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На основу члана 8. Закона о територијалној
организацији Републике Српске (''Службени гласник
Републике Српске'', број 11/94, 6/95, 26/95, 15/96,
17/96-исправка, 19/96, 6/97 и 103/05), а у складу са
чланом 30. алинеја дванаеста Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04, 42/05 и 118/05) и чланом 26. тачка 8)
Статута општине Доњи Жабар (''Службени гласник
општине Доњи Жабар'', број 6/05) и уз прибављено
мишљење Министарства за про сторно уређење,
грађевинарство и екологију Републике Српске број 15 370-18/08 од 17.03.2008.године, Скупштина општине
Доњи Жабар на Тридесетосмој редовној сједници
одржаној 16. априла 2008.године, донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању назива улица и тргова у
насељеним мјестима Доњи Жабар,
Лончари и Човић Поље
I
У насељеном мјесту Доњи Жабар утврђује се сљедећи
назив Трга:
1. ТРГ МЛАДОСТИ - обухвата простор и објекте на
к.ч. 1276/1, 1276/2, 1177, 1178 и 1179, КО Доњи Жабар.
II
У насељеном мјесту Доњи Жабар утврђују се сљедећи
називи улица:
1. Улица КНЕЗА ЛАЗАРА - почиње од улице
Николе Тесле и обухвата објекте уз к.ч.2633 као и
објекте на десној страни уз к.ч. 72 те објекте лијево
уз к.ч. дио 27/1, 19/5, 94, 105 и к.ч. 101/10.
2. Улица НИКОЛЕ ТЕСЛЕ - почиње од границе с
општином Шамац (насељено мјесто Обудовац) и
иде на исток обухватајући к.ч. 2838/1 и 2638/2 до
границе са насељем Лончари (улица Ковачевићи )
као и површину и објекте десно уз к.ч. 834/2, 823,
2640, 714 и дио 584/5 а лијево уз к.ч. 788, 573/2,
441/2,све КО Доњи Жабар односно простор и
објекте до канала Тиња -Толиса.
3. Улица СВЕТОГ САВЕ полази од улице Николе
Тесле ( раскрсница Видаковић ) и иде на југ па на
исток обухватајући објекте уз к.ч. 2645/1, 2692,
2653/1, 2654, 2526/4, 2655/1 и 3466/1 до
магистралног пута Лончари М18 Ланишта ( улице
Жабарске ), те десно обухватајући објекте уз к.ч.

Жиро рачун Општинских прихода:
Развојна банка Југоисточне Европе
АД Бања Лука 562-011-00000765-86
Филијала Модрича

