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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",број
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 чланoм 114.став 3.Одлуке о комуналним дјелатностима и комуналном
реду на подручју општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.11/05,
2/08,12/09 и 8/10),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетдругој редовној сједници одржаној 4.
фебруара 2011.године, донијела је

ОДЛУКУ

О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ОДВОЗА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ИЗ
ДОМАЋИНСТАВА У 2011. ГОДИНИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ ОБВЕЗНИКА
.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на субвенцију накнаде за комуналну услугу одвоза отпада из
домаћинстава на подручју општине Доњи Жабар, одређују се лица која имају право на субвенцију
комуналне услуге и уређују се услови и начин остваривања тог права.
Члан 2.
Право на субвенцију накнаде за комуналне услуге имају следеће категорије лица:
1. Корисници права на материјално обезбјеђење породице-стална новчана помоћ,
2. Корисници права на туђу његу и помоћ, под условом да су носиоци домаћинства.
3. Корисници инвалидско-борачке заштите:
3.1.Уживаоци породичне инвалиднине,
3.2.Уживаоци личне инвалиднине(РВИ I-IV категорије).
Члан 3.
Субвенција накнаде за комуналну услугу одвоза отпада из домаћинства исплаћује се даваоцу услуге
одвоза комуналног отпада на терет средстава Буџета општине Доњи Жабар за 2011. годинуЕкономски код 61300-Трошкови материјала и услуга-613313-Трошкови услуга одвоза смећа.
Списак лица-корисника права на ослобађање накнаде за комуналну услугу одвоза отпада у смислу
одредаба ове Одлуке,на основу података из службене евиденције,сачињавају службеници
Административне службе у оквиру дјелокруга послова за поједине категорије - кориснике права
утврђеног овом Одлуком, и то:
- Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности,
- Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту.
Списак лица из става 2.овог члана саставља се мјесечно и доставља даваоцу комуналне услуге
одвоза отпада из домаћинства и Рачуноводству Административне службе ради исплате накнаде
даваоцу комуналне услуге одвоза комуналног отпада.
Члан 4.
Давалац комуналне услуге одвоза отпада из домаћинства, након пријема списка лица која имају
право на ослобађање, рачун на име накнаде за комуналне услуге одвоза отпада ових лица, упућује
општини Доњи Жабар, за износ ослобођене накнаде,у мјесечним периодима.
Члан 5.
Надзор над примјеном ове одлуке врши Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности и
заштиту животне средине у Административној служби.
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Члан 6.
Ова Одллука ступа на снагу осмог дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.
Број:01-022-1/11
4.фебруар2011.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,с.р.

2
На основу члана 26.Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",
бр.6/05),а у складу са чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр.1/05 и 4/05-исправка) и тачком 10. алинеја прва Програма рада Скупштине
општине Доњи Жабар за 2011.годину(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.
16/10),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетдругој редовној сједници одржаној 4. фебруара
2011. године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм коришћења средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта
у непољопривредне сврхе у 2011. години.
II
Програм из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број:01-022-3/11
4. фебруар 2011.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,с.р.

ПРОГРАМ
коришћења средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе у 2011. години
Законом о пољопривредном земљишту ("Службени гласник Републике Српске",број 93/06 и 86/07),
као базним Законом који регулише ову област,видљиво је да су средства која су остварена
претварањем пољопривредног земљишта у непољопривредно земљиште-намјенска средства.
Значи, та средства се морају употребити за оспособљавање непољопривредног земљишта у
пољопривредно земљиште, за поправљање особина земљишта мање плодности или одводњу сувишне
воде са пољопривредног земљишта.
Јако је тешко предвидјети колико ће бити уплаћено тих средстава у току 2011.године, пошто износи
много варирају од године до године.
На име накнаде за кориштење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2009. годину,на
рачун општине Доњи Жабар укупно је уплаћено 6.012,55 КМ,које су акумулиране, те је у току
2010.године уплаћено нових 5.158,27 КМ,што укупно износи 11.170,82 КМ.
Ова средства ће бити употребљена за финансирање копања канала,односно чишћење већ постојећих
канала. Пошто се већ дуги низ година није ништа радило на овим пословима, а и што су наша
земљишта јако подводна, то је копање и чишћење канала неопходно.
Ово је такође потребно јер последњих година су изражене поплаве.
ПРЕДЛАГАЧ
ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Јово Пантелић,с.р.

