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      На основу члана 34.ст.2. и 3. Закона о буџетском систему Републике Српске («Службени 
гласник Републике Српске«,бр.54/08 Пречишћени текст,126/08 и 92/09) и члана 26. тачка 2) 
Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",  бр.  6/05, Ванредни 
број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар,на 2. редовној сједници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донијела је 

ОДЛУКУ 
о привременом финансирању општине Доњи Жабар за период 

од 1. јануара до 31. марта 2013. године 
I 

     Овом Одлуком регулише се привремено финансирање Општине Доњи Жабар и утврђује 
обим прихода и расхода за привремено финансирање функција Општине Доњи Жабар од 1. 
јануара до 31. марта 2013. године. 

II 
   Средства за привремено финансирање општине Доњи Жабар за период од 1. јануара до 31. 
марта 2013. године утврђују се сразмјерно средствима коришћеним у истом периоду из Буџета 
општине Доњи Жабар за 2012. годину. 

III 
   Распоред прихода по буџетским корисницима и врстама расхода биће извршен на нивоу 
потрошње за период од 1. јануара до 31. марта 2012. године. 
   Ова Одлука се доноси у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске, на 
временски период од три мјесеца, јер Скупштина није донијела буџет општине Доњи Жабар за 
2013. годину из разлога што се начелник општине није придржавао календара буџета 
општине и што буџет није предложио Скупштини да се донесе до 15. децембра за наредну 
фискалну годину, како је то прописано чланом 20. Закона  о буџетском систему Републике. 

IV 
   За провођење ове Одлуке одговоран је начелник општине Доњи Жабар. 

V 
   Скупштина општине Доњи Жабар утврдила је да постоје нарочито оправдани разлози за 
ступање на снагу ове Одлуке раније од осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“ у смислу одредби члана 109.став 1.Устава Републике Српске, а који се 
односе на чињеницу да се ради обезбјеђивања редовног извршавања послова органа општине 
Доњи Жабар и Општинске административне службе и финансирања општине Доњи Жабар у 
2013.години, ова Одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Доњи Жабар“. 

VI 
   Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 
општине  Доњи Жабар». 
Број: 01-022-168/12                                                                                            Предсједник Скупштине 
28. децембар 2012. године                                                                                Никола Ђокановић, с.р. 
Доњи Жабар 

________________________________________ 

                  Гласник 
 
  

         Доњи Жабар                            
Година XIX  - Ванредни број 25          Понедјељак, 31. децембар 2012.  

 СЛУЖБЕНИ  

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  
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    На основу члана 5.,12., и 24., Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр.68/07), члана 30. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике 
Српске“, бр.101/04,42/05 и 118/05) члана 80. став 2. Закона о социјалној заштити („Службении 
гласник Републике Српске“, бр.37/12) и члана 26. Статута општине Доњи Жабар(„Службени 
гласник општине Доњи Жабар“,бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), 
Скупштина општине Доњи Жабар на 2. редовној сједници одржаној 28. децембра 2012. године, 
донијела је 

ОДЛУКУ 
о оснивању Јавне установе  Центар за социјални рад Доњи Жабар 

 

     I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

   Ради обављања послова социјалне заштите, породичне заштите и старатељства, извршења 
васпитних мјера заштитног надзора, услуга социјалног и другог стручног рада и других 
послова из области социјалне заштите утврђеним законом, оснива се Јавна установа „Центар 
за социјални рад“ Доњи Жабар(у даљем тексту: Установа). 
   Оснивач Установе је општина Доњи Жабар(у даљем тексту:Оснивач). 

     II. НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ УСТАНОВЕ 
Члан 2. 

   Установа послује под називом: Јавна установа “Центар за социјални рад“ Доњи Жабар. 
   Скраћени назив установе је: ЈУ “Центар за социјални рад“ Доњи Жабар. 
   Сједиште Установе је у улици: Николе Тесле 37 (зграда „Агропосавина“), Доњи Жабар. 

