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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
     76

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске", бр. 101/04,42/05,118/05 и 98/13) и члана 44. Статута општине Доњи Жабар
(«Службени гласник општине Доњи Жабар», број 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број
9/12), Начелник Општине Доњи Жабар, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за процјену штете од поплава у пољопривреди на

подручју општине Доњи Жабар
I

   Именује се Комисија за процјену штете настале од поплава у пољопривреди у мају 2014.
године на подручју општине Доњи Жабар, у саставу:
     1. Стево Тодоровић, Сарадник за развој и планирање, Предсједник Комисије
     2. Миле Максимовић, Стручни сарадник за привреду и предузетништво, Замјеник
Предсједника Комисије, члан

3. Цвијетин Ђорђић, Потпредсједник Скупштине општине, члан
4. Клаудија Пејић, дипл. инж. агрономије, члан

     5. Звјездан Милић из Лончара, члан.
II

   Задатак Комисије је да изврши процјену штете од поплава на подручју општине Доњи
Жабар(стока,биљне културе,помоћни грађевински објекти у пољопривреди, пољопривредна
механизација и пољопривредна опрема) у складу са Инструкцијом Министра пољопривреде,
шумарства и водопривреде број 1201-330-2124/14 од 20. 5. 2014. године.

III
   Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије вршиће Општинска
управа надлежна за привреду  и предузетништво.

IV
   Накнаду за рад Комисије одредиће Начелник општине посебним Рјешењем.

V
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику

Општине Доњи Жабар”.

Број: 02-339-4/14 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
30. мај 2014. године Жељко Марјановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________

Гласник
Доњи Жабар

Година XXI – Број 8 Четвртак, 19. јун 2014. године

СЛУЖБЕНИ

ОПШТИНЕ ДОЊИЖАБАР
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     На основу чл. 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске", бр. 101/04,42/05,118/05 и 98/13) и чл. 44. и 61. став 5. Статута општине
Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар», број 6/05,Ванредни број 7/12 и
Ванредни број 9/12), Начелник Општине Доњи Жабар, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за процјену штете од поплава на грађевинским

објектима на подручју општине Доњи Жабар

I
   Именује се Комисија за процјену штете настале од поплава на грађевинским објектима и
објектима комуналне инфраструктуре настале у мају 2014. године на подручју општине
Доњи Жабар, у саставу:
     1. Слободан Вуковић, дипл. инж. грађевине, Предсједник Комисије
     2. Клаудија Пејић, дипл. инж. пољопривреде, Замјеник Предсједника Комисије, члан

3. Милан Игњић, др ветерине, члан
4. Стефан Робак, Предсједник Савјета Мјесне заједнице Лончари, члан

     5. Миле Максимовић, Стручни сарадник за привреду и предузетништво у Општинској
управи, члан
     6. Петар Миркић, маш. техничар из Човић Поља, члан
     7. Мирослав Вујић, вет. техничар из Лончара, члан

II
   Задатак Комисије је да изврши процјену штете настале од поплава на грађевинским
објектима и објектима комуналне инфраструктуре настале у мају 2014. године на подручју
општине Доњи Жабар у складу са прописима и у координацији са Републичком Комисијом
за процјену штета и Стручно-оперативним тимом Министарства за просторно уређење,
грађевинарство и екологију.

III
   Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије вршиће Општинска
управа-Канцеларија за развој, јавне службе и управу- Самостални стручни сарадник за
просторно уређење и грађење.

IV
   Накнаду за рад Комисије одредиће Начелник општине посебним Рјешењем.

V
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику

Општине Доњи Жабар».

Број: 02-339-5/14                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
2. јун 2014. године Жељко Марјановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске", бр. 101/04,42/05,118/05 и 98/13) и члана 44. Статута општине Доњи Жабар
(«Службени гласник општине Доњи Жабар», број 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број
9/12), Начелник Општине Доњи Жабар, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о допуни Рјешења о именовању Комисије за процјену штете од поплава у

пољопривреди на подручју општине Доњи Жабар



Страна 3

Број 8  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Четвртак, 19. јун 2014.
I

У Рјешењу о именовању Комисије за процјену штете од поплава у пољопривреди у мају
2014. године на подручју општине Доњи Жабар број 02-339-4/14, у тачки I. Иза подтачке 5.
додаје се нова подтачка 6. која гласи:

«6. Радмила Божић, Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту,
члан».