3
На основу члана 14.ст. 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике
Српске", број 11/95, 18/95- исправка и 51/02) и члана 26. Статута општине Доњи Жабар ("Службени
гласник општине Доњи Жабар", бр.6/05), а у складу са чланом 108.Пословника Скупштине општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 1/05 и 4/05-исправка) и тачком 10.
алинеја прва Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину(„Службени гласник
општине Доњи Жабар“, бр. 16/10), Скупштина општине Доњи Жабар, на Двадесетдругој редовној
сједници одржаној 4. фебруара 2011.године, донијела је
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ПРОГРАМ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2011.ГОДИНУ
УВОД
Комуналне дјелатности представљају битну компоненту укупног развоја једне општине, које поред
производног има социјални, културни и економски значај.
Комуналне дјелатности регулисане су Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник
Републике Српске", број 11/95,18/95-исправка и 51/02)као дјелатности од посебног друштвеног
интереса, организацију обављања комуналних дјелатности и начин финансирања.
Општина је надлежна да обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности.
Програмом заједничке комуналне потрошње за 2011. годину утврђује се обим и начин обављања
дјелатности заједничке комуналне потрошње, одржавање комуналних објеката и уређаја, те потребна
средства за остваривање циљева предвиђених програмом.
ДЈЕЛАТНОСТИЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
1. чишћење јавних површина у насељу које обухвата прикупљање, одвожење, депоновање и
уништавање отпадака и падавина;
2. одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина као што су паркови,
дрвореди, скверови, травњаци, зеленило уз саобраћајнице, зелене површине уз стамбене зграде,
површине за рекреацију, отворене плаже, обале ријека и језера и сл. које обухвата одржавање дрвећа у
парковима и дрворедима и другог шумског растиња (поткресавање, заливање, замјена стабала,
заштита од болести и штеточина и сл.), сијање траве,одржавање и опремање простора и одржавање у
функционалном стању(парковске клупе и други реквизити, инсталације и уређаји у парковима и др.);
3. одржавање јавних саобраћајних површина у насељу које обухвата поправке и модернизацију
улица, плочника, тргова, објеката за јавну расвјету и вертикалне и хоризонталне саобраћајне
сигнализације;
4. одвођење атмосферских вода и других падавина са јавних површина;
5. јавна расвјета у насељу којом се освјетљавају саобраћајне и друге јавне површине у насељу.
СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ
Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се, из:
- комуналних такса и комуналних накнада;
- дијела накнада за коришћење добара од општег интереса;
- дијела пореза на имовину и прихода од имовине;
- дијела пореза на промет непокретности;
- дела пореза на наслеђе и поклон;
- дијела боравишне таксе и других средстава;
- дијела индиректних пореза.
1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
Чишћење јавних површина обухвата извођење следећих радова:
а) чишћење улица од снијега и леда - зимска служба,
б) чишћење улица и уличног појаса од отпадака, блата и наноса, кошење и одвоз покошене траве
с уличног појаса, уклањање угинулих животиња с јавних површина.
1.1. ЗИМСКА СЛУЖБА
Радови у оквиру зимске службе одвијају се у законском зимском периоду од 15. новембра 2010. до
15.марта 2011.године, односно, у зависности од временских услова. У оквиру зимске службе,
ангажоват ће се радна снага и механизација, а обављаће се следећи радови:
- Уклањање снијежних падавина са коловоза локалних и других путева и других јавних површина,
а обавезно када достигну висину која онемогућава или знатно отежава њихово редовно коришћење и
употребу, односно када угрожавају безбиједно одвијање саобраћаја.
- У случају појаве поледице, као и у превентивне сврхе, коловози локалних јавних путева и друге
јавне површине посипат ће се средствима која спречавају стварање поледице, леда, односно клизањее
и убрзавање отапања снијега и леда.
Цијена радова је дефинисана уговором.
У Буџету Општине планирана су средства за чишћење јавних површина и уклањање снијега и леда.
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1.2. ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА И УЛИЧНОГ ПОЈАСА ОД ОТПАДАКА, БЛАТА И НАНОСА,
КОШЕЊЕ И ОДВОЗ ПОКОШЕНЕ ТРАВЕ С УЛИЧНОГ ПОЈАСА, УКЛАЊАЊЕ УГИНУЛИХ
ЖИВОТИЊА С ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Чишћење улица од отпадака и наноса врши се по правилу од 15.3.2011. до 15.11.2011.године,
односно и у преостала 4 мјесеца који се третирају као период зимске службе уколико су временски
услови такви да нема потребе за зимском службом.
Ручно прикупљање комуналног отпада с уличног појаса и улица које се чисте вршиће се према
динамици чишћења на утврђеној ефективној површини. Динамика чишћења и прикупљања отпадака
утврдиће се заједно са извођачем.
Кошење, крчење, прикупљање и одвоз покошене траве и шибља са уличног појаса улица и др.
јавних површина вршиће се по потреби, и по налогу службеног лица Реферата за комуналне
дјелатноасти.
Уклањање и укоп угинулих животиња са јавних површина вршиће се по потреби, и по налогу
службеног лица Aдминистративне службе надлежне за комуналне дјелатности и заштиту животне
средине.
2. ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Одржавање и уређивање јавних зелених површина ће се вршити у складу са расположивим
средствима.
3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
У оквиру одржавања јавних саобраћајних површина, планира се обављање следећих радова:
Уређење хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације у складу са главним пројектом
регулације саобраћаја и то:
- набавка и постављање саобраћајних знакова који недостају према Пројекту регулације саобраћаја,
по врстама и према утврђеном приоритету, а на основу праћења стања саобраћајне сигнализације као
и израда хоризонталне сигнализације.
Санација ударних рупа на асфалтним саобраћајницама гдје се укаже потреба.Спецификација
потребних радова ће се утврдити послије зиме и лоших временских услова који су главни узрочници
настанка деформација на асфалтним површинама.
Стање макадамских улица утврдиће се одмах послије зимског периода,те по стварним потребама
сачинити и предузети одређене мјере санације истих насипањем и разгртањем погодним материјалима
како би се исте могле адекватно користити.
Одржавање јавних саобраћајних површина ће се вршити у складу са распложивим средствима.
ПРЕГЛЕД ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Редни
број

