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 2.12 став
7. Изборног закона Босне и Херцеговине (“Службени
гласник Босне и Херцеговине”, бр.23/01,7/02-ВП БиХ,
9/02-ВП БиХ,20/02,25/02-исправка,4/04,20/04 ,25/05-
ВПБиХ, 52/05, 77/05, 11/06-ВП БиХ и 24/06),
Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетпетој
редовној сједници одржаној 7 .фебруара 2007.године,
донијела је

О Д Л У К У
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
У 2007.ГОДИНИ

Члан 1.
Накнаде за рад чланова Општинске изборне

комисије(у даљем тексту:Комисија)за 2007.годину ,
одређују се у мјесечном износу ,и то:

- предсједник Комисије  ......... ............   300,00 КМ
- чланови Комисије,појединачно   ....  250,00 КМ

Члан 2.
Ова Одлука биће објављена у “Службеном гласнику

општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-19/07 ПРЕДСЈЕДНИК
7.марта 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.

24
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске ",број
101/04,42/05 и 118/05),члана 26. Статута Општине
Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи
Жабар",број 6/05),Скупштина општине Доњи Жабар
је,на Двадесетпетој редовној сједници одржаној 7.
3.2007.године,донијела

О Д Л У К У
О ПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА ПОМОЋИ

РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
I

     Програмом помоћи расељеним лицима(у даљем
тексту:Програм) утврђују послови и задаци органа
Општине и Административне службе у реализацији
помоћи наведеној категорији грађана на подручју
Општине Доњи Жабар ,као и њихов основни
садржај,носиоци послова и задатака и рокови извршења
послова и задатака.

Скупштина општине Доњи Жабар у буџету
Општине за 2007.годину предвидјела је средства за
помоћ расељеним лицима у  износу од 15.000,00
КМ(Економски код 614233).

За 2007. годину,новчана средства у укупном износу
од 15.000 КМ биће утрошена за помоћ у стамбеном
збрињавању расељених лица .
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II
     У циљу провођења овог Програма начелник
општине образоваће Комисију за додјелу помоћи
расељеним лицима у 2007.години. Помоћ у стамбеном
збрињавању додјељиваће се путем финансирања
набавке грађевинског материјала.Основни критеријуми
за додјелу помоћи су:

- пребивалиште подносиоца захтјева -носиоца
домаћинства на подручју општине Доњи Жабар

- да подносилац захтјева или члан његовог
породичног домаћинства нису добили помоћ по
овом основу од Општине Доњи Жабар у
2006.години.

     Комисија је дужна обавити све припремне
радње,направити план рада,у сљедећим фазама и
роковима:

1) објавити јавни позив за подношење захтјева и
учинити доступним свим заинтересованим лицима
из категорије расељених лица која имају
пребивалиште на подручју Општине Доњи
Жабар,а по потреби израдити образац захтјева

Р о к: 23.3.2007.године;
2) запримити све захтјеве-Р о к: до 13.4.2007.године;
3) израдити и спровести план обиласка подносилаца

захтјева и утврдити стање и потребу за
одобравањем помоћи за сва заинтересована лица
која се јаве у року објављеном у јавном позиву
       Р о к: од 16.4. до 30.4.2007.године;

4) сачинити листу приоритета за додјелу помоћи и
донијети закључак о одобреној помоћи расељеним
лицима и висином одобрене помоћи.

Р о к: до 11.5.2007.године .
5) Против Закључка подносиоци захтјева могу

уложити приговор начелнику општине,у року од 15
дана од дана његовог пријема.

III
Реализација одобрених помоћи извршиће се до

31.12.2007.године.
   Комисија ће израдити и доставити Скупштини
извјештај о реализацији Програма помоћи расељеним
лицима за 2007.годину.

IV
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар“.
Број: 01-022-24/07 ПРЕДСЈЕДНИК
7.марта 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.