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику

Општине Доњи Жабар.”

Број: 02-339-4-1/14 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
4. јун 2014. године Жељко Марјановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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На основу чл. 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске", бр. 101/04,42/05,118/05 и 98/13) и чл. 44. и 61. став 5. Статута општине
Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар», број 6/05,Ванредни број 7/12 и
Ванредни број 9/12), Начелник Општине Доњи Жабар, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о допуни Рјешења о именовању Комисије за процјену штете од поплава на

грађевинским објектима на подручју општине Доњи Жабар

I
У Рјешењу о именовању Комисије за процјену штете настале од поплава на грађевинским

објектима и објектима комуналне инфраструктуре настале у мају 2014. године на подручју
општине Доњи Жабар број 02-339-5/14 од 2. јуна 2014. године, у тачки I. иза подтачке 7.
додају се нове подтачке 8., 9., 10. и 11. које гласе: у саставу:

8. Здравко Вучићевић, инж. грађевинарства, члан
     9. Драгиња Ђорђић, Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности, заштиту
животне средине и заштиту на раду, члан

10. Синиша Прпић, запослен у РГУ-Подручна јединица Пелагићево, члан
11. Милорад Гајић, Стручни сарадник за борачко инвалидску заштиту, члан.

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику

Општине Доњи Жабар».

Број: 02-339-5-1/14 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
4. јун 2014. године Жељко Марјановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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   На основу чл. 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске", бр. 101/04,42/05,118/05 и 98/13) и чл. 44. и 61. став 5. Статута општине
Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар», број 6/05,Ванредни број 7/12 и
Ванредни број 9/12), Начелник Општине Доњи Жабар, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за процјену штете од поплава на инфраструктурним

објектима на подручју општине Доњи Жабар
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I

   Именује се Комисија за процјену штете настале од поплава на инфраструктурним
објектима настале у мају 2014. године на подручју општине Доњи Жабар, у саставу:

1. Драгиња Ђорђић, Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности и заштиту
животне средине, Предсједник Комисије
     2. Слободан Вуковић, Самостални стручни сарадник за просторно уређење и грађење,
Замјеник Предсједника, и
     3. Радмило Лојаница, грађ. техничар из Брчког, члан

II
   Задатак Комисије је да изврши процјену штете настале од поплава на објектима
комуналне инфраструктуре (путеви, мостови и др.) настале у мају 2014. године на подручју
општине Доњи Жабар у складу са прописима и у координацији са Стручно-оперативним
тимом Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

III
   Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије вршиће Општинска
управа-Канцеларија за развој, јавне службе и управу- Самостални стручни сарадник за
комуналне дјелатности и заштиту животне средине.

IV
   Накнаду за рад Комисије одредиће Начелник општине посебним Рјешењем.

V
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику

Општине Доњи Жабар».

Број: 02-339-7/14 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
12. јун 2014. године Жељко Марјановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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На основу члана 22. став 1. тачка б) и члана 41. став 1. , а у вези са чланом 39. став 3.
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник  Републике
Српске“, број  121/12), а у складу са чланом  44. тачка 24)  Статута општине Доњи Жабар (
"Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број
9/12) и чланом 5. Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), на
приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, доносим

НАРЕДБУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА НАРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА

ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

I
Престаје да важи Наредба о проглашењу ванредне ситуације за одбрану од поплава на

подручју општине Доњи Жабар број 02-339-1/14 од 15. маја 2014. године („Службени
гласник Општине Доњи Жабар“, број 7/14), осим за подручје насељених мјеста: Лончари,
Јењић и Лепница.

II
Предлаже се Влади Републике Српске да утврди престанак постојања ванредне ситуације

за подручје општине Доњи Жабар, са изузетком насељених мјеста из тачке 1. ове Наредбе,
које је задржано Одлуком о престанку важења Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за
територију Републике Српске број 04/1-012-2-976/14 од 26. маја 2014. године („Службени
гласник Републике Српске“ број 41/14).
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III

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Доњи Жабар".

