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СЛУЖБЕНИ

Гласник

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Доњи Жабар
година XX – број 15 уторак , 28. мај 2013. године бесплатан примјерак
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", брoj 101/04,
42/05 и 118/05), а у складу са чланом 26. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник Општине Доњи
Жабар", брoj 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.)и чланом 6. Одлуке о додатним мјерама
структурне политике и обезбјеђењу средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ("Службени гласник
Општине Доњи Жабар", брoj 1/13), Скупштина општине Доњи Жабар, на 7. редовној сједници одржаној 15. маја
2013. године, донијела је

ОДЛУКУ
о локалним подстицајима у пољопривреди за 2013. годину
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и начин коришћења средстава Буџета општине Доњи Жабар у 2013.
години намијењених за подстицање развоја пољопривреде и села-Економски код 414120-Субвенције јавним
нефинансијским субјектима у области пољопривреде, водопривреде и шумарства.
Средства из става 1. овог члана, користиће се за новчане подстицаје у пољопривреди, и то:
1) новчана средства за потребе прољећне сјетве и
2) новчана средства за потребе јесење сјетве.
II - КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА
Члан 2.
Право на новчана средства подстицаја у сврху обављања прољећне сјетве у износу од 40,00 КМ/Ха
обрадивог пољопривредног земљишта уписаног код АПИФ-а са стањем на дан 30. 4. 2013. године имају правна
лица и физичка лица-носиоци породичних пољопривредних газдинстава са пребивалиштем на подручју Општине
Доњи Жабар, сразмјерно површини обрадивог пољопривредног земљишта, уписаног код АПИФ-а.
Право на подстицај може се остварити за највише десет хектара обрадивог пољопривредног
земљишта.
Захтјев за новчана средства подстицаја у сврху обављања прољећне сјетве подноси се најкасније до
30. јуна 2013. године.
Новчани подстицаји из става 1. овог члана уплаћују се на рачуне корисника-носилаца породичних
пољопривредних газдинстава са пребивалиштем на подручју Општине Доњи Жабар, односно на жиро рачуне
правних лица.
Члан 3.
Новчана средства подстицаја за јесењу сјетву одобравају се у висини 20,00 КМ/Ха и сходно поступку за
одобравање новчаних средстава подстицаја за потребе прољећне сјетве (члан 2. ове Одлуке) .
Захтјев за новчана средства подстицаја за потребе јесење сјетве подноси се најкасније до 31. октобра
2013. године.
Изузетно, у складу са извршењем Буџета, Одбор за пољопривреду може предложити Скупштини
измјене ове Одлуке ради укључивања и других пољопривредних дјелатности за подстицај у фискалној 2013.
години.
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III- НАДЗОР
Члан 4.
Управни надзор над спровођењем ове Одлуке врши Административна служба надлежна за
пољопривреду.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке обавља општинска пољопривредна инспекција.

IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
Административна служба општине Доњи Жабар надлежна за пољопривреду сачињава обрасце, заприма
захтјеве, саставља елементе за вођење поступка, води и ажурира потребне евиденције и врши друге послове у
циљу провођења ове Одлуке.
Члан 6.
Локални подстицаји у пољопривреди утврђени овом Одлуком оствариваће се сразмјерно извршењу
Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину у оквиру расположивих средстава планираних за подстицање
развоја пољопривреде и села.
Члан 7.
О провођењу Ове Одлуке Начелник општине поднијеће информацију Скупштини општине Доњи Жабар до
31.12. 2013. године.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".

Број:01-022-47/13
15.мај 2013.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић с.р.
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На основу члана 30. став 2. Закона о угоститељству („Службени гласник Републике Српске“, бр.15/10 и
57/12) и члана 2. став 2. Уредбе о критеријумима за одређивање радног времена у угоститељским објектима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 44/11), а у складу са чланом 26. тачка 9) 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 7. редовној сједници одржаној 15. маја 2013. године донијела
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју општине
Доњи Жабар
Члан 1.
У Одлуци о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, број 10/11), у члану 2. алинеје шеста и седма мијењају се и гласе:
»- љетна туристичка сезона - период од 1.априла до 31. октобра текуће године,
- зимска туристичка сезона-период од 1. новембра текуће године до 31.марта наредне године. «
Члан 2.
У члану 4. алинеје прва и друга мијењају се и гласе:
»- од 7:00 до 23:00 часа радним данима,
- од 7:00 до 24:00 часа викендом(петком и суботом). «
Члан 3.
У члану 5. алинеје прва и друга мијењају се и гласе:
»- од 7:00 до 24:00 часа радним данима,
- од 7:00 часова текућег дана до 01:00 час наредног дана викендом (субота и недјеља). «
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.

