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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  Републике
Српске“, бр. 101/04,42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чл.  26. и 48. Закона о управљању
отпадом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/13), чланом 6. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/11), чл. 7. и 35. Одлуке о
комуналним дјелатностима („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 31/13) и
чланом 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени  гласник општине Доњи Жабар“,
број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), Скупштина општине Доњи Жабар, на
17. редовној сједници одржаној дана 23. априла 2014. године, донијела је

ОДЛУКУ
о управљању отпадом

     I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

 Овом Одлуком уређује се управљање отпадом и пружање услуга управљања отпадом на
подручју општине Доњи Жабар (у даљем тексту: Општина).
   Збрињавање отпада из стамбених и пословних простора, као и јавних површина обухвата
прикупљање,  одвожење, депоновање, уништавање или прераду отпада, осим индустријског
отпада и опасних  материја, као и одржавање депоније.
   Збрињавање отпада је комунална дјелатност индивидуалне комуналне потрошње од
посебног друштвеног интереса за Општину.

Члан 2.
   Комуналну дјелатност збрињавањања отпада на подручју Општине врши јавно комунално
предузеће или привредно друштво чији је оснивач или суоснивач општина Доњи Жабар,
регистровано за обављање наведене комуналне дјелатности, односно привредно друштво коме је та
дјелатност повјерена у складу са прописима о јавним набавкама (у даљемтексту:Давалац услуге).
   Давалац услуге из става 1. овог члана дужан је испуњавати услове у погледу регистрације
за обављање дјелатности управљања отпадом и услове у погледу техничко-технолошке
опремљености, организационе и кадровске способљености.

Члан 3.
   Давалац услуге дужан је да управљање отпадом организује на начин којим се обезбјеђује
континуирано (редовно) преузимање, транспорт и депоновање отпада према утврђеном
распореду.

Члан 4.
   Произвођачи и имаоци отпада дужни су исти скупљати и складиштити на еколошки
прихватљив начин.
   Услуге Даваоца услуге за одвоз комуналног отпада обавезни су да користе сва правна и
физичка лица са подручја општине Доњи Жабар.

Гласник
Доњи Жабар

Година XXI – Број 6 Понедјељак, 28. април 2014. године
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Члан 5.

   Јединица мјере за обрачун накнаде преузимања, транспорта и депоновања отпада је:
- за физичка лица (домаћинства): мјесечни паушал, зависно од учесталости преузимања,

транспорта и депоновања отпада;
- за кориснике услуге који посједују имовину на подручју општине Доњи Жабар, а

повремено бораве на наведеној територији, обрачун ће се вршити годишњим паушалом;
- могућност договарања и другог начина обрачуна за правна лица, а који обезбјеђује

квалитетно пружање услуге, као и редовну наплату извршене услуге;
- преузимање, транспорт и депоновање биоразградивог и кабастог отпада обрачунаваће

се мјесечним паушалом.
Члан 6.

   Цијену услуге преузимања, транспорта и депоновања отпада утврђује и предлаже Давалац
услуге, а сагласност на цијену даје Скупштина општине, у складу са прописима о
регулисању цијена одређених производа и услуга.

Члан 7.
   Вршење преузимања, транспорта и депоновања отпада од правних лица врши се на основу
уговора који су сва правна лица са подручја општине Доњи Жабар обавезна да закључе са
Даваоцем услуге у року од седам (7) дана од дана добијања рјешења за рад.

Члан 8.
   Корисник услуге преузимања, транспорта и депоновања отпада плаћа извршену услугу на
основу испостављеног рачуна даваоца услугe.

II. ВРСТЕ ОТПАДА
Члан 9.

Под отпадом у смислу ове одлуке подразумијева се:
- комунални отпад је отпад из домаћинства и пословних простора који се свакодневно

ствара као последица редовне употребе стамбеног и пословног простора;
- биоразградиви отпад је отпад погодан за аеробну разградњу, као што су трава, лишће,

грање, пиљевина, отпад из повртњака и цвијећњака;
- кабасти (гломазни) отпад као што су бијела техника, електронска опрема (ТВ апарати,

радиопријемници, рачунари и др.), дијелови намјештаја, дијелови возила и др;
- клаонички и органски отпад је отпад који настаје у клаоницама, ресторанима,

месницама;
- индустријски отпад је отпад који настаје као последица индустријске и фабричке

дјелатности и који је по својим особинама сличан или исти комуналном отпаду као што су
дијелови материјала који нису погодни за даљу употребу (текстил, кожа, гума, пластика,
опиљци);

- грађевински отпад је отпад који настаје на градилишту (земља, шут, бетон, камен,
керамика, остаци фасадерских, водоинсталатерских, електроинсталатерских, хидро и термо
– изолатерских радова, кровопокривачких радова);

- селективни отпад је отпад који се може рециклирати (поново употријебити), као што је
картон, папир, ПЕТ – амбалажа, стакло, пластика, метал и други.