Број: 02-339-1-1/14 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
4. јун 2014. године Жељко Марјановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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На основу члана 22. став 1. тачка б) и члана 41. став 1. , а у вези са чланом 39. став 3.
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник  Републике
Српске“, број  121/12), а у складу са чланом  44. тачка 24)  Статута општине Доњи Жабар (
"Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број
9/12) и чланом 5. Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), на
приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, доносим

НАРЕДБУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА НАРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА

ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

I
   Престаје да важи Наредба о проглашењу ванредне ситуације за одбрану од поплава на
подручју општине Доњи Жабар број 02-339-1/14 од 15. маја 2014. године („Службени
гласник Општине Доњи Жабар“, број 7/14) и Наредба број 02-339-1-1/14 од 4. јуна 2014.
године.

II
   Ванредна ситуација на подручју општине Доњи Жабар престаје дана 19. јуна 2014. године.

III
   Предлаже се Влади Републике Српске да утврди престанак постојања ванредне ситуације
за подручје општине Доњи Жабар.

IV
   Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Доњи Жабар".

Број: 02-339-1-2/14 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
19. јун 2014. године Жељко Марјановић, с.р.
Доњи Жабар

..................................................................................................................................
АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И

КОМАНДАНТА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
83

Наосновучл.45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Српске“,број 121/12) и члана 19.Одлуке о организацији и функционисању
Цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број 12/13), Општински штаб за ванредне ситуације општине Доњи Жабар
разматрајући Обавјештење Министарства управе и локалне самоуправе број 10.3-014-99/14
од 27. 5. 2014. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Нису се стекли услови за престанак ванредне ситуације на подручју општине Доњи

Жабар, из следећих разлога:
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- вода је поплавила око 660 хектара површине општине Доњи Жабар и из поплављених

подручја (насељена мјеста Лончари, Јењић и Лепница) није се повукла, процес повлачења и
смањивања нивоа воде на том подручју се одвија изузетно споро, а провођење  хигијенско-
епидемиолошких мјера у домаћинствима-стамбени простори и дворишта је започето дана
28. маја 2014. године од стране тима Дома здравља Бијељина; а хигијенско-епидемиолошке
мјере у помоћним пољопривредним објектима врши ветеринарска служба

- прикупљање и уклањање крупног и ситног отпада на поплављеном подручју је
започето 28. маја 2014. године и трајаће још неколико дана сходно повећању броја
приступачних домаћинстава и повлачења воде,

- контрола и уклањање лешева угинулих/утопљених животиња на поплављеном
подручју спроведено је дјелимично, активности се спроводе сходно повлачењу воде,

- евакуисано становништво са поплављеног подручја и даље се налази у прихватним
центрима општине Доњи Жабар, као и у приватном смјештају,

- општина Доњи Жабар има ограничене економске и финансијске ресурсе за потпуну
санацију поплављеног подручја након повлачења воде.

2. Општински штаб за ванредне ситуације процјењује да се услови за престанак стања
ванредне ситуације на подручју општине Доњи Жабар неће стећи прије 15. јуна 2014.
године, о чему ће Штаб донијети посебну одлуку.
   3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-11-1/14                   Командант Општинског штаба
29. мај 2014. године                                                                  за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.

________________________
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На основу члана 22. став (1) тачка б) подтачка 11. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12), члана 5.
тачка 13.Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13) и тачке 1. алинеја 4.
Наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације («Службени гласник општине Доњи
Жабар», број 7/14), доносим

НАРЕДБУ
   1. Наређујем:

- точење горива одобреног од стране Републичког штаба за ванредне ситуације за
потребе Општинског штаба за ванредне ситуације Доњи Жабар и ускладиштеног у
мобилисаним цистернама „Агрекс“ д.о.о. Доњи Жабар у циљу предузимања мјера и
активности које се врше возилима, машинама и опремом на поплављеном подручју
општине Доњи Жабар, вршиће се искључиво на основу налога Команданта или Замјеника
Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације,

- административно-техничке послове који се односе на издавање и вођење евиденције
издатих налога за гориво, сравнавање евиденције са утрошком горива из цистерни, вршиће
Миле Максимовић-Стручни сарадник за привреду и предузетништво у Канцеларији за
развој, јавне службе и управу Општинске управе Доњи Жабар.

   2. За извршење ове Наредбе одговоран је Стево Митровић запослен у „Агрекс“ д.о.о., који
је дужан организовати вођење уредне и тачне евиденције запримљеног и отпремљеног
горива, подношење извјештаја и доставу наведене документације Стручном сараднику за
привреду и предузетништво у Канцеларији за развој, јавне службе и управу Општинске
управе Доњи Жабар, односно Рачуноводству Општинске управе, а за извршење ове Наредбе
непосредно је одговоран и потчињен Команданту Општинског штаба за ванредне ситуације-
Начелнику општине.
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3. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику

општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-18/14 Командант Општинског штаба за ванредне ситуације
30. мај 2014. године Начелник општине
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.