Број
пута

1.

Л-1

2.

Л-2

3.

Л-3

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Л-4
Л-5
Л-6
Л-7
Л-8
Л-9

10.

Л-10

11.

Л-11

12.
13.

Л-12
Л-13

ПУТНИ ПРАВЦИ
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)
Пут кроз Цвијане (од пута Доњи Жабар-Човић
Поље)
Пут кроз Миливојевиће (нови)
Пут Петковића раскрсница-Жаркића мост
Пут кроз Круниће
Стари пут за Орашје (Косановић-Лепница)
Дријенски пут
Пут за Јењић
Пут од магистралног пута Лончари-Орашје
("Станара") кроз центар Човић Поља (Школа)
до границе са КО Обудовац
Пут за Матиће, од зграде школе у Човић Пољу
до границе КО Матићи
Пут кроз Вуковиће
Пут кроз Јуришиће

Врста
асфалт (m)

коловоза
макадам (m)

Укупна
дужина (m)

9720

580

10300

1500
1600
600
720
2091
818
2000

1500
500

2100

1100

1100
600
1200
3000
1700
2000

480
909
882

4700
1000
1600
1000

4700
300

1300
1600
1000
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14.
15.
16.

Л-14
Л-15
Л-16

17.

Л-17

18.
19.
20.
21.

Л-18
Л-19
Л-20
Л-21

22.

Л-22

Пут кроз Поповиће
Пут кроз Зариће
Пут у Баре
Пут према мјесном гробљу у Доњем Жабару
(насип)
Дујковача 2
Дујковача 3
Дујковача 4
Дујковача 5
Пут кроз Ристиће и Вуковиће до мјесног
гробља у Доњем Жабару