613, 619, 690, 683, 664, 2641, 665/1, 1187, 1283/2,
1301, 1348, 1461, 1454, 1436, 1418 и 2553, дио 2561,
2582/3 као и објекте лијево уз к.ч. 636, 653/2, 2646,
2647/1, 1239, 2648/2, 1465/2, 1467/3, 2650/2, 2272,
2290/2, 2306, дио 2451, 2434, 3464 и 3463.
4. Улица ЖАБАРСКА почиње од границе са
насељем Лончари (улица Цара Лазара )
магистралним путем Лончари
- Ланишта
обухватајући објекте уз к.ч. 3467 до границе са
општином Пелагићево("ГАЛАКС" д.о.о.)и објекте
уз к.ч.3468, 2614/1 и к.ч. 2605/1, 2605/2.
5. Улица ПРОТЕ СТЕВАНА АВРАМОВИЋА
почиње од улице Николе Тесле према Човић Пољу
обухватајући к.ч. 2637/1, к.ч. 2637/2 као и објекте
десно уз к.ч. 453/3, 462, 471/2, 483, 2635/1 и
2634/2, те лијево уз к.ч. 535 и дио к.ч. 495/1 и дио
517.
6. Улица ОМЛАДИНСКА почиње од улице Светог
Саве обухватајући објекте уз к.ч. 2645/2 и 2653/2 те
објекте десно уз к.ч. 1357 и 1377, као и објекте
лијево уз к.ч. 1529, 1682/2, 1682/1 и 1514, до краја
2260/1.
7. Улица СРПСКА почиње од улице Омладинске
обухватајући објекте уз к.ч. 2654/2, 3430 и 3429 до
магистралног пута Лончари - Ланишта (улица
Жабарска), те објекте лијево уз к.ч. 3427, 3424, 3428
и 2905/5 и десно уз к.ч. 1514, до краја к.ч. 2262.
8. Улица БРАНКА
ЋОПИЋА
почиње од
магистралног пута Лончари-Ланишта обухватајући
објекте уз к.ч. 3475,3477, 3478 и 3479.
9. Улица ЦАРА ДУШАНА почиње од улице Српске
обухватајући објекте уз к.ч. 3436, 3439 и 3441, 3443
као и објекте десно уз к.ч. 3387, 3433, 3434, 3437,
3440 и 3442.
10. Улица ТРЧИЦА почиње од улице Светог Саве
обухватајући објекте уз к.ч. 2652/1, 2652/5, 2354/2 ,
3452, 3451, 2331, 3459, 3462, 3465 и 2412.
11. Улица ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА почиње од Српске
улице обухватајући објекте уз к.ч. 1717/2.
III
У насељеном мјесту Ло нчари утврђују се
сљедећи називи улица:
1. Улица ДРИЈЕНСКА почиње од улице
Ковачевића обухватајући простор и објекте уз
к.ч. 110, 74 и 61 те објекте лијево уз к.ч. 111, 93
и к.ч. 80.
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Улица КОВАЧЕВИЋА почиње од раскрснице
Магистралног пута М18 и регионалног пу та
Лончари - Шамац до границе са насељем Доњи
Жабар (улица Николе Тесле) обухватајући
простор и објекте уз к.ч. 635 те објекте лијево
уз к.ч. 150, 148/4, 148/3, 142/3, 138/1, те десно
уз к.ч.138, 129, 119, 125, 187, 236 и 248/1.
3. Улица ВУКА КАРАЏИЋА почиње од
раскрснице Магистралног пута М.18 и
регионалног пута Лончари
- Шамац
обухватајући простор и објекте уз к.ч. 634 и
1241 до границе са општином Орашје, те
објекте лијево уз к.ч. 205/3, 215, 916, 1238/2 и
десно уз к.ч. 550 и 46, до краја к.ч. 41.
4. Улица БЕОГРАДСКА почиње од раскрснице
Магистралног пута М18 и регионалног пута
Лончари - Шамац до улица Дујковача
обухватајући простор и објекте уз к.ч. 637 и 638
и дио к.ч. 639 од почетка к.ч. 448, те простор и
објекте лијево уз к.ч. 504, 503/2, 509, 547/2, 435
и десно уз к.ч. 383/2, 392, 394/4 и 404.
5. Улица ЛОНЧАРСКА почиње од улице
Београдске (од почетка к.ч. 449) обухватајући
простор и објекте уз к.ч. 639, 640 и 778, те
простор и објекте десно уз к.ч. 467, 608, 618,
766 и 791 и лијево уз к.ч. 486/9, 484/2, 472, 470,
571, 582/1, 46 (до краја к.ч. 37), 16, 11.
6. Улица
ЦАРА
ЛАЗАРА
почиње од
раскрснице Магистралног пута М18 и
регионалног пута Лончари
- Шамац
обухватајући простор и објекте уз к.ч. 632 и 633
до границе са насељем Доњи Жабар (улица
Жабарска), те простор и објекте десно уз к.ч.
269, 278 и 1255/2 и лијево уз дио к.ч. 630, 316,
330, 296 и 294/10.
7. Улица ЛОВАЧКА почиње од улице Дријенске
обухватајући простор и објекте уз к.ч.74, 1245,
886/4 до ловачке куће, те простор и објекте
десно уз к.ч. 66 и 58/1 и просто р и објекте
изграђене на к.ч. 928/1.
8. Улица ДУЈКОВАЧА почиње од улице
Београдске обухватајући простор и објекте уз
к.ч. 1269 до границе са Дистриктом Брчко, те
простор и објекте десно уз к.ч. 1273, 1272/3,
1279/2, 1277, 1271 и простор и објекте лијево
уз к.ч. 1158/172.
9. Улица ДУЈКОВАЧА I почиње од улице
Дујковача и обухвата простор и објекте уз к.ч.
1268
10. Улица ДУЈКОВАЧА II почиње од улице
Дујковача и обухвата простор и објекте лијево
и десно уз к.ч. 1158/157 и 1158/68 до спајања
к.ч. 1268, те простор и објект е уз дио к.ч.
1158/156 и дио к.ч. 1158/158.
11. Улица ДУЈКОВАЧА III почиње од улице
Дујковача и обухвата простор и објекте лијево
и десно уз к.ч. 1158/69 и 1188/159 до спајања
са к.ч. 1268, те простор и објекте уз дио к.ч.
1158/158 и дио к.ч. 1158/160.
12. Улица ДУЈКОВАЧА IV почиње од улице
Дујковача и обухвата простор и објекте лијево
и десно уз к.ч. 1158/155 (до спајања к.ч. 1268),
1158/164, 1158/161, 1158/162 и дио 1158/160 и
1158/163.