________________________
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На основу чл. 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 121/12) и члана 19. Одлуке о организацији и функционисању
Цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број 12/13), Општински штаб за ванредне ситуације општине Доњи Жабар, доноси

НАРЕДБУ
   1. Наређује се испумпавање поплавне воде у свим бунарима и извориштима питке воде у
домаћинствима на поплављеном подручју општине Доњи Жабар (чишћење, испирање и
хлорисање)-Мјесна заједница Лончари (укључујући Јењић и Лепницу).
   2. Рок извршења: одмах, сходно испуњавању услова повлачења површинске воде у
двориштима поплављених домаћинстава.
   3. За Координатора извршења ове Наредбе одређује се Драгиња Ђорђић, Самостални
стручни сарадник за комуналне дјелатности, заштиту животне средине и заштиту на раду у
Општинској управи-Канцеларија за развој, јавне службе и управу. Координатор организује
планско чишћење бунара из тачке 1. ове Наредбе, води евиденцију и врши друге стручне
послове у циљу извршења ове Наредбе. План чишћења бунара Координатор сачињава у
сарадњи са Предсједником Савјета Мјесне заједнице Лончари који је дужан пружити
податке омогућим правцима рада извршиоцима на подручју дјеловања у смислу ове Наредбе.
   4. За оперативно-техничке и теренске послове који се односе на извршење ове Наредбе
задужује се Стево Тодоровић – Сарадник за развој и планирање који за свој рад у извршењу
ове Наредбе одговара Координатору из тачке 3. ове Наредбе.
   5. Послови чишћења, испирања и хлорисања бунара у смислу ове Наредбе повјеравају се
извршиоцу Младену Цвијановићу из Лончара који се непосредно потчињава Сараднику за
развој и планирање из тачке 4. Наредбе и одговара за уредан, ефикасан и по правилима
струке – рад на извршењу Наредбе.
   6. За извршење послова из ове Наредбе извршиоцу припада накнада у износу од 50,00 КМ
по једном бунару-изворишту питке воде, која се исплаћује након извршења Наредбе у
цијелости и пријема посла, сачињавања и овјеравања записника од стране Координатора из
тачке 3. ове Наредбе.
   7. Надзор над извршењем ове Наредбе вршиће др Гордана Бабић.
   8. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-19/14 Командант Општинског штаба за ванредне ситуације
30. мај 2014. године Начелник општине
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.

________________________
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На основу члана 22. став (1) тачка б) Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12) и члана 5.  Одлуке о
организацији и функционисању Цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13),, доносим

НАРЕДБУ
о посебним мјерама за одржавање хигијене у просторијама јавних установа,

предузетника и просторијама за колективни смјештај
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1. Успоставити дезинфекционе баријере на улазима у објекте јавних установа и јавних

служби, трговинско-угоститељским објектима, месницама, у објектима за смјештај
евакуисаног становништва, а при изласку из тоалета објеката Основне школе „Доњи
Жабар“ Доњи Жабар вршити дезинфекцију руку дезинфекционим раствором.
   2. Задужити особе које ће одржавати дезинфекционе баријере (натапати дезинфекционим
средством на бази хлора свака 3 часа) и контролисати прелазак људи преко истих

3. Задужити особе које ће водити рачуна о хигијени просторија и тоалета (чишћење и
пребрисавање подова и тоалета свака 3 часа дезинфекционим раствором).

4. Обавезно вршити редовно провјетравање просторија.
5. Неопходно је одредити простор за конзумирање оброка. Забрањено је обједовати ван

тог простора!
6. Редовно уклањати чврсти и течни отпад.
7. Обезбиједити све неопходене санитарно-техничке и хигијенске услове за одржавање

личне хигијене.
   8. За оперативно-техничке и теренске послове који се односе на обавјештавање обвезника
и извршење ове Наредбе задужује се Стево Тодоровић – Сарадник за развој и планирање,
који је дужан редовно обавјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације-
Начелника општине о извршавању ове Наредбе.
   9. Надзор над извршењем ове Наредбе вршиће др Гордана Бабић, члан Општинског
штаба за ванредне ситуације.
   10. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-20/14 Командант Општинског штаба за ванредне ситуације
2. јун 2014. године Начелник општине
Доњи Жабар                                Жељко Марјановић, с.р.