Члан 10.
 Третман осталих врста отпада може се регулисати посебном одлуком Скупштине oпштине

Доњи Жабар.

      III. ОДЛАГАЊЕ, ПРЕУЗИМАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА
Члан 11.

   Корисници услуге су обавезни да комунални отпад одлажу у адекватно (одговарајуће)
посуђе које искључује негативан утицај на животну средину.



Страна 3

Број 6  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  Понедјељак, 28. април 2014.
Члан 12.

   Физичка лица (домаћинства) су обавезна да комунални отпад одлажу у:
     1. пластичне и металне канте запремине од 100 до 240 литара, а које морају бити
опремљене поклопцем и рукохватима за пражњење и чији садржај не прелази масу већу од
50 kg,
     2. ПВЦ (PVC) вреће запремине од 50 до 120 литара, а које морају бити уредно завезане и
чија маса не прелази 25 kg,
     3. у разуђеном дијелу Општине у стациониране контејнерe запремине 7,0 m³.

Члан 13.
   Правна лица су обавезна да комунални отпад одлажу у:
     1. пластичне и металне канте запремине од 100 до 240 литара, а које морају бити
опремљене поклопцем и рукохватима за пражњење и чији садржај не прелази масу већу од
50 kg,

  2. ПВЦ (PVC)  вреће запремине од 50 до 120 литара, а које морају бити уредно завезане и
чија маса не прелази 25 kg,
     3. ПВЦ и металнe контејнерe запремине 1100 литара,
     4. металнe контејнерe запремине 7 m³.

Члан 14.
   Посуђе за одлагање комуналног отпада набавља ималац отпада односно корисник услуге.
   Капацитет посуђа за одлагање комуналног отпада (број канти, контејнера и др.) предлаже
Давалац услуге, а сагласност даје Општинска управа надлежна за комуналне послове.

Члан 15.
   Локацију за постављање контејнера на јавним површинама предлаже Давалац услуге, а
сагласност даје Општинска управа надлежна за комуналне послове.
   Локацију за постављање контејнера у разуђеном дијелу Општине предлаже Давалац
услуге уз прибављено мишљење мјесно надлежног Савјета мјесне заједнице и уз сагласност
Општинске управе надлежне за комуналне послове.

Члан 16.
   У посуђе за комунални отпад забрањено је одлагати: биоразградиви, грађевински,
клаонички, течни, кабасти и селективни отпад, као ни пепео, жар, угинуле животиње.

Члан 17.
   Забрањено је палити, уништавати, закопавати, уклањати и одлагати комунални отпад
противно одредбама ове Одлуке.
   Забрањено је одлагање отпада у контејнере и друго посуђе за одлагање отпада физичким и
правним лицима која нису регистрована као корисници Даваоца услуга.

Члан 18.
   Биоразградиви отпад (трава, лишће, грање,отпад повртњака и цвијећњака) и селективни
отпад (папир, картон, ПЕТ-амбалажа, ПВЦ), корисници услуге су обавезни одложити поред
комуналног отпада у дане редовног одвожења отпада или у намјенске контејнере за
селективни отпад.

Члан 19.
   Извођачи грађевинских радова су дужни да се прије отпочињања радова пријаве Даваоцу
услуге ради регулисања начина одлагања грађевинског отпада.

Члан 20.
   Имаоци других врста отпада, осим комуналног, биоразградивог и селективног отпада,
дужни су да отпад збрину самостално или путем Даваоца услуге.

Члан 21.
   Корисници услуга су дужни да комунални, биоразградиви и селективни отпад изнесу на
јавну површину до 7.00 часова у дане одвоза по распореду.
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Члан 22.