25
На основу члана 30.Закона о  локалној

самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,
бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.
Статута општине Доњи Жабар(„Службени гласник
општине Доњи Жабар“,бр.6/05)и чланом 45.став
1.Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар("Службени гласник општине Д оњи
Жабар",бр.1/05 и 4/05-испр.),Скупштина општине
Доњи Жабар на Двадесетпетој редовној сједници
одржаној дана  7.марта 2007. године донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА

ОДБОРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДОЊИ ЖАБАР

I
У Одлуци о избору чланова одбор а Скупштине

општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине
Доњи Жабар",бр.3/05,6/06 и 10/06),у тачки 10.ОДБОР
ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ,под редним бројем 7.
разрјешава се Драго Павловић,из реда спортских
радника због оставке,а изабран је Душан Цвијановић из
Човић Поља.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а

објавиће се у „Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар“.
Број: 01-022-27/07          Предсједник Скупштине
7. марта 2007. године Перо Стевановић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р

26
На основу члана 30.Закона о локалној

самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”,
бр.101/04,42/05 и 118/05),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 и
4/05-испр.),Скупштина општине Доњи Жабар,на
Двадесетпетој редовној сједници одржаној дана 7.марта
2007.године,донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К
I

 Усвајају се извјештаји о раду за 2006.годину са
плановима рада у 2007.години пољопривредне и
здравствено-санитарне инспекције и комуналне
полиције.

II
 Извјештаји и планови рада из става I.,у прилогу,чине
саставни дио овог Закључка.

III
 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.

Број: 01-022-23/07 ПРЕДСЈЕДНИК
7.марта 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.

27
На основу члана 30.Закона о локалној

самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”,
бр.101/04,42/05 и 118/05),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 и
4/05-испр.),Скупштина општине Доњи Жабар,на
Двадесетпетој редовној сједници одржаној дана 7.марта
2007.године,донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К
I

 Усвајају се извјештаји о раду савјета мјесних заједница
Доњи Жабар,Човић Поље и Лончари за 2006.годину.

II
 Извјештаји из става I.,у прилогу,чине саставни дио овог
Закључка.
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III
 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број: 01-022-22/07 ПРЕДСЈЕДНИК
7.марта 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.

28
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”,
бр.101/04,42/05 и 118/05),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 Двадесетпетој
редовној сједници одржаној дана 7.марта 2007.
године,донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К
I

Прихвата се Информација о провођењу општинских
одлука из области ученичког и студентског стандарда у
2006.години.

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

III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику

општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-25/07  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
7.марта 2007.године Перо Стевановић ,с.р.
Доњи Жабар

29
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”,
бр.101/04,42/05 и 118/05),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 Двадесетпетој
редовној сједници одржаној дана 7.марта 2007.године,
донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К
I

Усваја се Извјештај о раду Општинске борачке
организације Доњи Жабар у 2006.години,број 04 -56-
2/07 од 1.3.2007.године.

II
   Извјештај из тачке I. у прилогу,чини саставни дио
овог Закључка.

III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику

општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-11/07 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
7.марта 2007.године Перо Стевановић ,с.р.
Доњи Жабар

30
На основу члана 30. Закона о локалној

самоуправи(“Службени гласник Републике

Српске”,бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом
26.Статута општине Доњи Жаба р(“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 Д вадесетпетој
редовној сједници одржаној дана 7.марта
2007.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. -31.12.2006.године.

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

III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику

општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-10/07 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
7.марта 2007.године Перо Стевановић ,с.р.
Доњи Жабар

31
На основу члана 30. Закона о локалној

самоуправи(“Службени гласник Републике Српске ”,
бр.101/04,42/05 и 118/05),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 Жаб ар,на Двадесетпетој
редовној сједници одржаној дана 7.марта 2007.године,
донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К
I

Прихвата се Информација о организацији
Административне службе Општине Доњи Жабар.

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

III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику

општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-26/07 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
7.марта 2007.године Перо Стевановић ,с.р.
Доњи Жабар

32
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 Двадесетпетој редовној сједници
одржаној дана 7.марта 2007.године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење поступка
јавног конкурса за пријем службеника у радни

однос у Административну службу
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I
    Именује се Комисија за спровођење поступка јавног
конкурса за пријем у радни однос у Административној
служби,на радно мјесто Самостални стручни сарадник
за цивилну заштиту и права бораца,породица
погинулих бораца,војних инвалида и цивилних жртава
рата,(у даљем тексту:Комисија),у саставу:

1. Радо Лејић,са листе стручњака, члан,предсједник
2. Симо Божић,са листе стручњ ака, члан,замјеник

предсједника
3. Душанка Јовановић,са листе стручњака ,члан
4. Митар Митровић ,из реда службеника са

професионалним искуством,члан
5. Слободан Вуковић,из реда службеника са,члан

II
Комисија врши провјеру пријава на конкурс за

упражњено радно мјесто из тачке I.овог Рјешења ,обавља
улазни интервју са кандидатима,утврђује редослијед
кандидата и врши друге послове у поступку провођења
конкурса за пријем у радни однос у Административну
службу општине Доњи Жабар,у складу са Законом о
локалној самоуправи(„Службени гласник Републике
Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05),Правилником о
јединственим правилима и процедури провођења јавне
конкуренције за запошљавање  у Административној
служби Општине Доњи Жабар („Службени гласник
Општине Доњи Жабар“,бр.12/06)и другим п рописима
који регулишу запошљавање у административној
служби јединице локалне самоуправе.