________________________
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На основу члана 22. став (1) тачка б) Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12) и члана 5.  Одлуке о
организацији и функционисању Цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), доносим

НАРЕДБУ
о провођењу мјера дезинфекције на поплављеном подручју општине Доњи

Жабар
1. Наређује се провођење обавезних мјера дезинфекције на поплављеном подручју

општине Доњи Жабар (стамбене зграде и дворишни објекти).
   2.Мјере дезинфекције вршиће тим за дезинфекцију који организује „Ветеринарска
станица Шамац“ – Ветеринарска амбуланта Доњи Жабар, обучен од стране Хигијенско-
епидемиолошке службе Дома здравља Бијељина.
   Тим за дезинфекцију чине:

- Милан Игњић, општински ветеринарски инспектор
-  Жељко Стојановић и
- Ранко Симић.

   3. Дезинфекција се врши након што се у поплављеним домаћинствима, након повлачења
воде из њихових стамбених и дворишних објеката, детаљно механички очисте и оперу
поплављене површине од муља, пијеска, наплавина, смећа исличног материјала и просторије
очисте водом и детерџентом. Приликом чишћења користе се непромочиве рукавице, гумене
чизме и заштитне маске.
   4. О обавезама становништва у поплављеним подручјима из тачке 3. ове Наредбе
обавијестиће Предсједник Савјета Мјесне заједнице Лончари у сарадњи са Тимом за
дезинфекцију.
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   5. Надзор над провођењем ове Наредбе вршиће Амбуланта Доњи Жабар-др Гордана
Бабић, члан Општинског штаба за ванредне ситуације.
   6. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-20/14 Командант Општинског штаба за ванредне ситуације
2. јун 2014. године Начелник општине
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.

________________________
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На основу члана 22. став (1) тачка б) подтачка 11. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12) и члана 5.
тачка 13. Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), доносим

НАРЕДБУо расподјели сјеменског кукуруза
1. Наређује се Савјету Мјесне заједнице Лончари да изврши расподјелу 100 сјетвених

јединица сјеменског кукуруза одобрених од стране Републичког штаба за ванредне
ситуације за поплављене површине засијаног кукуруза на подручју Мјесне заједнице
Лончари (укључујући и Јењић и Лепницу).

2. Расподјела сјеменског кукуруза вршиће се домаћинствима у пропорцији, по правилу и
процјени Савјета: 25000 зрна/0,5 Ха поплављених површина засијаног кукуруза о чему се
сачињава посебна евиденција.

3. За извршење ове Наредбе одговоран је Предсједник Савјета Мјесне заједнице Лончари.
4. Надзор над извршењем ове Наредбе вршиће Сарадник за развој и планирање – Стево

Тодоровић и о њеном извршењу поднијети Извјештај Начелнику општине.
5. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику

општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-21/14                                                                   Командант Општинског штаба
16. јун 2014. године                                                                      за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.

________________________
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На основу чл. 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12), а у складу са чланом 19. Одлуке о
организацији и функционисању Цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), Штаб за ванредне ситуације
општине Доњи Жабар, доноси

НАРЕДБУ
о престанку важења Наредбе о образовању Инфо-пункта у Мјесној заједници

Лончари

1. Наредба о образовању Инфо-пункта у Мјесној заједници Лончари (Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 7/14) престаје да важи.
   2. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-6-1/14  Командант Општинског штаба
19. јун 2014. године за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.

________________________
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На основу члана 22. став (1) тачка б) подтачка 11. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12) и члана 5.
тачка 13. Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), на приједлог
Општинског штаба за ванредне ситуације, доносим

НАРЕДБУ
о престанку важења Наредби о мобилизацији и употреби објекта и просторија

Спортско-школске дворане у Доњем Жабару и просторија зграде зв. „Косановића
зграда“ у Лончарима

1. Престају да важе:
- Наредба о мобилизацији и употреби објекта и просторија Спортско-школске дворане у

Доњем Жабару за смјештај евакуисаног становништва са поплавом угроженог подручја
општине Доњи Жабар и организовање Централног складишта за складиштење цјелокупне
хуманитарне помоћи која пристигне општини Доњи Жабар („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број 7/14), и