Члан 3. 
   Установа има својство правног лица које се стиче уписом у судски регистар. 
   У правном промету са трећим лицима Установа иступа у своје име и за свој рачун, самостално 
и без ограничења. 
   За обавезе створене у правном промету са трећим лицима, Установа одговара цјелокупном 
својом имовином (потпуна одговорност). 
   За обавезе Установе, оснивач одговара до висине оснивачког улога. 

     III. ДЈЕЛАТНОСТ 
Члан 4. 

   Центар за социјални рад Доњи Жабар је установа са јавним овлашћењем, која проводи мјере 
социјалне заштите. 
   У провођењу социјалне и породичне заштите Установа врши следећа јавна овлашћења: 
    - рјешава у првом степену о остваривању права из Закона о социјалној заштити, 
    - рјешава о остваривању права из области дјечије заштите,   
    - рјешава у првом степену о остваривању права из области породичне заштите и 
старатељства, 
    - пружа услуге социјалног рада у поступку рјешавања о правима из области социјалне 
заштите 
    - врши исплату новчаних права утврђених Законом. 

Члан 5. 
   Установа врши следеће дјелатности,у складу са Законом о класификацији дјелатности и 
Регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској („Службени гласник 
Републике Српске“бр. 74/10) и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.119/10), и то:  
    88.91 - Дјелатност дневне бриге о дјеци, 
    88.99 - Остале дјелатности социјалног рада без смјештаја 
    88.10 - Дјелатност социјалног рада без смјештаја за старија лица и лица са инвалидитетом 
   Установа може, без уписа у судски регистар, да обавља и друге дјелатности које служе 
дјелатности уписаној у регистар, у мањем обиму или привремено, а које су у непосредној вези 
са обављањем основне дјелатности или се уобичајено обављају уз те дјелатности. 

Члан 6. 
   Установа обавља и стручне послове у провођењу социјалне заштите и социјалног 
рада,породичне заштите и дјечије заштите и то: 
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              - открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне  заштите, 
              - предлаже и предузима мјере у рјешавању стања социјалне потребе грађана и прати 
њихово извршење, 
              - организује и проводи одговарајуће облике социјалне и дјечије заштите и непосредно 
пружа услуге социјалне заштите, 
              -  развија и унапређује превентивне активности које  доприносе спречавању и 
сузбијању социјалних проблема , 
              - пружа дијагностичке услуге, проводи одговарајући третман, савјетодавно-терапијске 
услуге и стручну помоћ корисницима, 
              - ради на оснивању породичног савјетовалишта у циљу пружања услуга породици и 
појединцима, 
              - подстиче, организује и координира професионални и добровољни рад у области 
социјалне заштите, 
              - ради на избору и припреми васпитних препорука, као и извршавању васпитних мјера 
према малољетним лицима, 
              - води евиденцију и документацију о пруженим услугама и предузетим мјерама у 
оквиру  своје дјелатности, 
              - ради на развоју партнерства међу различитим актерима у заједници који пружају 
социјалне услуге ,  
              -   ради на развоју разноврсних модела збрињавања корисника заједнице и социјалних 
услуга  у складу са потребама  корисника, 
              - обавља и друге послове утврђене Законом, другим прописима и одлукама Скупштине 
општине, 

Установа може без уписа у регистар да обавља и друге дјелатности које служе 
дјелатности уписане у регистар, које се уобичајно обављају уз те дјелатности, а у остварењу 
функције за коју је основана.    
     IV. СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА УСТАНОВЕ И НАЧИН ОБЕЗБЈЕЂИВАЊА 
СРЕДСТАВА    

Члан 7. 
   Установа обавља дјелатност средствима рада у објектима и на непокретностима на које 
Оснивач пренесе право коришћења, као и средствима стеченим из других извора. 
   Оснивач обезбјеђује основни капитал (оснивачки улог) у износу од 2.000 КМ. 
   За потребе рада и пословања Установе, Оснивач додјељује на коришћење без накнаде 
пословне просторије у улици Николе Тесле 37,Доњи Жабар,(објекат ЗЗ „Агропосавина“). 