Број: 01-022-48/13
Предсједник Скупштине
15. мај 2013.године
Никола Ђокановић с.р.
Доњи Жабар
________________________________________________________________________________________________
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На основу члана 11.став 3. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“ број 96/05), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“број 6/05 и Ванредни број 7/12 и 9/12) , Скупштина општине Доњи Жабар на
Седмој редовној сједници одржаној дана 15. маја 2013. године д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ ДОЊИ
ЖАБАР
Члан 1.
Ради утврђивања и надокнаде материјалне штете коју на раду или у вези са радом проузрокују општини Доњи
Жабар намјерно или из крајње непажње функционери општине, образује се и именује КОМИСИЈА за утврђивање
материјалне штете.
Члан 2.
У Комисију за утврђивање материјалне штете именују се:
1. Мирослав Жигић одборник за предсједника Комисије;
2. Стево Мијатовић одборник за члана Комисије;
3. Ново Мишкић одборник за члана Комисије;
4. Драгана Танасић из реда грађана правне струке;
5. Марко Јосиповић из реда грађана економске струке.
Члан 3.
Поступак утврђивања материјалне штете пред Комисијом за утврђивање материјалне штете може покренути
Комисија за избор и именовање Скупштине општине или једна трећина одборника Скупштине општине.
Члан 4.
Поступак за утврђивање материјалне штете од стране функцинера општине води се у складу са одредбама
Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности службеника Административне службе општине Доњи
Жабар.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-49 /13
Предсједник Скупштине
15.мај 2013. године
Никола Ђокановић с.р.
ДоњиЖабар
_______________________________________________________________________________________________
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На основу члана 26. тачка 21. Статута општине Доњи Жабар („Службениг галсник општине Доњи Жабар“,
број 6/05, и Ванредни број 7/12 и 9/12), а у складу са чланом 44. 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 Седмој редовној сједници одржаној дана 15.маја 2013.године, донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА СТАЛНИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ
ЖАБАР
I
У Одлуци о избору чланова сталних радних тијела Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, Ванредни број 22/12, 1/13, 10/13 и 12/13) у тачки VI ОДБОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
разрјешава се дужности Симо Пантелић предсједник Одбора, а бира се Стево Мијатовић за предсједника
Одбора.
II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.

Број: 01-022-52 /13
15.мај 2013. године
ДоњиЖабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04,
42/05 и 118/05), чланом 26.Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05,
Ванредни број 7/12 и 9/12),Скупштина општине Доњи Жабар, на Седмој редовној сједници одржаној дана 15. маја
2013. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1) Усваја се Информација о припремама за почетак рада Јавне установе Центра за социјални рад
Доњи Жабар.

2) Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 01-022-41 /13
Предсједник Скупштине
15.05. 2013. 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), чланом 26.Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.6/05, Ванредни број 7/12 и 9/12),Скупштина општине Доњи Жабар, на Седмој редовној
сједници одржаној дана 15.маја 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК

1) УСВАЈА се Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста Доњи Жабар за
2012.годину.
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2) Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-42 /13
15.05. 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04,
42/05 и 118/05), чланом 26.Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05,
Ванредни број 7/12 и 9/12),Скупштина општине Доњи Жабар, на Седмој редовној сједници одржаној дана 15. маја
2013. године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК

1) Усваја се Информација о утрошку средстава буџета за потребе Српске православне цркве у
2012.години.