-  Наредба о мобилизацији и употреби објекта и просторија зграде зв. „Косановића
зграда“ у Лончарима ради организовања секундарног складишта за смјештај робе и других
потрепштина хуманитарне помоћи која се непосредно дијели становништву Мјесне
заједнице Лончари угроженом од поплава, према евиденцији надлежног и овлашћеног
органа општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 7/14)
   2.Преостала роба намијењена за расподјелу хуманитарне помоћи у Централном складишту
у Доњем Жабару и секундарном складишту - просторијама зграде зв. „Косановића зграда“ у
Лончарима, осим калорифера и исушивача, додјељује се Општинској организацији Црвеног
крста Доњи Жабар ради даљњег ускладиштења, чувања и расподјеле становништву са
поплављених подручја општине Доњи Жабар и поплављених подручја других општина које
је смјештено на подручју општине Доњи Жабар.
   3. Калорифери и исушивачи који се воде у евиденцији Централног складишта издати на
реверс корисницима на поплављеним подручјима, додјељују се на даљње евидентирање и
надзор надлежном Општинском органу за послове цивилне заштите и биће ускладиштене
ради чувања у просторијама Ватрогасног друштва Доњи Жабар које је одговорно за њихову
даљњу бригу и чување као добар привредник.
   4. Примопредају робе из тачке 2. ове Наредбе уз састављање записника, извршиће
Комисија у саставу:

-Данијела Миркић, досадашњи Координатор Централног складишта, предсједник Комисије,
- Стефан Робак, предсједник Савјета Мјесне заједнице Лончари, досадашњи

Координатор секундарног складишта у Лончарима, члан и
- Душан Ћурчић, секретар Општинске организације Црвеног крста, члан.

   5. Примопредају калорифера и исушивача из тачке 3. ове Наредбе, уз састављање
записника, извршиће Комисија у саставу:

- Данијела Миркић, досадашњи Координатор Централног складишта, предсједник Комисије,
- Зденко Јовановић, Стручни сарадник за цивилну заштиту, мјесне заједнице и физичку

културу, члан и
- Илија Васић, Командир Ватрогасне јединице Доњи Жабар, члан.

   6. Копија записника из тачки 4. и 5. доставља се Начелнику општине.
   7. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-7-1/14 Командант Општинског штаба
19. јун 2014. године за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.

________________________
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На основу чл. 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12) и члана 19. Одлуке о организацији и
функционисању Цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 12/13), Општински штаб за ванредне ситуације општине Доњи
Жабар, доносим

НАРЕДБУ
1. Наредба о забрани становништву, медијима и осталим неовлашћеним субјектима улазак

на поплављено подручје насељених мјеста Лончари, Јењић и Лепница као зона
потенцијалног епидемијског жаришта („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број
7/14) престаје да важи.

2. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-10-1/14 Командант Општинског штаба
19. јун 2014. године за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.

________________________
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На основу члана 22. став (1) тачка б) подтачка 11. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12) и члана 5.
тачка 13. Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), на приједлог
Општинског штаба за ванредне ситуације, доносим

НАРЕДБУ
   1. Престају да важе:

- Наредба o мобилизацији и употреби пословног простора, средстава и људских ресурса
привредног друштва „Агрекс“ д.о.о. Доњи Жабар број 02-339-8/14 од 22. маја 2014. године
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 7/14) и

- Наредба о допуни Наредбе o мобилизацији и употреби пословног простора, средстава и
људских ресурса привредног друштва „Агрекс“ д.о.о. Доњи Жабар број 02-339-12/14 од 24.
маја 2014. године („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 7/14).

   2. Начелник општине закључиће уговор о даљњем коришћењу складишног простора и
цистерне за нафту привредног друштва „Агрекс“ д.о.о. Доњи Жабар за складиштење
грађевинског и другог материјала, намјештаја, кућних апарата и средстава и опреме, као и
техничке робе, односно нафте намијењене за помоћ домаћинствима захваћених поплавом на
подручју општине Доњи Жабар.

   3. Преостала роба намијењена за расподјелу хуманитарне помоћи и предузимање мјера на
поплављеном подручју затечена у складишном простору из тачке 2. ове Наредбе, додјељује
се Центру за социјални рад Доњи Жабар на даљње евидентирање и надзор над коришћењем,
а биће и даље ускладиштена код привредног друштва „Агрекс“ д.о.о. Доњи Жабар које је
одговорно за њихову даљњу бригу и чување као добар привредник.