Члан 8. 
   Средства за пословање Установе обезбјеђују се из: 
     - Буџета Оснивача (плате и накнаде трошкова запослених,порези и доприноси на остала 
лична примања, трошкови материјала и услуга, текуће помоћи корисницима, трошкови за 
набавку сталних средстава, инвестиционо и техничко одржавање), 
     - прихода остварених обављањем дјелатности, 
     - донација, дотација, прилога и спонзорства  домаћих и страних правних и физичких лица и 
     - других извора у складу са прописима. 
   Све финансијске трансакције Установа ће обављати преко јединственог рачуна трезора 
општине Доњи Жабар и преко рачуна посебних намјена општине Доњи Жабар у складу са 
трезорским начином пословања . 

     V.  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ 
Члан 9. 

   У обављању дјелатности, због којих је  Установа основана Оснивач, у складу са законом:  
     - обезбјеђује средства и прописане услове за оснивање, почетак рада и рад  Установе 
     - врши благовремено именовање и разрјешење органа управљања и руковођења Установе, 
     - даје сагласност на годишњи програм рада и финансијски план Установе, 
     - разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун, 
     - даје сагласност на Статут, 
     - даје сагласност на акт о организацији и систематизацији радних мјеста и. 
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   Надзор над радом Установе вршиће Административна служба општине Доњи Жабар 
надлежна за послове социјалне заштите, у оквиру законских овлашћења и овлашћења која 
проистичу из Статута и других аката општине. 
     VI. МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УСТАНОВЕ И ОСНИВАЧА 

Члан 10. 
       Установа је обавезна да послове из своје надлежности врши благовремено,квалитетно и по 
правилима струке, као и у складу са Законом и на начин који ће задовољити потребе и 
интересе грађана из области социјалне заштите и подручја за које је основан. 
   Установа се обавезује да својом, односно имовином коју користи, поступа са пажњом доброг 
привредника.  
   Установа не може без одлуке Оснивача, обављати друге послове и мијењати дјелатност 
утврђену овом Одлуком. 
   Установа  ће подносити  Оснивачу информације и извјештаје из члана 9. ове Одлуке најмање 
једанпут годишње, а по захтјеву Оснивача и више пута. 
   Оснивач према Установи има обавезе које су садржане у члановима 7.,8., и 9. ове Одлуке као и 
другим законским и подзаконским актима, којима је регулисана ова област. 
     VII. ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

Члан 11. 
   Органи Установе су: 
      - Управни одбор и 
      - Директор 
   Мандат чланова Управног одбора и директора, траје четири године, а по истеку мандата 
могу бити поново именовани. 

Члан 12. 
   Управни одбор именује и разрјешава Оснивач уз претходно спроведен поступак јавне 
конкуренције. 
   Управни одбор има предсједника и два члана, с тим да запослени у Установи не могу бити 
чланови Управног одбора. 

Члан 13. 
   Управни одбор: 
     - доноси Статут Установе 
     - одлучује о пословању Установе 
     - разматра и усваја извјештај о пословању и годишњи обрачун 
     - доноси програм рада и финансијски план Установе 
     - одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом и статутом Установе 
     - врши и друге послове утврђене законом, овом Одлуком и Статутом Установе. 

 
Члан 14. 

   Директора Установе именује и разрјешава Оснивач, уз претходно спроведен поступак Јавне 
конкуренције. 
   Директор руководи Установом, представља и заступа Установу и одговоран је за  
законитости њеног рада без ограничења. 

Члан 15. 
   Надлежности, услови и поступак именовања и разрјешења чланова Управног одбора и 
директора Установе, њихова права и обавезе, ближе се регулишу Статутом Установе. 

     VIII. ОДРЕЂИВАЊЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА УСТАНОВЕ У ОСНИВАЊУ И ЊЕГОВА ОВЛАШЋЕЊА 
Члан 16. 

    До коначног именовања чланова Управног одбора Установе уз претходно спроведен 
поступак Јавне конкуренције, у складу са Законом и Статутом Установе, именују се вршиоци 
дужности чланова Управног одбора Установе у оснивању(привремени Управни одбор), у 
саставу: 
    1. Тодор Шалипур, дипл. инж. пољопривреде, предсједник 
    2. Славица Тодоровић, дипл. економиста, члан и 
    3. Марко Вуковић, дипл. ветеринар, члан. 