1200
430
500

УКУПНО

32319 m

1200
430
500
1450

1450

500
550
600
600

500
550
600
600

1160

1160
1

6771 m

1

39090 m

1

4. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ДРУГИХ ПАДАВИНА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Одвођење атмосферских вода и других падавина са јавних површина вршиће се по налогу
надлежног органа.
5. ЈАВНА РАСВЈЕТА
Код јавне расвјете планирано је одржавање и санација јавне расвјете што подразумијева текуће
одржавање расвјете(замјена сијалица,осигурача,пригушница,каблова и осталог потрошног материјала).
Утрошак електричне енергије за рад јавне расвјете која је у функцији.
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2011. годину
Буџетом општине Доњи Жабар су планирана средства за 2011.годину, и то за услуге одржавања
јавних површина је износ од 20.000 КМ, за расходе по основу утрошка електричне расвјете на јавним
површинама-трошкови енергије-јавна расвјета је износ од 18.000 КМ, за текуће одржавање објеката
друмског саобраћаја износ од 20.000 КМ, за трошкове одржавања уличне расвјете је износ од 3000
КМ.
Програм заједничке комуналне потрошње ће се реализовати у складу са планираним средствима.
Број: 01-022-2/11
4.фебруар 2011.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,с.р.

4
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),чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.)и тачком 10.алинеја трећа Програма
рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011. годину (“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.16/10), Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетдругој редовној сједници одржаној
дана 4.фебрура 2011. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста за 2010.годину са Програмом
рада за 2011. годину
II
Извјештај 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: 01-022-4/11
4.фебруар 2011.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Стево Мијатовић, инж.пољопривреде,с.р.
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На основу члана 32.став 12.Статута Општинске организације Црвеног крста Доњи Жабар, Скупштина
Општинске организације Црвеног крста д о н о с и

ИЗВЈЕШТАЈ
о раду Општинске организације Црвеног крста за 2010.годину
Основни задаци у раду Општинске организације Црвеног крста током 2010.године били су:
1) Током 2010.године страни донатори нису допремали хуманитарну помоћ,него само Републички
Црвени крст и то за програм кућне његе,а што се односи на најстарија и најугроженија лица са
подручја наше општине. Од дирекције за робне резерве Републике Српске добили смо робу у виду
разних одјевних предмета, као и нешто прехране,што смо дијелили најугроженијим лицима наше
општине.Морамо нагласити да смо током 2010.године вршили подјелу пелена непокретним лицима са
подручја наше општине.
2) Наша организација Црвеног крста у сарадњи са Републичким и регионалним Црвеним крстом
организује камповање омладине на ентитетском нивоу, гдје смо узели учешће и послали једног
омладинца на „Балкану“ код Мркоњић Града. Црвени крст је платио трошкове боравка овог
омладинца. На овом камповању организовано је неколико предавања о покрету Црвеног крста, као и
улоге Црвеног крста у случају катастрофа које могу да погоде нашу земљу, а то су: пожари,
поплаве,земљотреси,ратови и слично
3) У склопу активности Општинске организације Црвеног крста организовано је једно предавање у
основној школи у Доњем Жабару на тему “Подмладак и његова улога у раду Црвеног крста”, на којем
су стечена основна знања о настанку и развоју Црвеног крста Републике Српске,оснивању
заједничких органа Црвеног крста БиХ, здравственом васпитању,личној хигијени,пружању прве
помоћи, добровољном давалаштву крви,болестима зависности као што су:дрога, пушење,алкохол, као
и друге болести које могу угрозити здравље младих људи.
4) У оквиру активности добровољног давалаштва крви организовали смо два пута добровољно
давање крви у току 2010.године. за одјел трансфузије болнице у Брчком и имали смо добар одзив
добровољних давалаца.Такође смо организовали давање крви и за наше грађане којима је била
потребна одговарајућа крвна група приликом операција у болници Брчко.
5) Крајем јула 2010.године организовано је омладинско камповање на Дрини у Амајлијама гдје смо
послали 5 ученика из Основне школе Доњи Жабар. Камповање је трајало 5 дана,а трошкове је платила
општинска организација Црвеног крста.
6) Морамо нагласити да смо узели активно учешће у недељи борбе против туберколозе, недељи
Црвеног крста,Дану дјетета,Дану старијих и Дану борбе против сиде тако што смо продавали
маркице, дијелили разне брошуре и лијепили плакате на видним мјестима у нашој општини
7) Током недеље борбе против мина и неексплодираних убојитих средстава одржано је једно
предавање у просторијама основне школе Доњи Жабар,организовано је регионално такмичење на
упозорење од мина у Пелагићеву.
8) Општински одбор и скупштина организације Црвеног крста радили су у складу са статутом
Црвеног крста општине,а њихове одлуке и закључке реализовао је секретар организације Црвеног
крста заједно са сарадницима у мјесним одборима Црвеног крста који су радили на добровољној
бази,савјесно и на вријеме извршавали планске задатке утврђене планом и програмом рада од стране
скупштине Црвеног крста.
9) Секретар наше ООЦК-а остварио је добру сарадњу и координацију са свим општинским одборима
регије, а преко координационог одбора и са Републичким одбором Црвеног крста.
10) Наглашавамо да службу тражења заробљених и несталих бораца и цивила Републике Српске
води секретар и да је успоставио добру сарадњу са службом тражења Републичког Црвеног крста, а
преко Републичког Црвеног крста и са државном комисијом за нестале борце и цивиле у отаџбинском
рату. У 2010.години одржана су два састанка гдје су присуствовали волонтери.
11) У току извјештајног периода секретар је рачуноводству општине редовно подносио информације
о примљеним и утрошеним новчаним средствима. Ово је важно нагласити због тога што општина
финансира лични доходак секретара Црвеног крста. За све остале активности које су вођене такође су
редовно информисани надлежни органи општине.
12) У току извјештајног периода информација о раду Црвеног крста за 2009.годину на Скупштини
општине једногласно је усвојена.
13) У овом извјештају су само таксативно наведени урађени послови. Дакле, евидентирано је оно
што је урађено у 2010.години без описа и образложења на који начин је то урађено и колико је
времена за то било потребно.Истичем да би сви горе поменути послови били још боље одрађени да
смо имали већа материјална средства. Поред свега тога,сматрам да је најбитније да су послови и
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задаци извршени и да су са таквим начином рада задовољни Републички Црвени крста и надлежни
општински органи.
Морамо се посебно захвалити директору и наставницима Основне школе Доњи Жабар на
разумијевању и доброј сарадњи са општинским Црвеним крстом, а то се види по многим освојеним
дипломама и захвалницама са разних такмичења.
Секретар Општинске организације
Црвеног крста Доњи Жабар
Цвијетин Радовановић,с.р.
Лончари,20.01.2011.године