   Давалац услуге има обавезу да:
- редовно одвози комунални, биоразградиви и селективни отпад према утврђеној

динамици, односно према програму одвоза или уговору са Општином,
- по позиву корисника услуге преузима и друге врсте отпада и врши збрињавање истог

по одобреном цјеновнику Даваоца услуге од стране Скупштине општине,
- за преузимање и транспорт отпада користи возила прилагођена за ту врсту намјене,
- након пражњења посуђа за отпад, исто врати на своје мјесто и почисти простор око

посуђа,
- упозорава корисника услуге на неопходност замјене дотрајалог посуђа за одлагање

отпада,
- да приликом пражњења не оштети посуђе за одлагање отпада,
- да при преузимању и транспорту отпада не расипа отпад, у циљу спречавања загађења

животне средине.
Члан 23.

    Преузети отпад од корисника услуге Давалац услуге транспортује до мјеста за раздвајање
или до мјеста за депоновање отпада.

IV. НАДЗОР
Члан 24.

    Надзор над примјеном одредаба ове одлуке врши Комунална полиција и Општинска
управа надлежна за комуналне послове.

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.

   Новчаном казном у износу од 30,00 до 300,00 КМ казниће се физичко лица ако поступи
супротно одредбама чланова 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20. и 21. ове Одлуке.

Члан 26.
    Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће се правно лице -
корисник услуге ако поступи супротно одредбама чланова 7., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18.,
19., 20. и 21. ове Одлуке.
   Новчаном казном у износу од 50,00 КМ до 500,00 КМ казниће се одговорно лице у
правном лицу ако поступи супротно одредбама чланова 7.,11.,12.,13., 14.,15., 17., 18., 19.,20.
и 21.ове Одлуке.

Члан 27.
    Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће се Давалац услуге ако
поступи супротно одредбама члана 22. ове Одлуке
   Новчаном казном у износу од 50,00 КМ до 500,00 КМ казниће се одговорно лице Даваоца
услуге ако поступи супротно одредбама члана 22. ове Одлуке.

VI.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број: 01-022-29/14 Потпредсједник Скупштине
23. април 2014. године                                                              Цвијетин Ђорђић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом 17. Закона о
статусу функционера јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“,бр. 96/05 и 98/13) и чланом 26. став 1. тачка 2) Статута Општине Доњи Жабар
(„Службени гласник Општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број
9/12), Скупштина Општине Доњи Жабар на својој 17. редовној сједници одржаној дана 23.
априла 2014. године, донијела је

ОДЛУКУ
о висини плата функционера Општине Доњи Жабар

Члан 1.
   Овом Одлуком уређују се критеријуми и висина плата функционера ОпштинеДоњиЖабар.

Члан 2.
   Функционери општине Доњи Жабар (у даљем тексту: функционери) су:
     1. Начелник Општине Доњи Жабар
     2. Замјеник Начелника Општине Доњи Жабар
     3. Предсједник Скупштине Општине Доњи Жабар
     4. Потпредсједник Скупштине Општине Доњи Жабар

Члан 3.
   Висина плате функционера утврђује се на основу критеријума просјечне плате запослених
у Општинској управи Општине Доњи Жабар у претходној години, не укључујући плате
функционера.
   Плате функционера не увећавају се по основу критеријума броја становника на подручју
Општине Доњи Жабар.

Члан 4.
 Плата Начелника општине износи 2,6 просјечних плата запослених у Општинској управи

Општине Доњи Жабар у претходној години, не укључујући плате функционера.
   Плата Замјеника начелника општине утврђује се у висини од 73% плате Начелника
општине обрачунате у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 5.
   Плата Предсједника Скупштине општине износи 2,4 просјечних плата запослених у
Општинској управи Општине Доњи Жабар у претходној години, не укључујући плате
функционера.
   Плата Потпредсједника Скупштине општине утврђује се у висини од 75% плате
Предсједника Скупштине општинеобрачунате у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 6.
   Саставни дио основне плате функционера утврђене у складу са чл. 4. и 5. ове  Одлуке је
увећање по основу укупног пензијског стажа који износи 0,5% за сваку годину пензијског
стажа.

Члан 7.
   Функционери немају право на увећање плате по основу прековременог рада.
   Предсједник и Потпредсједник Скупштине општине немајуправо на одборничку накнаду.