Члан 17. 
   Привремени Управни одбор има следећа овлашћења: 
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       - доноси Статут Установе 
       - доноси Програм рада и финансијски план Установе у оснивању 
       - одлчује о коришћењу средстава у складу са законом 
       - врши и друге послове у складу са законом и овом Одлуком. 
 

     IX. ОДРЕЂИВАЊЕ ЛИЦА КОЈЕ ЋЕ ДО ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ОБАВЉАТИ 
ПОСЛОВЕ И ВРШИТИ ЊЕГОВА ОВЛАШТЕЊА 

Члан 18. 
    До коначног избора и именовања директора Установе уз претходно спроведен поступак 
Јавне конкуренције, у складу са Законом и Статутом Установе, за вршиоца дужности 
директора Установе именује се Владимир Ресановић, социјални радник-стручни радник. 
   Вршилац дужности директора Установе у оснивању има овлашћење да изврши упис 
Установе у судски регистар и предузима све правне и друге радње у циљу почетка рада 
Установе (отварање рачуна код овлашћене банке, пријава и регистрација код пореских и 
других надлежних органа, пријава код Републичког завода за статистику и др.), као и друга 
овлашћења,односно права и дужности директора Установе одређена Законом. 
     X. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА И ИМЕНОВАЊЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И  РУКОВОЂЕЊА 
УСТАНОВЕ 

Члан 19. 
   Привремени управни одбор ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке 
донијети Статут и друга неопходна акта Установе. 

Члан 20. 
   Именовање органа управљања и директора, уз претходно спроведен поступак јавне 
конкуренције, извршиће се најкасније у року од 90 дана од дана уписа Установе у Судски 
регистар. 

     XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 21. 

   Установа ће почети са радом у складу са динамиком трајног обезбјеђења пословних 
просторија, средстава, опреме, инвентара и стручних лица у сарадњи и координацији са 
Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске. 
   Задужује се начелник општине да предузме све потребне мјере и активности у сарадњи и уз 
стручну и материјалну помоћ  Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, 
у циљу стварања услова за почетак рада и пружање услуга Установе. 

Члан 22. 
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 

Број: 01-022-170/12                                                                                       Предсједник Скупштине 
28. децембар 2012. године                                                                           Никола Ђокановић, 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), члана 8. став 3. Закона о порезу на непокретности („Службени 
гласник Републике Српске“, број 110/08 и 118/09) и члана 26. Статута општине Доњи 
Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни 
број 9/12-а.т.),Скупштина општине Доњи Жабар на Другој редовној сједници одржаној дана 
28. децембра 2012. године, донијела је 

OДЛУКУ 
о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2013. годину  

I 
   Висина пореске стопе пореза на непокретности на подручју општине Доњи Жабар за 2013. 
годину утврђује се у висини од 0,05% од процијењене вриједности непокретности. 

II 
   У случају обављања дефицитарне дјелатности обвезник може бити ослобођен обавезе 
плаћања пореза на непокретности, о чему посебну Одлуку доноси Скупштина општине. 
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III 
     Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини пореске стопе пореза на 
непокретности за 2012. годину(„Службени гласник општине Доњи Жабар", Ванредни број 
2/12). 

 
IV 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 
 
 
Број:01-022-169/12                                                                                        Предсједник Скупштине 
28. децембар 2012. године                                                                            Никола Ђокановић, с.р.     
Доњи Жабар    

____________________________________ 
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       На основу члана 30. алинеја дванаеста Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', бр. 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 26. тачка 8) Статута 
општине Доњи Жабар(''Службени гласник општине Доњи Жабар'', бр.6/05, Ванредни број 
7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар на Другој редовној сједници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о измјени Одлуке о утврђивању назива улица и тргова у насељеним мјестима 

Доњи Жабар, Лончари и Човић Поље 
 

Члан 1. 
У Одлуци о утврђивању назива улица и тргова у насељеним мјестима Доњи Жабар, Лончари и 
Човић Поље („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/08), у тачки II. подтачка 3. 
мијења се и измијењена гласи: 
   »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 - Пелагићево М-1.8 (улица Жабарска), те десно обухватајући 
објекте уз к.ч. 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, дио 2451, 2434, 3464 и 3463.« 

 
Члан 2. 