5
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),чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени
гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.) и тачком 10.алинеја трећа Програма рада
Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.16/10),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетдругој редовној сједници одржаној
дана 4. фебрура 2011.године,донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Усвајају се Извјештаји о раду спортских организација која су користила средства буџета у
2010.години са плановима рада и финансирању у 2011.години.
II
Извјештаји са плановима рада и финансирању 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: 01-022-5/11
4. фебруар 2011.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,с.р.

6
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),чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр.1/05 и 4/05-испр.) и тачком 10. алинеја друга
Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину,Скупштина општине Доњи Жабар,на
Двадесетдругој редовној сједници одржаној дана 4. фебруара 2011.године, донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о провођењу Одлуке о одређивању радног времена трговинским и
занатско-предузетничким радњама.
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:01-022-6/11
4. фебруар 2011.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Стево Мијатовић,инж. пољопривреде,с.р.
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ИНФОРМАЦИЈА
о провођењу Одлуке о одређивању радног времена трговинским и
занатско-предузетничким радњама у 2010. години
Годишњим Програмом рада Скупштине Општине Доњи Жабар за 2011. годину, за мјесец јануар,
предвиђено је разматрање Информације о провођењу Одлуке о одређивању радног времена
трговинским и занатско-предузетничким радњама у 2010. години.
На основу наведеног Програма,а у сарадњи са Републичком тржишном инспекцијом комунална
полиција сачинила је ову Информацију.
У складу са одредбама члана 12. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности(«Службени гласник
Републике Српске», број 16/02, 39/03, 97/04 и 34/06), Скупштина општине Доњи Жабар на
Седамнестој сједници одржаној 16. јуна 2006. године донијела је Одлуку о одређивању радног
времена на подручју општине Доњи Жабар којом је одређено радно вријеме наведених облика
обављања дјелатности. Одлука је објављена у «Службеном гласнику Општине Доњи Жабар», бр. 6/06
и ступила је на снагу 29. јуна 2006. године.
Одредбама наведене Одлуке регулисано је радно вријеме трговинских, занатских, занатскоуслужних и занатско-трговинских радњи у времену од 07,00 до 22,00 часа у зимском периоду, а од
07,00 до 24,00 часова у љетном периоду. Радно вријеме занатско-пекарских радњи, бензинских пумпи
одређено је НОН-СТОП. У оквиру тога власник радње може слободно одредити радно вријеме у којем
ће пословати, под условом да не може трајати мање од 8 часова радним даном.
Радно вријеме радњи које пружају услуге забаве(забавне игре, игре на срећу и сл.) одређено је у
времену од 07,00 до 22,00 часа у зимском периоду, а од 07,00 до 23,00 часа у љетном периоду. У
оквиру тога власник радње може слободно одредити радно вријеме у којем ће пословати, под условом
да не може трајати мање од 8 часова радним даном.
Радно вријеме тржница на мало, односно пијаца одређује се пијачним редом.
Комунална полиција је у свом редовном раду на подручју општине Доњи Жабар радила редовне
контроле спровођења Одлуке о одређивању радног времена трговинским и занатско-предузетничким
радњама на подручју општине Доњи Жабар и том приликом је констатовано да се Одлука поштује у
потпуности, тако да није било подношења захтјева за покретање прекршајног поступка надлежном
Суду. Такође није било примједби или притужби грађана у вези провођења одредаба ове Одлуке.
Републичка тржишна инспекција је од тренутка ступања на снагу горе поменуте одлуке приликом
својих контрола надзирала поштовање исте.
Приликом контрола констатовано је да субјекти обухваћени овом одлуком у потпуности се
придржавају истакнутог распореда и прописаног почетка и завршетка радног времена.
Јануар,2011 године

КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ
СУЗАНА СИМЕУНОВИЋ

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
7
Начелник општине Доњи Жабар на основу чл. 43 и чл.72 Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске", бр. 101/04, 42/05 и 118/05), чл. 9 Одлуке о стипендирању и награђивању
студената("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05,9/09 и 12/09)и чл. 44 Статута општине
Доњи Жабар, доноси следећу

ОДЛУКУ
О МЕСЕЧНОМ ИЗНОСУ СТИПЕНДИЈА ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР 2010-ЈУЛИ 2011.ГОДИНЕ
I
Овом одлуком одређује се месечни износ стипендија за студенте редовних студија и апсолвенте
који су остварили право на стипендију општине Доњи Жабар у висини од 100,00 КМ за период
октобар 2010.-јули 2011.године.
II
Ова одлука се доноси у складу са расположивим средствима буџета општине Доњи Жабар.
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III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће објављена и у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар"
Број:02-67-3/10
Датум:26.11.2010.године
Доњи Жабар

Замјеник начелника општине
Јово Пантелић,с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске",
бр.101/04, 42/05 и 118/05), чл.44 а у вези са чл. 48 ст.1 Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:6/05),те чл.5. Одлуке о извршењу буџета
општине Доњи Жабар за 2011.год. (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, број:16/10),
Заменик начелника општине Доњи Жабар, доноси следећу:

ОДЛУКА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА
I
Овом одлуком одобравају се новчана средства из буџета општине Доњи Жабар за 2011.год.у
укупном износу од 1.275,00 КМ са позиције 415210 –спортске манифестације за потребе Данске
школе фудбала, и иста ће се уплатити на рачун број:1401010077777737, прималац: ID 008789 CCPA
OFFS Сарајево.
II
За извршење ове одлуке задужује се рачуноводство општине Доњи Жабар.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".
Број:02-66-1/11
Датум:11.01.2011.године
Шамац

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Јово Пантелић, дипл. економиста,с.р.
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На основу чл. 43 Закона о локалној самоуправи Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске", број:101/04, 42/05 и 118/05), чл.44 и чл. 48 ст.1 Статута општине Доњи Жабар ("Службени
гласник општине Доњи Жабар", број 6/05),чл. 5 Одлуке о извршењу буџета општине Доњи Жабар за
2011.годину("Службени гласник општине Доњи Жабар",број:16/10), а у складу са изводом из
записника са прве седнице Одбора за омладину и спорт од 21.01.2011.год.,Заменик начелника
општине Доњи Жабар, доноси следећу