Број 6

13. Улица ДУЈКОВАЧА V почиње од улице
Дујковача и обухвата простор и објекте лиј ево
и десно уз к.ч. 1158/168 и 1158/91 до спајања
са Дујковачом IV.
14. Улица КУНАВСКА почиње од улице Цара
Лазара, обухватајући простор и објекте
изграђене уз к.ч. 293, 1259, 294/2 и 1069.
IV
У насељеном мјесту Човић поље утврђују се сљедећи
називи улица:
1. Улица ПАЛИХ БОРАЦА почиње од границе
са Обудовцем и иде на исток до границе са
насељем Лончари (улица Вука Караџића)
обухватајући простор и објекте уз к.ч. 917/2,
1496/5, 1297/2, 1515 и 1435/2 и простор и
објекте десно уз к.ч. 936, 1107/2, 1120, 1159 и
1292/1 те лијево уз к.ч. 298, 242 и 234.
2. Улица СВЕТОГ НИКОЛЕ почиње од улице
Палих Бораца и обухвата простор и објекте уз
к.ч. 1495/1 и 1495/2 до улице Милоша
Обилића.
3. Улица МИЛОША ОБИЛИЋА почиње од
улице Палих Бораца обухватајући простор и
објекте уз к.ч. 1494 до границе са Матићима и
простор и објекте десно уз к.ч. 185/1 те лијево
уз к.ч.281, 344, 353, 363 и 425.
4. Улица СВЕТОГ ПЕТРА И ПАВЛА почиње
од улице Палих Бораца обухватајући простор и
објекте уз к.ч. 1493, 325 и 385.
5. Улица ЦАРА ЛАЗАРА почиње од улице
Палих Бораца обухватајући простор и објекте
уз к.ч.1500/1, 1500/2, 1500/3, 1500/4, 1501/1 и
1127/3 до улице Царице Милице и границе са
насељем Доњи Жабар (улица Мајке Јевросиме).
6. Улица ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ почиње од улице
Палих Бораца обухватајући простор и објект е
уз к.ч. 1502, 1501/1, 1002, 1016/9, 970 и к.ч.
1023/1 до улице Цара Лазара и границе са
насељем Доњи Жабар (улица Мајке Јевросиме).
7. Улица ВИДОВДАНСКА почиње од улице
Палих Бораца обухватајући простор и објекте
уз к.ч. 1491, 609, 649, 507, 573/1, дио к.ч . 49 и
спаја се са улицом Светог Стефана.
8. Улица СВЕТОГ СТЕФАНА почиње од
Видовданске обухватајући простор и објекте уз
к.ч. 1490, 612, 832, 752, 749/3, 854, дио к.ч. 869,
805 до границе са К.О. Обудовац.
V
О спровођењу одредаба ове Одлуке стараће се
начелник општине и локална управа општине Доњи
Жабар.
VI
Саставни дио ове Одлуке, у графичком прилогу, чини
План улица и тргова на подручју општине Доњи Жабар
за насељена мјеста Доњи Жабар, Човић Поље и
Лончари.
VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Доњи
Жабар''.
Број: 01-022-43/08
Предсједник Скупштине
16.априла 2008.године
Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар
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На основу члана 30., а у вези са чланом 14. став 1.
алинеја десета Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.101/04,
42/05 и 118/05), а у складу са чланом 20. става 2. Закона
о јавним путевима (''Службени гласник Републике
Српске'', број 3/04 и 51/04-исправка) и чланом 26.
Статута општине Доњи Жабар (''Службени гласник
општине Доњи Жабар'', број 6/05), Скупштина
општине Доњи Жабар на Тридесетосмој редовној
сједници одржаној дана 16 .априла 2008. године,донијела је

ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о одржавању, заштити,
развоју и управљању локалним и
некатегорисаним путевима и улицама у
насељу
Члан 1.
У Одлуци о одржавању, заштити, развоју и управљању
локалним и некатегорисаним путевима и улицама у
насељу ("Службени гласник Општине Доњи Жабар",
бр. 5/08 Пречишћени текст), у члану 4., иза тачке 14.
додају се нове тачке 15,16,17,18,19,20. и 21. које гласе:
15. Пут кроз "Зариће" (Човић Поље), у
дужини од 0,43 km, Л-17
16. Пут у "Баре" (Доњи Жабар) , у дужини од
0,5 km, Л-15
17. Пут према мјесном гробљу у Доњем
Жабару(насип), у дужини од 1,45 km, Л-16
18. "Дујковача" 2 (к.ч.1158/60, КО Лончари), у
дужини од 0,5 km, Л-18
19. "Дујковача" 3 (к.ч.1158/69, КО Лончари), у
дужини од 0,55 km, Л-19
20. "Дујковача" 4 (к.ч.1158/155, КО Лончари),
у дужини од 0,6 km, Л-20
21. "Дујковача" 5 (к.ч.1158/168, КО Лончари),
у дужини од 0,6 km, Л-21.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
''Службеном гласнику Општине Доњи Жабар".
Број: 01-022-42/08
16. априла 2008.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.
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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 Тридесетосмој редовној сједници
одржаној дана 16. априла 2008. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о утврђивању листе
стручњака за именовање Комисије за
спровођење конкурса за избор службеника у
јединици локалне самоуправе

1.