   У тачки II. подтачка 10. мијења се и измијењена гласи: 
   «10. Улица ТРЧИЦА почиње од улице Светог Саве обухватајући објекте лијево и десно уз к.ч. 
2290/1, 2290/2, 2306, 2652/1, 2652/5, 2354/2, 3452, 3451, 3459, 2412, 2363/1 и дио к.ч. 3461.» 
 

Члан 3. 
   У тачки III. подтачка 9. мијења се и измијењена гласи: 
   »9. Улица ДУЈКОВАЧА I почиње од улице Дујковача и обухвата простор и објекте уз к.ч. 
1268 све до источног крака који је уз к.ч. 1157.« 

Члан 4. 
   У тачки III. подтачка 12. мијења се и измијењена гласи: 
   «12. Улица ДУЈКОВАЧА IV почиње од улице Дујковача  и обухвата простор и објекте лијево 
и десно уз к.ч. 1158/155, источни крак к.ч. 1268, дио к.ч. 1158/164, 1158/161, 1158/162 и дио 
к.ч. 1158/160.»  

 
Члан 5. 

   У тачки III. подтачка 13. мијења се и измијењена гласи: 
   »13. Улица ДУЈКОВАЧА V почиње од улице Дујковача и обухвата простор и објекте лијево и 
десно уз к.ч. 1158/168, 1158/91 до спајања са Дујковачом IV , дио к.ч. 1158/164 и дио к.ч. 
1158/163.« 
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Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-171/12                                                                                        Предсједник Скупштине 
28. децембар 2012. године                                                                             Никола ђокановић, с.р.                            
Доњи Жабар 

_______________________________ 
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     На основу чл.30 ст.1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.101/04, 42/05 и 118/05), члана 26. Статута општине Доњи Жабар 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 
9/12-а.т.),  Скупштина општине Доњи Жабар је на Другој редовној сједници одржаној 28. 
децембра 2012. године, донијела 

ОДЛУКУ 
о давању сагласности за закључење уговора о откупу стана 

 
Члан 1. 

   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Начелнику општине Доњи Жабар за закључење  уговора о откупу 
станова у државној својини који су прибављени за стамбено збрињавање породица погинулих 
бораца и ратних војних инвалида средствима Владе Републике Српске и средствима Oпштине 
Доњи Жабар. 

Члан 2. 
   Начелник општине Доњи Жабар закључиће уговоре о откупу станова у складу са Законом о 
приватизацији државних станова („Службени гласник Републике Српске“, број 118/11). 

 
Члан 3. 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-167/12                                                                                       Предсједник Скупштине 
28. децембар 2012. године                                                                            Никола Ђокановић, с.р. 
Доњи Жабар 

____________________________________ 
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        На основу чл.30.ст.1.алинеја 11.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник 
Републике Српске“,број 101/04, 42/05 и 118/05),чл.40.ст.1. и 2. Закона о приватизацији 
државних станова („Службени гласник Републике Српске“,бр.118/11)и члана 26.Статута 
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05, Ванредни број 
7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је на Другој редовној 
сједници одржаној дана 28. децембра 2012. године, донијела 
 

ОДЛУКУ 
 о утврђивању висине закупнине станова у државној својини 

 
Члан 1. 

   Утврђује се висина закупнине државних станова(стамбених јединица)на подручју општине 
Доњи Жабар у износу од 1,5% годишње у односу на вриједност стана (стамбене јединице) 
утврђену у складу са Законом о приватизацији државних станова („Службени гласник 
Републике Српске“, број 118/11). 