Члан 8.
     Функционери имају право на остала примања по основу рада која, у складу са законом и
колективним уговором, остварују запослени у Општинској управи (минули рад, топли
оброк, регрес за годишњи одмор, зимница и др.).
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Члан 9.

   Средства за исплату плата функционера обезбјеђују се убуџету Општине Доњи Жабар.

Члан 10.
   За провођење ове Одлуке задужује се Општинска управа надлежна за послове буџета,
рачуноводства и финансија.

Члан 11.
   Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о платама и другим накнадама
функционера општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 6/11-
Други Пречишћени текст,  Ванредни број 5/12, Ванредни број 15/12, број 7/13, 10/13 и
16/13).

Члан 12.
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број:01-022-30/14 Потпредсједник Скупштине
23.  април 2014. године Цвијетин Ђорђић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
       51
   Скупштина општине Доњи Жабар, на основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07-испр. и 55/10),а у
складу са чланом 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 41/03) и чланом 148б. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13),у предмету избора и именовања предсједника и чланова Одбора за жалбе општине
Доњи Жабар, разматрајући Извјештај Комисије за избор предсједника и чланова Одбора за
жалбе број 01-111-1/14 од 20. марта 2014. године,а на приједлог Комисије за избор и
именовање Скупштине општине Доњи Жабар од 17. априла 2014. године, на 17. редовној
сједници одржаној 23. априла 2014. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Доњи Жабар
1. За чланове Одбора за жалбе општине Доњи Жабар, на период од четири године, именују

се:
- Симо Божић, дипл. правник из Шамца, Предсједник Одбора за жалбе
- Живан Благојевић, дипл. правник - адвокат из Шамца, члан, и
- Драшко Латиновић, дипл. правник из Бања Луке, члан.

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у «Службеном гласнику
општине Доњи Жабар».

3. Предсједник и чланови Одбора за жалбе имају право на накнаду за рад, чија висина се
утврђује одлуком Скупштине општине Доњи Жабар.

Образложење
У складу са Одлуком о оснивању Одбора за жалбе број 01-022-1/14 коју је донијела

Скупштина општине Доњи Жабар на 15. редовној сједници од 31. јануара 2014. године
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 2/14), расписан је јавни конкурс за избор
предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Доњи Жабар који је објављен  у дневним
новинама „Глас Српске“ у броју од 20. фебруара 2014. године, у "Службеном гласнику
Републике Српске", број 10/14 од 19. 2. 2014. године и  у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“, број 3/14 од 27. 2. 2014. године.
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Поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање чланова Одбора за жалбе провела је

Комисија за избор и именовање чланова Одбора за жалбе коју је именовала Скупштина
општине Доњи Жабар Рјешењем бр. 01-022-9/14 од 31. 1. 2014. године. Комисија је
свој Извјештај о спроведеном поступку доставила Комисији за избор и именовање
Скупштине општине Доњи Жабар.
 Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној 11. априла 2014. године, на

основу Извјештаја Комисије за избор и именовање чланова Одбора за жалбе о спроведеном
поступку за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине Доњи Жабар број 01-111-
1/14 од 20. марта 2014. године утврдила да је поступак избора и именовања проведен у
складу са законом, па је исти и прихватила, те израдила приједлог овог Рјешења и упутила
Скупштини општине Доњи Жабар на разматрање и усвајање.
 Скупштина општине Доњи Жабар на 17. редовној сједници одржаној 17. априла 2014.

године донијела је Рјешење као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Рјешење је коначно и против истог се не
може изјавити жалба, али се може покренути управни спор.
   Управни спор се покреће тужбом пред Окружним судом у Добоју. Тужба се подноси у
року од 30 дана од дана достављања овог Рјешења.За тужбу се плаћа судска такса у износу
од  100 КМ.
   Сваки члан јавности може у року од 15 дана од дана доношења овог Рјешења поднијети
Скупштини општине Доњи Жабар приговор који се односи на повреду начела или поступка
утврђених у члану 3. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 41/03). Приговор се подноси
Скупштини општине Доњи Жабар, а копија се доставља Омбудсмену.Поступак по
приговору прописан је одредбама чл.16. и 17. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске.