2.
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У Одлуци о утврђивању листе стручњака за
именовање Комисије за спровођење конкурса
за избор службеника у јединици локалне
самоуправе("Службени гласник општине Доњи
Жабар", бр. 8/05), у т ачки 1. мијења се
подтачка 3) и гласи:
"3) Мирослав(Стјепана) Жигић".
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а
биће објављена у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".

Број: 01-022-44/08
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
16. априла 2008.године
Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар
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На основу члана 14. став 1. алинеја десета и члана
30. Закона о локалној самоуправи("Сл.гласник РС", бр.
101/04 и 42/05) и члана 26. Статута општинеДоњи
Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.
6/05), а у складу са чланом 7. став 2. Одлуке о
одржавању, заштити, развоју и управљању локалним и
некатегорисаним путевима и улицама у насељу
("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 4/07,
8/07 и 12/07) Скупштина општине Доњи Жабар, на
Тридесетосмој редовној сједници одржаној 16. априла
2008. године,донијела је

О Д Л У К У
о усвајању Плана изградње, реконструкције,
одржавања и заштите локалних путева и
некатегорисаних путева и улица у насељима
за 2008.годину
Члан 1.
Усваја се План изградње,реконструкције,одржа вања и
заштите локалних путева и некатегорисаних путева и
улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар за
2008.годину (у даљем тексту: План).
Члан 2.
План из члана 1.у прилогу чини саставни дио ове
Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Доњи Жабар".
Број: 01-022-46/08
16. априла 2008. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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ПЛАН
изградње, реконструкције, одржавања и зашти те локалних путева и некатегорисаних
путева и улица у насељима за 2008.годину
I УВОД
Послови изградње, реконструкције, одржавања и заштите као и управљање, надзор и финансирање јавних путева
регулисано је Законом о јавним путевима (" Службени гл асник РС ",број 3/04 и 51/04-исправка ).
Важећим законским прописима предвиђено је редовно, ванредно и зимско одржавање јавних путева као и одржавање
путних грађевинских објеката, објеката за прикупљање и одвођење воде са коловоза, саобраћајне сигнализације, опрем е
пута и земљишног појаса.
Локални и некатегорисани путеви на подручју општине Доњи Жабар утврђени с у Одлуком о одржавању, заштити,
развоју и управљању локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу ("Службени гласник општине Доњи
Жабар", број 5/08-пречишћен текст).
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ
Редни
Број
Врста коловоза
Укупна
ПУТНИ ПРАВЦИ
број
пута
дужина
(m)
асфалт (m)
макадам (m)
Пут од центра насељеног мјеста Човић Поље,
преко Видаковића раскрснице, Милине Липе,
1.
Л-1
9000
1300
10300
Доњег Поља до магистралн ог пута Пелагићево Лончари М 1.8 (Ловац)
Пут од Милине Липе до магистралног пута
2.
Л-2
1500
1500
Лончари - Тузла (код Ђорђића)
Пут кроз Цвијане (од пута Доњи Жабар -Човић
3.
Л-3
1600
500
2100
Поље)
4.
Л-4
Пут кроз Миливојевиће (нови)
1100
1100
5.
Л-5
Пут Петковића раскрсница -Жаркића мост
600
600
6.
Л-6
Пут кроз Круниће
1200
1200
7.
Л-7
Стари пут за Орашје (Косановић -Лепница)
1000
2000
3000
8.
Л-8
Дријенски пут
1700
1700
9.
Л-9
Пут за Јењић
2000
2000
Пут од магистралног пута Лончари-Орашје
10.
Л-10
4630
70
4700
("Станара") кроз центар Човић Поља (Школа) до
границе са КО Обудовац
Пут за Матиће, од зграде школе у Човић Пољу
11.
Л-11
1000
300
1300
до границе КО Матићи
12.
Л-12
Пут кроз Вуковиће
1600
1600
13.
Л-13
Пут кроз Јуришиће
220
780
1000
14.
Л-14
Пут кроз Поповиће
1200
1200
15.
Л-15
Пут кроз Зариће
310
120
430
16.
Л-16
Пут у Баре
500
500
Пут према мјесном гробљу у Доњем Жабару
17.
Л-17
1450
1450
(насип)
18.
Л-18
Дујковача 2
500
500
19.
Л-19
Дујковача 3
550
550
20.
Л-20
Дујковача 4
600
600
21.
Л-21
Дујковача 5
600
600
УКУПНО
ИНДЕКС