Члан 2. 
 Под државним становима(стамбеним јединицама)у смислу  чл.1.ове Одлуке подразумијевају се 
станови (стамбене јединице) који су прибављени за стамбено збрињавање породица 
погинулих бораца и ратних војних инвалида средствима Владе Републике Српске и 
средствима Oпштине Доњи Жабар. 
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Члан 3. 
   Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 

Број:  01-022-165/12                                                                                            Предсједник 
28. децембар 2012. године                                                                      Скупштине општине 
Доњи Жабар                                                                                                 Никола Ђокановић, с.р. 
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        На основу члана 30. и 121. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 26. Статута општине Доњи Жабар 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05 и Ванредни број 7/12 и 9/12), и члана 
107. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 
Жабар“, број 1/05, 4/05 и Ванредни број 9/12), Скупштина општине Доњи Жабар на Другој 
редовној сједници одржаној дана 28. 12. 2012. године, донијела је 

ОДЛУКУ 
о утврђивању листе стручњака за именовање Комисије за спровођење конкурса 

за избор службеника у јединици локалне самоуправе 
I 

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

1. Предраг Стевановић 
2. Бојан Саиловић 
3. Тодор Шалипур 
4. Марко Вуковић 
5. Мирослав Божић. 

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

III 
   Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању листе стручњака за 
именовање Комисије за спровођење конкурса за избор службеника у јединици локалне 
самоуправе(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни број 4/12). 

IV 
   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 

Број:01-022-162/12                                                                                 Предсједник Скупштине 
28.12.2012. године                                                                                   Никола Ђокановић, с.р. 
Доњи Жабар 

___________________________________________ 
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   На основу члана 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 
Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), а у складу са 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 Другој 
редовној сједници одржаној 28. децембра 2012. године, донијела следећи 

ЗАКЉУЧАК 
I 

 Усваја се Програм рада зимске службе на подручју општине Доњи Жабар за зимску 
сезону 2012./2013.годину. 

II 
 Програм из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка. 
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III 
 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен и у „Службеном 
гласнику општине Доњи Жабар“. 

Број:01-022-166/12                                                                                       Предсједник Скупштине 
28. децембар 2012. године                                                                           Никола Ђокановић, с.р.        
Доњи Жабар                                                                    

___________________________________ 
 

П Р О Г Р А М 
РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ 2012/2013. ГОДИНУ 

 
УВОД 

             Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број 
124/11), општинском Одлуком о комуналним дјелатностима и комуналном реду ("Службени 
гласник општине Доњи Жабар", број 4/11-Први Пречишћен текст) и Правилником о 
одржавању јавних путева и објеката ("Службени гласник Републике Српске", број 23/05) је 
утврђено чишћење јавних површина и уклањање снијега и леда и то у периоду од 15.новембра 
текуће до 15.марта наредне године. 
             Реализација наведених послова вршиће се у складу са потребама. 

I 
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

 

1. Пут од центра насељеног мјеста Човић Поље, преко Видаковића раскрснице, Милине 
липе, Доњег Поља, до магистралног пута Пелагићево - Лончари М1.8 (Ловац), у дужини 
од 10.3 km, Л-1 

2. Пут од Милине липе до магистралног пута Лончари-Тузла (код Ђорђића), у дужини од 
1.5 km, Л-2 

3. Пут кроз Цвијане (од пута Р462) до границе са КО Човић Поље,у дужини од 2.1 km,Л-3 
4. Пут кроз Миливојевиће (нови), у дужини од 1.1 km, Л-4 
5. Пут Петковића раскрсница-Жаркића мост, у дужини од 0.6 km, Л-5 
6. Пут кроз Круниће, у дужини од 1.2 km, Л-6 
7. Стари пут за Орашје (Косановић-Лепница), у дужини од 3 km, Л-7 
8. Дријенски пут, у дужини од 1.7 km, Л-8 
9. Пут за Јењић, у дужини од 2 km, Л-9 