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

Број: 01-022-43 /13
15.05. 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 101/04, 42/05 и 118/05), чланом 26.Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.6/05, Ванредни број 7/12 и 9/12),Скупштина општине Доњи Жабар, на Седмој
редовној сједници одржаној дана 15. маја 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК

1) УСВАЈА се Извјештај о раду КУД „Рузмарин“ Доњи Жабар за 2012.годину са Програмом
рада у 2013.години.
2) Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022- 44 /13
15.05. 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05 и
118/05), чланом 26.Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05, Ванредни
број 7/12 и 9/12),Скупштина општине Доњи Жабар, на Седмој редовној сједници одржаној дана 15.маја 2013.
године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК

1) УСВАЈА се Извјештај о раду са финансијским показатељима спортских организација која су користила
средства буџета у 2012.години са Планом рада и финансирању у 2013.години.
2) Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.

Број: 01-022-45 /13
Предсједник Скупштине
15.05. 2013. 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), чланом 26.Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.6/05, Ванредни број 7/12 и 9/12),Скупштина општине Доњи Жабар, на Седмој редовној сједници
одржаној дана 15.маја 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК

1) УСВАЈА се Извјештај о упису дјеце у први разред Основне школе за школску 2013/2014 годину;

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

Број: 01-022-46 /13
Предсједник Скупштине
15.05. 2013. 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), чланом 26. Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.6/05, Ванредни број 7/12 и 9/12), Скупштина општине Доњи Жабар, на Седмој редовној сједници
одржаној дана 15. маја 2013. године, након разматрања Информације о припремамам и изградњи пјешачке
стазе поред пута Р 462-а дионица Лончари-Обудовац, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
1) УСВАЈА се Информација начелника општине и самосталног стручног сарадника за просторно
уређење и грађење, поводом припрема и изградње пјешачке стазе поред пута Р 462-а на дионици ЛончариОбудовац, а на основу Рјешења Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију број: 15-36055/11 од 04.07.2012.године.

2)

Изградњу стазе отпочети од раскрснице у Доњем Жабару (скретање за сједиште Општине), према
Обудовцу и Лончарима у дужини од цца 150 метара, а у оквиру расположивих буџетских
средстава.

3)

Образује се и задужује Комисија у саставу:
-Никола Ђокановић, предсједник Скупштине,
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-Жељко Марјановић, начелник Општине и
-Слободан Вуковић, самостални стручни сарадник за просторно уређење и грађење,
која ће са Миленком Јовичић из Доњег Жабара да разријеши имовинске односе и уклаљање растиња на његовом
земљишту, а за потребе реконструкције раскрснице у Доњем Жабару и изградње пјешачке стазе.

4) Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број: 01-022-50 /13
Предсједник Скупштине
15.05. 2013. године
Никола Ђокановић с.р.
Доњи Жабар
________________________________________________________________________________________________
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На основу члана 21. ст. 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", бр.
124/11), члана 26. тачка 2) и члана 61. став 4. 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 Седмој
редовној сједници одржаној 15. маја 2013.године, донијела је

ПРОГРАМ
заједничке комуналне потрошње за 2013. 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 124/11) као дјелатности од посебног друштвеног интереса, организација обављања комуналних
дјелатности и начин финансирања. Општина је надлежна да обезбјеђује организовано обављање комуналних
дјелатности.
Програмом заједничке комуналне потрошње за 2013. годину утврђује се обим и начин обављања дјелатности
заједничке комуналне потрошње, одржавање комуналних објеката и уређаја, те потребна средства за
остваривање циљева предвиђених програмом.
ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
Као дјелатности заједничке комуналне потрошње сматрају се:
1. чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
2. одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина,
3. одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима,
4. одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина,
5. јавна расвјета у насељеним мјестима и
6. дјелатност зоохигијене.
СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ
Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се из буџета
јединице локалне самоуправе по основу прихода остварених из:
а) комуналнe накнаде,
б) дијела накнаде за коришћење добара од општег интереса,
в) дијела прихода од пореза на непокретности,
г) дијела накнаде за дате концесије.
1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНОМ МЈЕСТУ
Чишћење јавних површина у насељу обухвата прикупљање, одвожење, депоновање и уништавање отпада и
падавина, и то:
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.
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1.1. ЗИМСКА СЛУЖБА
Радови у оквиру зимске службе одвијали су се у законском зимском периоду од 15. новембра 2012. до 15.марта
2013.године, односно, у зависности од временских услова. У оквиру зимске службе била је ангажована радна
снага и механизација, а обављани су следећи радови:

- Уклањање снијежних падавина са коловоза локалних и других путева и других јавних површина, када су
достизали висину која је онемогућавала и знатно отежавала њихово редовно коришћење и употребу, односно
када су угрожавали безбиједно одвијање саобраћаја
Цијена радова је дефинисана уговором.
1.2. ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА И УЛИЧНОГ ПОЈАСА ОД ОТПАДАКА, БЛАТА И НАНОСА, КОШЕЊЕ И ОДВОЗ
ПОКОШЕНЕ ТРАВЕ С УЛИЧНОГ ПОЈАСА
Чишћење улица од отпадака и наноса врши се по правилу од 15.3.2013. до 15.11. 2013. године, односно и у
преостала четири 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 других јавних
површина вршиће се по потреби, и по налогу надлежног органа.
Уклањање и укоп угинулих животиња са јавних површина вршиће се по потреби, и по налогу.
2. ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА
Одржавање и уређивање јавних зелених и рекреационих површина ће се вршити у складу са расположивим
средствима.
3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
Одржавање јавних саобраћајних површина у насељу обухвата поправке и модернизацију улица,
плочника,тргова,објеката за јавну расвјету и вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, 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 и у складу са прописима.
Санација ударних рупа на асфалтним саобраћајницама вршиће се по указаној потреби. Спецификација
потребних радова се утврђује послије зиме и лоших временских услова који су главни узрочници настанка
деформација на асфалтним површинама.
Стање макадамских улица утврдиће се, 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 и по налогу
надлежног органа.
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.
14.
15.

Л-12
Л-13
Л-14
Л-15

Врста
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
Пут кроз Поповиће
Пут кроз Зариће

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
1200
430

4700
300

1300
1600
1000
1200
430
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16.

Л-16

17.

Л-17

18.
19.
20.
21.

Л-18
Л-19
Л-20
Л-21

22.

Л-22

23.

Л-23

24.

Л-24

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
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
Пут поред Старог Храста почиње од
магистралног пута Тузла-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
УКУПНО

500

500

1395

55

1450

500
550
600
600

500
550
600
600

1160

1160

1463

1463

1262

1262

37009 m

1

4806 m

1

41815 m

1

4. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина вршиће се по налогу надлежног органа и
расположивим средствима.
5. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
Јавна расвјета у насељу обухвата освјетљавање саобраћајних и других јавних површина у насељеним мјестима
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.
6. ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ
Обухвата хватање и збрињавање напуштених и угрожених домаћих животиња (кућних љубимаца), превожење и
смјештај у посебно изграђене објекте за те намјене (азил), исхрана и ветеринарска заштита, еутаназију старих
животиња и сигурно уклањање животињских лешева са јавних површина и санацију терена, као и управљање
објектима за смјештај животиња.
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2013. годину
Буџетом општине Доњи Жабар су планирана средства за 2013.годину, и то за услуге одржавања јавних
површина је износ од 3000 КМ, за расходе по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинаматрошкови енергије-јавна расвјета је износ од 26000 КМ, за текуће одржавање објеката друмског саобраћаја износ
од 15000 КМ, за трошкове одржавања уличне расвјете је износ од 5000 КМ.
По надлежним органом у складу са овим Програмом подразумијева се Административна служба општине Доњи
Жабар надлежна за комуналне дјелатности.
Број: 01-022- 51/13
Предсједник Скупштине
15. мај 2013.године
Никола Ђокановић с.р.
Доњи Жабар
________________________________________________________________________________________________
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
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На основу члана 22. став 1. тачка б) подтачка 6. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12) и члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 44. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-аут. тум.), чланом
18. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, бр. 12/13) и чланом 6. Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне
ситуације („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 13/13), Начелник општине Доњи Жабар, донио је