24130

13800

37930

63,62%

36.38%

100 %

II ПЛАН ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА

Планирана средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева, некатегорисаних јавних путева од интереса за
функционисање саобраћаја у општини Доњи Жабар и улица у насељима , у укупном износу од 25500 КМ, биће
распоређена како слиједи:
а) Редовно одржавање локалних путева и улица у
г) Средства за одређене намјене - помоћ МЗ у смислу
насељима;
одржавања некатегорисаних јавних путева од интереса
б) Приоритетно одржавање некатегорисаних јавних
за мјесне заједнице;
путева;
д) Средства за одржавање путних објеката и саобраћајне
в) Зимско одржавање локалних путева, приоритетних
сигнализације;
некатегорисаних јавних путева и улица у насељима;
ђ) Средства за заштиту пута и путног појаса;
е) Реконструкцуја - асфалтирање.
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а) РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И У ЛИЦА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
Средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева и улица у насељеним мјестима дијеле се на:
1) Редовно одржавање асфалтираних локалних путева и улица;
2) Редовно одржавање макадамских локалних путева и улица.
Редни
број

Број
пута

ПУТНИ ПРАВЦИ

ВРСТА РАДОВА

Пут од центра насељеног мјеста Човић
Поље, преко Видаковића раскрснице,
Милине Липе, Доњег Поља до магистралног
пута Пелагићево - Лончари М 1.8 (Ловац)
Пут од Милине Липе до магистралног пута
Лончари - Тузла (код Ђорђића)

Поправка ударних рупа, кошење и
скидање
банкина,
насипање
неасфалтираног
дијела
пута,
гредерисање.
Кошење, скидање и навлачење
банкина.
Кошење
и
скидање
банкина,
реконструкција-асфалтирање
дијела
пута (500 m).
Кошење
банкина,
насипање
и
гредерисање.
Реконструкција-асфалтирање
Кошење банкина, насипање.
Поправка моста(ограда), кошење
банкина, реконструкција асфалтирање(око 300 m).
Поправка моста(ограда и отклањање
шибља око моста), насипање,
гредерисање, реконструкција асфалтирање (око 500 m), кошење
банкина.

1.

Л-1

2.

Л-2

3.

Л-3

4.

Л-4

5.
6.
7.

Л-5
Л-6
Л-7

Пут Петковића раскрсница - Жаркића мост
Пут кроз Круниће

8.

Л-8

Дријенски пут

9.

Л-9

Пут за Јењић

10.

Л-10

Пут од магистралног пута Лончари -Орашје
("Станара") кроз центар Човић Поља
(Школа) до границе са КО Обудовац

11.

Л-11

Пут за Матиће, од зграде школе у Човић
Пољу до границе КО Матићи

12.

Л-12

Пут кроз Вуковиће

13.

Л-13

Пут кроз Јуришиће

14.

Л-14

Пут кроз Поповиће

15.

Л-15

Пут кроз Зариће

16.

Л-16

17.

Л-17

18.
19.
20.
21.

Л-18
Л-19
Л-20
Л-21

Пут у Баре
Пут према мјесном гробљу у МЗ Доњи
Жабар (насип)
Дујковача 2
Дујковача 3
Дујковача 4
Дујковача 5

Пут кроз Цвијане (од пута Доњи Жабар Човић Поље)
Пут кроз Миливојевиће (нови)

Стари пут за Орашје (Косановић -Лепница)

Поправка моста(ограда), поправка
ударних рупа, кошење, скидање и
навлачење банкина, чишћење канала,
реконструкцијаасфалтирање(неасвалтирани дио пута,
70 m)
Кошење, скидање и навлачење
(формирање) банкина, поправ ка
ударних рупа,
Кошење и насипање банкина,
поправка моста (бетонски зид, ограда,
чишћење пропуста).
Кошење, скидање и насипање банкина,
реконструкција-асфалтирање
(неасфалтирани дио пута,780 m).
Кошење, скидање и навлачење
(формирање) банкина, поправка моста
(пресвлачење, чишћење пропуста,
ограда), пресвлачење асфалта.
Кошење банкина, реконструкција асфалтирање (неасфалтирани д ио
пута, 120 m).
Кошење банкина, насипање.