    10.   Пут од магистралног пута Лончари - Орашје ("Станара") кроз центар Човић Поља  
            (Школа) до границе са  КО Обудовац, у дужини од 4.7 km, Л-10 
    11. Пут за Матиће од зграде школе у Човић Пољу до границе КО Матићи,у дужини од 1.3 km,Л-11 
    12.   Пут кроз Вуковиће, у дужини од 1.6 km, Л-12 
    13.   Пут кроз Јуришиће, у дужини од 1 km, Л-13 
    14.   Пут кроз Поповиће, у дужини од 1,2 km, Л-14 
    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 
    22. Пут кроз Ристиће и Вуковиће до мјесног гробља у Доњем Жабару,у дужини од 1,16 km,Л-22 
    23. Пут кроз Миливојевиће и Стојшиће почиње од улице Светог Саве (од продавнице у 
Доњем Пољу), обухвата к.ч.бр. 2652/1, 2652/5, 2363/1 и дио к.ч.бр.3459, све к.о. Доњи Жабар, и 
излази на улицу Светог Саве код куће Симе Вуковића, у дужини од 1463 m, Л-23 
    24. Пут поред Старог Храста почиње од Магистралног пута Тузлаа М1.8 Орашје (од Улице 
Цара Лазара у Лончарима) и обухвата земљиште означено као к.ч.бр.293,1259 и 1258,све 
к.о.Лончари, дио к.ч.бр.3424 и 3427 к.о. Доњи Жабар,и спаја се са улицом Српском у Доњем 
Жабару,дужине 1262 m, Л-24. 
   Укупна дужина локалних путева на подручју општине Доњи Жабар износи 41 815 m1. 
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II 
Локални путеви  на подручју општине Доњи Жабар утврђени су Одлуком о одржавању, 
заштити, развоју и управљању локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу 
("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 5/11- Други Пречишћен текст и 9/11-измјена 
и допуна). 

III 
Одржавање локалних путева и улица у насељеном мјесту повјерава се правном лицу 
изабраном у складу са Законом о јавним набавкама Б и Х (члан 17. Одлуке о одржавању, 
заштити, развоју и управљању локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу 
("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 5/11 – Други Пречишћен текст и 9/11- 
измјена и допуна ). 

IV 
Послови одржавања локалних путева и улица у насељу на подручју општине Доњи Жабар су 
повјерени предузећу „GALAX – NISKOGRADNJA“ ДД из Брчког. 

V 
Сњежне падавине је потребно уклањати са коловоза локалних и других путева и других јавних 
површина одмах по започињању падавина, а обавезно када достигну висину која онемогућава 
или знатно отежава њихово редовно коришћење и употребу, односно када угрожавају 
безбиједно одвијање саобраћаја. 

VI 
Уклањање сњежних падавина је потребно вршити одговарајућим возилима, машинама и 
опремом, према прописаним стандардима. 

VII 
У случају већих сњежних падавина, поред свих локалних путева, п р и о р и т е т н и су и сви 
путеви који воде према мјесним гробљима на подручју општине Доњи Жабар. 

VIII 
Овлаштени давалац комуналних услуга („GALAX – NISKOGRADNJA“ ДД из Брчког) дужан је 
сњежне падавине уклањати и са прикључних прилаза и приступа који повезују јавне локалне 
путеве и јавне објекте (локални и државни органи и организације, Мјесне заједнице, основне 
школе и друге јавне установе). 

IX 
У случају појаве поледице, као и у превентивне сврхе, коловози локалних јавних путева и 
друге јавне површине и по утврђеним приоритетима, је потребно посипати средствима која 
спречавају стварање поледице, леда, односно клизање и убрзавање отапања снијега и леда. 

X 
Снијег и лед који се уклања са јавних површина скупља се на гомиле, на мјестима погодним за 
одвоз. 
                         Обрађивач:                                                                                         Предлагач: 
 Самостални стручни сарадник за комуналне 
 дјелатности и заштиту животне средине                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 Драгиња Ђорђић,дип.инж.з.н.р. и ж.с.                                                   Жељко Марјановић, инж.пољ. 

_____________________________________________________________________________ 
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ОБАВЈЕШТЕЊЕ 
 

  Након сравњења изворног текста са текстом одлука објављених у издању „Службеног 
гласника општине Доњи Жабар“, Ванредни број 19/12, уочено је да се у одређеном броју 
одштампаних примјерака наведеног броја Гласника поткрала техничка грешка у 
заглављима и датумима доношења одређених одлука, па се на основу члана 14. Одлуке о 
општинском гласилу («Службени гласник општине Доњи Жабар», Ванредни број 20/12) 
врши следећа 