ОДЛУКУ
о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације
Члан 1.
Овом Одлуком именује се Општински штаб за ванредне ситуације општине Доњи Жабар (у даљем
тексту:Штаб).
Члан 2.
Штаб за ванредне ситуације састоји се од команданта, замјеника команданта, начелник штаба и чланова
штаба.
Члан 3.
Командант Општинског штаба за ванредне ситуације је начелник општине Доњи Жабар, по положају.
За чланове Општинског штаба за ванредне ситуације, именују се:
1. Перо Стевановић, за Замјеника Команданта
2. Зденко Јовановић, за Начелника Штаба и за оперативно планске послове
3. Лазар Стојановић за склањање и евакуацију
4. Душан Симић, општински службеник, за финансијске послове
5. Стефан Робак за осматрање, обавјештавање и узбуњивање
6. др Гордана Бабић за прву медицинску помоћ, РХБ заштиту и противепидемиолошку заштиту
7. Слободан Вуковић, општински службеник, за заштиту од рушења и експлозија
8. Звјездан Милић за заштиту од поплава и других несрећа на води и под водом
9. Илија Васић за заштиту од пожара
10. др вет. медицине Милан Игњић за заштиту животиња и намирница животињског поријекла
11. Ранко Симић за заштиту биља и биљних производа
12. Душан Ћурчић за збрињавање угрожених и настрадалих
13. Митар Митровић дипл. правник за информисање-односе са јавношћу и правне послове
14. Драгиња Ђорђић, општински службеник, за заштиту животне средине и асанацију терена
Члан 4.
Сједнице Штаба и оперативни рад Штаба обављаће се у сједишту Општине Доњи Жабар или у другим
просторијама које одреди Командант Штаба.
Члан 5.
Сједнице Штаба заказује Командант Штаба или, по његовом овлашћењу, члан Штаба.
Стручне и административно-техничке послове за потребе рада Штаба обављаће службеник надлежан за
послове цивилне заштите и технички секретар.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Општинског Штаба цивилне заштите бр.
02-81-6/08 од 2. 12. 2008. године ("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр. 13/08).
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар".
Број: 02-022-56/13
30. април 2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.

109
На основу чл.43. а у вези са чл. 40. и 70.ст.3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), чл.1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број:49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и чл.5. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:2/11), Начелник општине Доњи Жабар доноси следећу
ОДЛУКУ
о допуни Годишњег плана јавних набавки у 2013. години
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I
Врши се допуна Годишњег плана јавних набавки за 2013.годину (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,
број: 9/13 и 14/13) у смислу спровођења јавне набавке радова- почетак изградње пјешачке стазе Доњи ЖабарЛончари, која није била планирана Годишњим планом јавних набавки за 2013.годину.
Назив јавне набавке: почетак изградње пјешачке стазе Доњи Жабар-Лончари
Врста јавне набавке: радови
Процијењена максимална бруто вриједност јавне набавке у КМ: 25.000,00
Рок за додјелу уговора-закључење уговора: 30.06.2013. године
Рок за реализацију уговора-оквирног споразума: 01.08. 2013.године
Да ли се предвиђа оквирни споразум: не,
Извор финансијских средстава, потрошачка јединица/економски код: буџет 2013.год., 0071230, 511137
Да ли се предвиђа субвенционирање: не
Носилац израде посебног дијела тендерске документације: Самостални стручни сарадник за просторно
уређење и грађење
Врста поступка-процедуре ЈН:конкурентски захтјев без oбјављивања обавјештења о јавној набавци,
Најкаснији термин отпочињања активности на ЈН: 22.05.2013.године.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.
Број: 02- 404-14/13
21.05.2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж.пољопривреде, с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар, на основу чл.43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05), чл.46. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник Републике
Српске“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 4/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и чл.44. Статута Општине Доњи Жабар
(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05 и ванредни бр.7/12), доноси
ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке радова-почетак изградње пјешачке стазе Доњи Жабар-Лончари
I
Приступа се поступку јавне набавке радова-почетак изградње пјешачке стазе Доњи Жабар – Лончари која ће
обухватити изградњу дијела стазе од Кm 1+843,00 до Km 1+993,0.
II
Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је 25.000,00 КМ.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбиједиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2013.годину.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска средства је “Издаци за изградњу и прибављање осталих
саобраћајних објеката-пјешачка стаза Доњи Жабар-Лончари”,економски код 511137, потрошачка јединица
0072130.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтјев за доставу понуда без објављивања
обавјештења о јавној набавци.
V
Предвиђени почетак реализације уговора је одмах, по закључивању уговора, а крајњи рок завршетка је 01.08.
2013.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда формираће се накнадно, посебним рјешењем.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
Број:02-404-15/13
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
22.05.2013.године
Жељко Марјановић, инж.пољопривреде, с.р.
Доњи Жабар
________________________________________________________________________________________________
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 7. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ",бр. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10),чл. 5. и 6. Упутства о
примени закона о јавним набавкама БиХ("Службени гласник БиХ", број 3/05 и 24/09) и чл.13. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова ("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр: 2/11), доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке радовапочетак изградње пјешачке стазе Доњи Жабар-Лончари