Укупна
дужина (m)
10300
1500
2100
1100
600
1200
3000

1700
2000

4700

1300
1600
1000

1200

430
500

Кошење банкина, насипање.

1450

Кошење банкина., насипање.
Кошење банкина, насипање.
Кошење банкина, насипање.
Кошење банкина, насиање

500
550
600
600

За насипање макадамских локалних путева и улица у насељу и приоритетних некатегорисаних путева шљунком и
набавка ризле за насипање банкина поред локалних путева планирано је 7000 КМ.
За одржавање локалних путева и приоритетних некатегорисаних путева планирани износ од 1 4000 КМ распоредиће се
на следећи начин:
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- кошење банкина поред локалних путева - 4000 КМ,
- поправка ударних рупа на асфалтираним локалним путевима - 1500 КМ,
- разгртање и гредерисање шљунка макадамских локалних путева, улица у насељу и приорит етних некатегорисаних
путева- 2500 КМ,
- сјечење шибља и чишћење пу тних јарака уз локалне путеве - 6000 КМ.

1) Редовно одржавање асфалтираних локалних путева и улица
Реферат за комуналне дјелатности и заштиту животне средине ће на бази континуалног надзора и праћења
стања локалних путева и улица одређивати приоритете, количину и врсту радова на појединим локалним путевима и
улицама у МЗ Доњи Жабар, МЗ Човић Поље и у МЗ Лончари, а који се састоји у следећем: одржавање банкина (кошење,
насипање и поправка адекватним материјалом), одржавање коловозног застора (евидентирање и поправка ударних рупа).

2) Редовно одржавање макадамских л окалних путева и улица
Средства ће бити распоређена према приоритетима које ће одредити реферат за комуналне дјелатности и
заштиту животне средине на бази континуалног праћења стања путева, а састоји се у следећем:
- гредерисање,
- насипање шљунком или туцан иком,
- одржавање
- банкина (кошење)

б) ПРИОРИТЕТНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА
Буџетом Општине су предвиђена средства за рад МЗ, а у недостатку тих средстава одредит ће се приоритетни
путни правци за мјесна гробља у све три МЗ. Укупна дужина тих путева је 3 250 m, а односи се на следеће путне правце:
- путни правац за мјесно гробље у Лончарима, дужине 500 m,
- путни правац Доње Поље(од куће Милана Вуковић)-гробље, у МЗ Доњи Жабар, дужине 900 m,
- путни правац за мјесно гробље у Чови ћ Пољу, дужине 400 m.

в) ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА
И УЛИЦА У НАСЕЉИМА
У циљу обезбјеђења проходност и локалних и некатегорисаних путева и сигурности и одвијања саобраћаја Општина
врши одржавање јавних путева у зимском периоду и то од 15. новембра текуће до 15.марта наредне године.
Послови зимске службе обављају се на начин прописан Законом о јавним путевима ("Службени гласник РС", број 3/04) и
годишњим Програмом.
Обим и кваклитет послова утврђени су на основу значаја и интензитета саобраћаја на путу и према приоритетима
локалних и некатегорисаних путева и то тако да локални путеви не смију бити затворени за саобраћај у току 24 сата, док
некатегорисани путеви могу бити затворени за саобраћај највише 6 сати у току дана.
За зимско одржавање локалних путева , некатегорисаних јавних путева(приоритетни путни правци, а односе се за гробље у
све три мјесне заједнице) од интереса за функционисање саобраћаја и улица у н асељима предвиђен је износ од 9000 КМ.
Ова средства се распоређују на основу досадашњих искустава, Програма - Плана зимске службе који је урађен од стране
Реферата за комуналне дјелатности и заштиту животне средине. Овај износ се односи на период од 15.11.2008. године до
31.12.2008. године. Буџетом општине Доњи Жабар за 2008. годину планирано је д а се од датог износа утроши 4500 КМ.

г) СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИХ ОБЈЕКАТА И САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА

За одржавање путних објеката (мостови, пропусти,
ограде, аутобуска стајалишта ...) и хоризонталне и
вертикалне сигнализације планирана средства ће бити
распоређена на бази указаних потреба, односно
оправданих захтјева, а послови су следећи:

-

редовни прегледи пропуста мостова и вршити
редовне поправке,
поправка
хоризонталне
и
вертикалне
сигнализације

д) СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ПУТА И ПУТНОГ ПОЈАСА

У циљу заштите локалних путева и некатегорисаних јавних путева од интереса за функционисање саобраћаја за
општину Доњи Жабар и безбиједног одвијања саобраћаја на истим (ископ под ужних путних канала, уређење путног
појаса, сјеча растиња поред пута и сл.) планирана средства ће бити распоређена на бази праћења стања на терену и
указаних потреба, односно оправданих захтјева.
Због постојања врло разгранате мреже, у првом реду некатегор исаних путева у радове одржавања земљишног појаса
неопходно је да се укључе и грађани мјесних заједница, односно власници земљишта који граниче с путним земљиштем.
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ђ) РЕКОНСТРУКЦИЈА - АСФАЛТИРАЊЕ

За асфалтирање локалног пута у МЗ Доњи Ж абар предвиђена су средства у износу од 75000 КМ, за
асфалтирање локалног пута у МЗ Лончари предвиђена су средства у износу од 60000 КМ, за асфалтирање локалног пута у
МЗ Човић Поље предвиђена су средства у износу од 50000 КМ и за асфалтирање некатегорисан их путева општине Доњи
Жабар предвиђена су средства од 44000 КМ.
Планирано је асфалтирање следећих локалних путева на подручју општине Доњи Жабар:
1. Пут кроз Цвијане - Л-3 (неасфалтирани дио пута), у дужини од 500 m x 4 m,
2. Петковића пут - Л-5, у дужини од 600 m x 4 m,
3. Дријенски пут - Л-8 (дио пута), у дужини од око 600 m x 3 m,
4. Стари пут за Орашје (Косановић - Лепница) - Л-7 (дио пута), у дужини од око 300 m x 4 m,
5. Пут кроз Јуришиће - Л-13 (неасфалтирани дио пута), у дужини од 780 m x 3,5 m,
6. Пут од магистралног пута Лончари - Орашје ("Станара") кроз центар Човић Поља (Школа) до границе са КО
Обудовац - Л-10 (неасфалтирани дио пута), у дужини од 70 m x 4 m.
7. Пут кроз Зариће - Л-15 (неасфалтирани дио пута), у дужини од 120 m.
Приликом реконструкције -асфалтирања локалних путева грађани могу да учествују добровољним прилозима.
Планирано је и асфалтирање некатегорисаних путева општине Доњи Жабар.
1.
2.

1.
2.

1.
2.

Мјесна заједница Доњи Жабар :

Пут кроз Ристиће и Вуковиће, у дужини од 300 m x 3
m, у односу 1:1,
Пут кроз Тодоровиће и Стојановиће, у дужини од
500 m x 3 m, у односу 1:1,

3.
4.

Пут према ветеринару Крешићу ( из правца Жабара),
у дужини од 630 m (300 m x 3 m и 330 m x 2,5 m), у
односу 2:1,
Гајића пут, у дужини од 200 m x 3 m, у односу 1:1.

Мјесна заједница Лончари :

Пут иза ДОО "СЛОБОПРОМ", према кући Микија
Гајић, у дужини 200 m x 2,5 m, у односу 1:1,
Пут поред ДОО "ОКОВ - НОВАКОВИЋ", према
кући Нике Цвјетковић, у дужини од 2 80 m x 2,5 m, у
односу 2:1,

3.

Пут према гробљу, у дужини од 500 m x 3 m, у односу
2:1.

Мјесна заједница Човић Поље:

Пут кроз Цвијановиће и Зариће , у дужини од 300 m x
2,5 m, у односу 1:1,
Пут кроз Јосиповиће и Јуришиће (куће Лазе
Јосиповића и Симе Јуришића) , у дужини од 250 m x
2,5 m, у односу 1:1,

3.

Пут према против градној станици, у дужини од 1 10
m x 2,5 m, у односу 2:1.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА

Буџетом општине Доњи Жабар планирана средства за 2008. годину за услуге одржавања путева је износ од 20000
КМ, a материјал за одржавање путева у износу од 10000 КМ ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 13/07).
До израде приједлога Плана утрошено је укупно 4500 КМ за зимско одржавање у 2008. години.

IV ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

-

Циљеви програма одржавања путева су:
квалитетно одржавање свих улица, локалних и некатегорисаних путева,
могућност асфалтирања диони ца локалних и важнијих некатегорисаних путева у оквиру редовног годишњег
одржавања,
поправка ударних рупа на асфалтираним локалним и некатегорисаним путевима у оквиру редовног годишњег
одржавања,
рјешавање проблема одводње површинских вода са локалних и не категорисаних путева,
безбједније одвијање аутобуског саобраћаја кроз изградњу и одржавање аутобуских стајалипта.