ОДЛУКУ

О РАСПОДЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈИМА У 2011.ГОДИНИ
Члан 1.
Одређује се расподела новчаних средстава предвиђених буџетом за 2011.годину са позиције текући
грантови непрофитним субјектима у земљи-спортске организације (економски код 415210) на следећи
начин:
1. фудбалски клуб „Полет“ Човић Поље.....................................................................19.000,00КМ
2. фудбалски клуб „Црвена Звезда“ Доњи Жабар.......................................................18.500,00КМ
3. фудбалски клуб „Младост“ Лончари.......................................................................18.500,00КМ
4. шах клуб „Полет“ Човић Поље...................................................................................2.000,00КМ
5. одбојкашки клуб „Доњи Жабар“ Доњи Жабар..........................................................8.000,00КМ
6. карате клуб „Ronin“ Лончари.......................................................................................1.000,00КМ
7. карате клуб „300“ Доњи Жабар“..................................................................................1.000,00КМ
8. ловачком друштву „Соко“ Доњи Жабар....................................................................2.000,00КМ.
Члан 2.
Расподела новчаних средстава из члана 1. ове Одлуке вршиће се током 2011.год. у складу са
расположивим средствима у буџету општине и потребама корисника.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се рачуноводство општине Доњи Жабар.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".
Број:02- 40-1/11
Датум:21.01.2011.године
Шамац

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Јово Пантелић, дипл. економиста,с.р.
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Заменик Начелника општине Доњи Жабар на основу чл. 43.Закона о локалној самоуправи Републике
Српске("Службени гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05), чл. 42 Закона о
буџетском систему(“Службени гласник Републике Српске”,број:54/08-Пречишћен текст), чл. 44. и чл.
48 ст.1. Статута општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:6/05),те чл.
9.Одлуке о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2010.год.(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број:13/09), доноси следеће

РЕШЕЊЕ

О АНГАЖОВАЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
ОДОБРАВА СЕ исплата средстава из буџетске резерве, Милану Јуришићу из Човић Поља, ЈМБ
2104954182972, у укупном износу од 1.000,00КМ за санирање дела штете настале на пластеницима и
саксијама услед пожара.
Члан 2.
АНГАЖУЈУ СЕ средстава буџетске резерве општине Доњи Жабар у укупном износу од 1.000,00КМ
за исплату одређену овим решењем.
Члан 3.
Ангажована средства од 1.000,00КМ уплатиће се на рачун Милана Јуришића број:554-005-0000010070 код Pavlovic Bank a.d. Бијељина са позиције број:614811-буџетска резерва.
Члан 4.
Задужује се рачуноводство општине Доњи Жабар за реализацију овог решења.
Члан 5.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено и у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-022-60/10
Датум: 13.12.2010.године
Доњи Жабар

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Јово Пантелић, дипл. економиста,с.р.

11
На основу чл. 43 ст.1 алинеја 8., чл.40 ст.2 и чл. 41. ст.6 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,број:101/04, 42/05 и 118/05), а у вези са чл. 44 тачка бр.9 и чл.
48 ст.1 Статута општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:6/05), Заменик
начелника општине Доњи Жабар, доноси следећи

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
I
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места општинске административне службе
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:13/10,14/10 и 17/10), у члану 21. ст.1 тачка 4.
„Стручни сарадник – матичар“ у ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА речи „положен стручни испит за
матичара“ бришу се.
II
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:02-12-1/11
Датум:15.02.2011.год.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
Јово Пантелић, дипл. економиста
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1. Одлука ослобађању плаћања накнаде одвоза комуналног отпада из
домаћинстава у 2011.години за одређене категорије обвезника
2. Закључак о усвајању Програма коришћења средстава од накнаде за
промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у
2011. години
- Програм коришћења средстава од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у 2011. години
3. Програм заједничке комуналне потрошње
4. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Општинске организације Црвеног
крста за 2010.годину са Програмом рада за 2011. годину
- Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста за 2010.годину
са Програмом рада за 2011. годину
5. Закључак о усвајању Извјештаја о раду спортских организација која су
користила средства буџета у 2010.години са плановима рада и финансирању
у 2011.години
6. Закључак о прихватању Информације о провођењу Одлуке о одређивању
радног времена трговинским и занатско-предузетничким радњама
- Информација о провођењу Одлуке о одређивању радног времена
трговинским и занатско-предузетничким радњама

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
7. Одлука о мјесечном износу стипендија за период октобар 2010-јул 2011.
године
8. Одлука о одобравању средстава
9. Одлука о расподјели новчаних средстава спортским организацијама у
2011. години
10. Рјешење о ангажовању средстава буџетске резерве
11. Правилник о измјени Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске административне службе
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