I
Именује се Комисија за спровођење поступка јавне радова- почетак изградње пјешачке стазе Доњи ЖабарЛончари, у саставу:
1. Маријана Митровић, дипл. правник, предсједник комисије,
2. Слободан Вуковић, дипл. инж. грађ., члан комисије,
3. Душан Симић, члан комисије.
II
Комисија има право и обавезу да у поступку јавне набавке радова- почетак изградње пјешачке стазе Доњи
Жабар-Лончари уради сљедеће послове: спроведе поступак јавног отварања понуда, изради записник са
отварања понуда, изврши анализу и вредновање понуда, изради записник о вредновању понуда и достави
приједлог Начелнику општине о додјели уговора најповољнијем понуђачу.
III
Послове секретара обављаће Наташа Јосиповић, службеник Административне службе.
IV
Предсједник и чланови Комисије дужни су чувати, као пословну тајну, све податке и сазнања која се стекну у
раду Комисије, о чему су дужна потписати изјаву о чувању службене тајне (повјерљивост ) у поступку набавке.
Поред изјаве о повјерљивости, лица из става 1. ове тачке, су дужни потписати изјаву о непристрасности,
односно да ће поступати искључиво по правилима службе и да неће фаворизовати ниједног од учесника у
поступку јавне набавке.

V
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-404-15/13
23.05.2013.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, 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) и чл. 44. и 61. став 5. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр.6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), а у складу са чланом 17. Одлуке о признањима
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/07), Начелник општине Доњи Жабар,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ
1. СЛАВИЦИ (Паво и Душанка) ЈОВАНОВИЋ из Доњег Жабара ученику Деветог разреда Основне школе
„Доњи Жабар“ Доњи Жабар додјељује се
ЗАХВАЛНИЦА
за постигнуте успјехе у школовању:
- ученик генерације који је током цјелокупног основног образовања и васпитања у својој генерацији имао
највише оцјене и постигнућа у учењу, ваннаставним и ваншколским активностима и владању,и
- носилац дипломе „Вук Караџић“ за изузетан општи успјех у учењу и примјерно владање.
2. Уз Захвалницу додјељује се и новчана награда у износу од 150,00 КМ.
3. Ангажују се средстава Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину-Економски код 415210-Текуће дознаке
непрофитним субјектима у земљи-Основна школа, за исплату одређену овим Рјешењем.
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4. За реализацију исплате новчане награде из тачке 2. овог Рјешења задужује се Стручни сарадник за
рачуноводство Административне службе.
5. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 02-022-59/13
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
16. мај 2013. године
Жељко Марјановић с.р.
Доњи Жабар
________________________________________________________________________________________________
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На основу чл. 207. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02,87/07
и 50/10), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ
I
У Одлуци о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде у поступку јавне набавке радоваодржавање и заштита локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на територији општине Доњи
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 14/13) у ставу I тачка 1. и ставу II умјесто броја „14.989,00“
треба да стоји број „14.989,40“.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен и у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.
Број:02-404-12/13
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
10.05.2013. године
Жељко Марјановић, инж. пољопривреде,с.р.
Доњи Жабар
________________________________________________________________________________________________
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