Број:01-022-31/14     Потпредсједник Скупштине
23. април 2014. године Цвијетин Ђорђић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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   На основу чл. 30. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни
број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,број 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број
9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је на 17. редовној сједници одржаној 23. априла
2014. године,  донијела следећи

ЗАКЉУЧАК

I
   Не усваја се Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста за 2013. годину са
Програмом рада за 2014. годину из разлога што је одржана изборна Скупштина Општинске
организације Црвеног крста супротно Статуту Црвеног крста Републике Српске.

II
   Скупштина општине Доњи Жабар тражи од органа и овлашћених лица за заступање
Општинске организације Црвеног крста да најкасније у року од 30 дана сазову и одрже
изборну Скупштину Општинске организације Црвеног крста у складу са Статутом Црвеног
крста Републике Српске, ради поновног избора органа и лица овлашћених за заступање
Општинске организације Црвеног крста Доњи Жабар.
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III

   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број:01-022-33/14 Потпредсједник Скупштине
23. април 2014. године Цвијетин Ђорђић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
       53

На основу чл. 30. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни
број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,број 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број
9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је на 17. редовној сједници одржаној 23. априла
2014. године,  донијела следећи

ЗАКЉУЧАК
I

Усваја се Извјештај о раду КУД „Рузмарин“ Доњи Жабар у 2013. години са Планом рада у
2014. години.

II
   Извјештај и План рада из тачке I. у прилогу чине саставни дио овог Закључка.

III
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број:01-022-34/14                                                                               Потпредсједник Скупштине
23. април 2014. године                                                                  Цвијетин Ђорђић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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На основу чл. 30. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни
број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,број 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број
9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је на 17. редовној сједници одржаној 23. априла
2014. године,  донијела следећи

ЗАКЉУЧАК
I

Усвајају се Извјештаји о раду са финансијским показатељима спортских организација које
су користиле средства буџета у 2013. години са плановима рада и финансирању у
2014.години, и то:
       а) ФК «Црвена звијезда» Доњи Жабар
       б) ФК «Полет» Човић Поље
       в) ФК «Младост» Лончари
       г) Шах клуб «Полет» Човић Поље (Извјештај о раду и утрошку средстава у 2013.
години).

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

   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број:01-022-33/14                                                                               Потпредсједник Скупштине
23. април 2014. године   Цвијетин Ђорђић, с. р.
Доњи Жабар

________________________
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На основу чл. 30. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни
број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,број 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број
9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је на 17. редовној сједници одржаној 23. априла
2014. године,  донијела следећи

ЗАКЉУЧАК
I

Усвајају се Извјештаји о раду са финансијским показатељима савјета мјесних заједница за
2013. годину, и то:

- Савјет Мјесне заједнице Доњи Жабар
- Савјет Мјесне заједнице Лончари
- Савјет Мјесне заједнице Човић Поље.

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

III
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број:01-022-35/14                                                                    Потпредсједник Скупштине
23. април 2014. године                                                                               Цвијетин Ђорђић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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На основу чл. 30. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни
број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,број 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број
9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је на 17. редовној сједници одржаној 23. априла
2014. године,  донијела следећи

ЗАКЉУЧАК

I
Усваја се Извјештај Кола српских сестара „СВЕТА ПЕТКА“ о утрошку средстава из

Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину.

II
   Извјештај из тачке I. у прилогу чине саставни дио овог Закључка.
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III

 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број:01-022-36/14                                                                               Потпредсједник Скупштине
23. април 2014. године                                                                        Цвијетин Ђорђић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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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. и 61. став 4. Статута општине
Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05, Ванредни број 7/12 и
Ванредни број 9/12-аут. тум.) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05, 4/05-исправка и Ванредни број
9/12-аут. тум.),Скупштина општине Доњи Жабар, на 17. редовној сједници одржаној дана
23.  априла 2014. године,донијела је

ЗАКЉУЧАК

I
   Прихвата се Информација о провођењу општинских одлука о субвенцији превоза ученика
(основна и средња школа) за школску 2013/2014. годину.

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

III
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.
Број:01-022-38/14  Потпредсједник Скупштине
23.  април 2014. године Цвијетин Ђорђић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
       58
     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. и 61. став 4. Статута општине
Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05, Ванредни број 7/12 и
Ванредни број 9/12-аут. тум.) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05, 4/05-исправка и Ванредни број
9/12-аут. тум.),Скупштина општине Доњи Жабар, на 17. редовној сједници одржаној дана
23.  априла 2014. године,донијела је

ЗАКЉУЧАК
I

   Прихвата се Информација о раду и финансијском пословању Општинске борачке
организације Доњи Жабар за 2013.годину са Програмом рада за 2014. годину.