НАПОМЕНА: Да би се што ефикасније реализовали ови циљеви потребно је у наредној буџетској години буџетом
предвидјети већа средства од средстав а која су предвиђена за ову годину.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

За извршење Плана (прибављање техничке документације, провођење поступка јавних набавки и др.) задужује
се Начелник општине.
За реализацију овог Плана задужује се Начелник Општине и савјет Мје сне заједнице.
Средства за асфалтирање некатегорисаних путева која се буду прик упљала за асфалтирање истих би ће уплаћивана на
рачуне Мјесних заједница.
Редослијед асфалтирања путева који су ушли у програм асфалтир ања некаѕтегорисаних путева би ће вршен по
редослиједу прикупљања за сваки пут.
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VI

Овај План биће објављен у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар ".
План израдила-Обрађивач
Самостални стучни сарадник за комуналне
дјелатности и заштиту животне средине
Драгиња Ђорђић,дипл.инж.заштите на раду
и животне средине ,с.р.
73
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
Тридесетосмој редовној сједници одржаној дана 16.
априла 2008.године,донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење
поступка јавног конкурса за пријем
приправника у Административну службу
I
Именује се Комисија за спровођење поступка јавног
конкурса за пријем приправника са високом стручном
спремом-економски
факултет
на
рад
у
Административној служби, на пословима радног мјеста
Самостални стручни сарадник за финансије и буџет,(у
даљем тексту: Комисија),у саставу:
1. Радо Лејић,са листе стручњака, члан,предсједник
2. Симо Божић,са листе стручњака , члан,замјеник
предсједника
3. Мирослав Жигић,са листе стручњака,члан
4. Драгиња Ђорђић,из реда службеника са
професионалним искуством,члан
5. Слободан Вуковић,из реда службеника са
професионалним искуством,члан.
II
Комисија врши провјеру пријава на конкурс за пријем
приправника на рад у Административној служби,на
пословима радног мјеста Самостални стручни сарадн ик
за финансије и буџет, обавља улазни интервју са
кандидатима, утврђује редослијед кандидата и врши
друге послове у поступку провођења конкурса за пријем
приправника 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 запошљавања и попуњавања
упражњених радних мјеста у Административној
служби Општине Доњи Жабар („Службени гласник
Општине Доњи Жабар“,бр. 4/08)и другим прописима
који регулишу запошљавање у административној
служби јединице локалне самоуправе.
III
Радни однос са приправником заснива се на одређено
вријеме, на период трајања приправничког стажа
прописаног за занимање на које се односи, без обавезе
заснивања радног односа на неодређено вријеме.

Предлага ч
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.

IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а биће
објављено у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број:01-022-45/08
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
16.април 2008.године
Перо Стевановић,с.р.
Доњи Жабар
74
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 1 08. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”, бр.1/05 и 4/05 -испр.),
Скупштина општине Доњи Жабар, на Тридесетосмој
редовној сједници одржаној дана 16. априла 2008.
године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај Комисије за спортско -школску
дворану у Доњем Жабару.
II
Извјештај из тачке I., у прилогу, чини саставни дио
овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број: 01-022-47/08
ПРЕДСЈЕДНИК
16. априла 2008.године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар
Перо Стевановић,с.р.
75
На основу члана 30. Закона о локалној самоу прави
(“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 Тридесетосмој
редовној сједници одржаној дана 16.априла 2008.
године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о раду и финансијском
пословању Општинске борачке организа ције Доњи
Жабар за 2007. годину са Програмом рада за 2008.
годину.
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II
Информација из тачке I.,у прилогу,чини саставни дио
овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.

Број: 01-022-48/08
16. априла 2008. године
Доњи Жабар

Број 6

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
69. ОДЛУКА о утврђивању назива улица и тргова у насељеним мјестима Доњи Жабар, Лончари и Човић
Поље
70. ОДЛУКА о допуни Одлуке о одржавању, заштити, развоју и управљању локалним и некатегорисаним
путевима и улицама у насељу
71. ОДЛУКА о измјени о Одлуке о утврђивању листе стручњака за именовање Комисије за спровођење
конкурса за избор службеника у јединици локалне самоуправе
72. ОДЛУКА о усвајању Плана изградње, реконструкције, одржавања и заштите локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељима за 2008. годину
73. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за пријем приправника у
Административну службу
74. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја Комисије за спортско -школску дворану у Доњем Жабару
75. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о раду и финансијском пословању Општинске борачке
организације Доњи Жабар за 2007. годину са Програмом рада за 2008. годину

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
"Службени гласник општине Доњи Жабар"
на Интернет презентацији општине Доњи
Жабар:
www.opstinadonjizabar.org

Ближе информације на телефон:
054/853-031 и 875 - 100, локал 105

Ближе информације на телефон:
022 / 610 - 616
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