ИСПРАВКА 
техничких грешака у објављивању „Службеног гласника општине Доњи 

Жабар“, Ванредни број 19/12 
   - У заглављу и на крају текста Одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине 
Доњи Жабар за 2012. годину број:01-022-141/12  умјесто броја и ријечи «5. октобар 2012. 
године» треба да стоји: «5. новембар 2012. године» 
   - У заглављу и на крају текста Одлуке о престанку важења Одлуке о додатним мјерама 
структурне политике и обезбјеђењу средстава за подстицање развоја пољопривреде и 
села број:01-022-142/12 умјесто броја и ријечи «5. октобар 2012. године» треба да стоји: 
«5. новембар 2012. године» 
   - У заглављу и на крају текста Одлуке о престанку важења Одлуке о интернет 
презентацији општине Доњи Жабар број:01-022-143/12 умјесто броја и ријечи «5. октобар 
2012. године» треба да стоји: «5. новембар 2012. године» 
   - У заглављу и на крају текста Одлуке о престанку важења Одлуке о издавању Инфо-
летка општине Доњи Жабар број:01-022-144/12 умјесто броја и ријечи «5. октобар 2012. 
године» треба да стоји: «5. новембар 2012. године» 
   -  У заглављу и на крају текста Одлуке о престанку важења Одлуке о једнократној 
новчаној помоћи лицима у стању ванредне социјалне потребе број:01-022-145/12 умјесто 
броја и ријечи «5. октобар 2012. године» треба да стоји: «5. новембар 2012. године» 
   - У заглављу и на крају текста Одлуке о престанку важења Одлуке о локалном јавном 
информисању број:01-022-146/12 умјесто броја и ријечи «5. октобар 2012. године» треба 
да стоји: «5. новембар 2012. године» 
   - У заглављу и на крају текста Одлуке о престанку важења Одлуке о посебној новчаној 
помоћи борцима, војним инвалидима и породицама погинулих бораца Одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске број:01-022-147/12 умјесто броја и ријечи «5. 
октобар 2012. године» треба да стоји: «5. новембар 2012. године» 
   - У заглављу и на крају текста Одлуке о престанку важења Одлуке о објављивању 
Општинских прописа број:01-022-148/12 умјесто броја и ријечи «5. октобар 2012. године» 
треба да стоји: «5. новембар 2012. године» 
   - У заглављу и на крају текста Одлуке о престанку важења Одлуке о образовању 
Канцеларије за младе број:01-022-149/12 умјесто броја и ријечи «5. октобар 2012. године» 
треба да стоји: «5. новембар 2012. године» 
   - У заглављу и на крају текста Одлуке о престанку важења Одлуке о протоколу у 
поступку примопредаје дужности функционера број:01-022-150/12 умјесто броја и ријечи 
«5. октобар 2012. године» треба да стоји: «5. новембар 2012. године» 
   - У заглављу и на крају текста Одлуке о престанку важења Одлуке о стимулисању 
наталитета број:01-022-151/12 умјесто броја и ријечи «5. октобар 2012. године» треба да 
стоји: «5. новембар 2012. године» 
 

  У наведеним одлукама погрешно је одштампано да је 42.редовна сједница Скупштине 
општине Доњи Жабар одржана «5. октобра 2012. године», а правилно је: «5.новембра 
2012. године».  
                                                                                                                         Главни уредник  
                                                                                                                       Митар Митровић 
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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

248.  Одлука о привременом финансирању општине Доњи Жабар за 
период од 1. јануара до 31. марта 2013. године 

249.  Одлука о оснивању Јавне установе  Центар за социјални рад Доњи 
Жабар 

250.  Одлука о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2013. 
годину 

251. Одлука о измјени Одлуке о утврђивању назива улица и тргова у 
насељеним мјестима Доњи Жабар, Лончари и Човић Поље 

252.  Одлука о давању сагласности за закључење уговора о откупу стана 
253. Одлука о утврђивању висине закупнине станова у државној својини 
254.  Одлука о утврђивању листе стручњака за именовање Комисије за 

спровођење конкурса за избор службеника у јединици локалне 
самоуправе 

255.  Закључак о усвајању Програма рада зимске службе на подручју 
општине Доњи Жабар за зимску сезону 2012./2013.годину 
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