II
    Информација и Програм из тачке I. овог Закључка, у прилогу, чине његов саставни дио.

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

Број:01-022-37/14 Потпредсједник Скупштине
23.  април 2014. године Цвијетин Ђорђић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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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. и 61. став 4. Статута општине
Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05, Ванредни број 7/12 и
Ванредни број 9/12-аут. тум.) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05, 4/05-исправка и Ванредни број
9/12-аут. тум.),Скупштина општине Доњи Жабар, на 17. редовној сједници одржаној дана
23.  априла 2014. године,донијела је

ЗАКЉУЧАК

I
   Прихвата се Информација о раду Полицијске станице Пелагићево за период 1.1.-31. 12.
2013. године број 09-9/01-052-24/14 од 17. 3, 2014. године.

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

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

Број:01-022-39/14  Потпредсједник Скупштине
23.  април 2014. године Цвијетин Ђорђић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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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. и 61. став 4. Статута општине
Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05, Ванредни број 7/12 и
Ванредни број 9/12-аут. тум.) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05, 4/05-исправка и Ванредни број
9/12-аут. тум.),Скупштина општине Доњи Жабар, на 17. редовној сједници одржаној дана
23.  априла 2014. године,донијела је

ЗАКЉУЧАК

I
   Прихвата се Информација о стању путне мреже, вертикалне и хоризонталне сигнализације
и стања ударних рупа на локалним путевима на подручју општине Доњи Жабар број 09-
9/01-052-34/14.

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

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

Број:01-022-40/14 Потпредсједник Скупштине
23.  април 2014. године Цвијетин Ђорђић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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САДРЖАЈ

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
49. Одлука о управљању отпадом
50. Одлука о висини плата функционера Општине Доњи Жабар
51. Рјешење о именовању Предсједника и чланова Одбора за жалбе општине

Доњи Жабар
52. Закључак о неусвајању Извјештаја о раду Општинске организације Црвеног

крста за 2013. годину са Програмом рада за 2014. годину
53.Закључак о усвајању Извјештаја о раду КУД „Рузмарин“ Доњи Жабар у

2013. години са Планом рада у 2014. години
54.Закључак о усвајању Извјештаја о раду са финансијским показатељима

спортских организација које су користиле средства буџета у 2013. години са
плановима рада и финансирању у 2014.години

        а) ФК «Црвена звијезда» Доњи Жабар
       б) ФК «Полет» Човић Поље
       в) ФК «Младост» Лончари
       г) Шах клуб «Полет» Човић Поље (Извјештај о раду и утрошку средстава у
2013. години)

55.Закључак о усвајању Извјештаја о раду са финансијским показатељима
савјета мјесних заједница за 2013. годину (Савјет Мјесне заједнице Доњи
Жабар, Савјет Мјесне заједнице Лончари и Савјет Мјесне заједнице Човић
Поље)

56.Закључак о усвајању Кола српских сестара „СВЕТА ПЕТКА“ о утрошку
средстава из Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину

57.Закључак о прихватању Информације о провођењу општинских одлука о
субвенцији превоза ученика (основна и средња школа) за школску 2013/2014.
годину

58.Закључак о прихватању Информације о раду и финансијском пословању
Општинске борачке организације Доњи Жабар за 2013.годину са Програмом
рада за 2014. годину

59.Закључак о прихватању Информације о раду Полицијске станице Пелагићево
за период 1.1.-31. 12. 2013. године број 09-9/01-052-24/14 од 17. 3, 2014.
године

60.Закључак о прихватању Информације о стању путне мреже, вертикалне и
хоризонталне сигнализације и стања ударних рупа на локалним путевима на
подручју општине Доњи Жабар број 09-9/01-052-34/14

Понедјељак, 28. април 2014. године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 6/14

Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Митар
Митровић дипл. правник Секретар Скупштине општине Доњи Жабар.
Тел/факс:054/875-100. "Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по
потреби. Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86 код
НЛБ Банке Бања Лука-Филијала Брчко.