III
   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а биће
објављено у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".

Број:01-022-21/07 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
7.3.2007.године Перо Стевановић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р

3 3
    На основу члана 37.став 1.Статута Општине Доњи
Жабар("Службени гласник Општине Доњи
Жабар",бр.6/05),а сагласно члану 19.став 1.Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар("Службени гласник
Општине Доњи Жабар",бр.1/05),Предсједник
Скупштине општине Доњи Жабар, даје сљедеће

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е
потпредсједнику Скупштине

  Овлашћујем потпредсједника Скупштине општине да
непосредно врши сљедеће послове из надлежности
предсједника скупштине општине, утврђене Статутом
општине Доњи Жабар и Пословником Скупштине
општине Доњи Жабар,и то:

- информисање одборника о планираном распореду
одржавања сједница Скупштине општине;

- старање о припреми и уредном и благовременом
достављању материјала одборницима;

- усклађивање рада одбора и других радних тијела
Скупштине.

  Овлашћење важи до писменог опозива.
  Ово овлашћење биће објављено у «Службеном
гласнику Општине Доњи Жабар».

Број:01-013-2/07 ПРЕДСЈЕДНИК
8.марта 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.

Број 2-Службени гласник Општине Доњи Жабар -Четвртак,8.марта 2007.године
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С А Д Р Ж А Ј

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

16. Одлука о додатним мјерама структурне политике и обезбјеђењу средстава за
подстицање развоја пољопривреде и села

17. Одлука о усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села у
2007.години

18. Одлука о приступању изради Стратегије одрживог развоја општине Доњи Жабар
19. Одлука о интернет презентацији Општине Доњи Жабар
20. Одлука о мјерама,начину и условима трајног уништавања коровске биљке амброзије
21. Одлука о измјени и допуни Одлуке о одређивању и обиљежавању имена насеља,улица

и тргова и означавању зграда бројевима
22. Одлука о финансирању редовног рада политичких странака заступљених у Скупштини

општине Доњи Жабар
23. Одлука о висини накнаде за рад чланова Општинске изборне комисије у 2007.години
24. Одлука о провођењу Програма помоћи рас ељеним лицима
25. Одлука о измјени Одлуке о избору чланова одбора Скупштине општине Доњи Жабар
26. Закључак о усвајању  извјештаја о раду за 2006.годину са плановима рада у

2007.години пољопривредне и здравствено -санитарне инспекције и комуналне полиције
27. Закључак о усвајању извјештаја о раду савјета мјесних заједница Доњи Жабар,Човић

Поље и Лончари за 2006.годину
28. Закључак о прихватању Информације о провођењу општинских одлука из области

ученичког и студентског стандарда у 2006.години
29. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Општинске борачке организације Доњи Жабар

у 2006.години,број 04-56-2/07 од 1.3.2007.године
30. Закључак о прихватању Информације о раду Полицијске станице Пелагићево за

период 1.1.-31.12.2006.године
31. Закључак о прихватању Информације о организацији Административне службе

Општине Доњи Жабар
32. Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за пријем

службеника у радни однос у Административну службу на радно мјесто Самостални
стручни сарадник за цивилну заштиту  и права бораца,породица поги нулих
бораца,војних инвалида и цивилних жртава рата

ОСТАЛИ АКТИ
АКТИ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

33. Овлашћење потпредсједнику Скупштине општине за обављање послова из надлежности
предсједника Скупштине општине Доњи Жабар

Четвртак,8.марта 2007.године-Службени гласник Општине Доњи Жабар -Број 2/07
Оснивач и издавач:Скупштина општине Доњи Жабар,Доњи Жабар. Одговорни
уредник:Митар Митровић дипл.правник. Уређује Редакцијски колегиј:Ружица
Јовичић,Миле Максимовић и Зденко Јовановић. Тел/факс:054/875-100.
"Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по потреби. Жиро рачун
Општинских прихода: 562-011-00000765-86 код Развојне банке Југоисточне
Европе АД Бања Лука-Филијала Модрича.