   4. Примопредају робе из тачке 2. ове Наредбе уз састављање записника, извршиће
Комисија у саставу:

- Данијела Миркић, в.д. директор Центра за социјални рад Доњи Жабар, предсједник
Комисије,

- Стеван Митровић, досадашњи Координатор оперативне базе „Агрекс“ д.о.о. Доњи
Жабар, члан, и

- Зденко Јовановић, Стручни сарадник за цивилну заштиту, мјесне заједнице и физичку
културу, члан.
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   5. Копија записника из тачке 4. ове Наредбе доставља се Начелнику општине.

   6. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-8-1/14                                 Командант Општинског штаба
19. јун 2014. године за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.

________________________
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На основу члана 22. став (1) тачка б) подтачка 11. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12) и члана 5.
тачка 13.Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), на приједлог
Општинског штаба за ванредне ситуације, доносим

НАРЕДБУ

   1. Наредба о попису и исхрани стоке са поплављених подручја број  02-339-8/14 од 22.
маја 2014. године („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 7/14) престаје да важи.

2. За трајно чување евиденције о извршењу Наредбе из тачке 1. одговоран је Стручни
сарадник за привреду и предузетништво.
   3. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-8-1/14                                                                   Командант Општинског штаба
19. јун 2014. године                                               за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.

________________________
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На основу чл. 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12), а у складу са чланом 19. Одлуке о
организацији и функционисању Цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), Штаб за ванредне ситуације
општине Доњи Жабар, доноси

НАРЕДБУ
о престанку важења Наредбе о одређивању локације јаме – гробнице за укоп-

депоновање анималног отпада са поплављеног подручја општине Доњи Жабар

   1. Наредба о одређивању локације јаме – гробнице за укоп-депоновање анималног отпада
са поплављеног подручја општине Доњи Жабар број 02-339-13/14 од 24. маја 2014. године
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 7/14) престаје да важи.
   2. Задужују се Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности, заштиту животне
средине и заштиту на раду и Општински ветеринарски инспектор да предузму мјере и
активности ради трајне санације и заштите локације из тачке 1. ове Наредбе у складу са
законом и подзаконским прописима.
   3. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-13-1/14                                                                   Командант Општинског штаба
19. јун 2014. године за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.

________________________
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На основу чл. 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12), а у складу са чланом 19. Одлуке о
организацији и функционисању Цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), Штаб за ванредне ситуације
општине Доњи Жабар, доноси

НАРЕДБУ
о престанку важења Наредбе о одвозу и депоновању крупног и ситног отпада

са поплављеног подручја општине Доњи Жабар

   1. Наредба о одвозу и депоновању крупног и ситног отпада са поплављеног подручја
општине Доњи Жабар број 02-339-15/14 од 24. маја 2014. године („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 7/14) престаје да важи.
   2. Задужујe се Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности, заштиту животне
средине и заштиту на раду да предузмe мјере и активности ради трајне санације и заштите
локације из тачке 1. ове Наредбе у складу са законом и подзаконским прописима.
   3. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-15-1/14                                                                   Командант Општинског штаба
19. јун 2014. године за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.

________________________
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На основу члана 22. став (1) тачка б) Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12) и члана 5.  Одлуке о
организацији и функционисању Цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), на приједлог Општинског штаба за
ванредне ситуације, доносим

НАРЕДБУ
о престанку важења Наредбе о посебним мјерама за одржавање хигијене у
просторијама јавних установа, предузетника и просторијама за колективни

смјештај

1. Наредба о посебним мјерама за одржавање хигијене у просторијама јавних установа,
предузетника и просторијама за колективни смјештај, број 02-339-20/14 од 2. јуна 2014.
године, престаје да важи.
   2. За извршење ове Наредбе одговоран је Стево Тодоровић-Сарадник за развој и планирање.
   3. Надзор над извршењем ове Наредбе вршиће др Гордана Бабић.
   4. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-20-1/14 Командант Општинског штаба за ванредне ситуације
19. јун 2014. године Начелник општине
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.

_____________________
    97

На основу члана 22. став (1) тачка б) Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12) и члана 5.  Одлуке о
организацији и функционисању Цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), на приједлог Општинског штаба за
ванредне ситуације, доносим
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НАРЕДБУ

о престанку важења Наредбе о провођењу мјера дезинфекције на поплављеном
подручју општине Доњи Жабар

1. Наредба о провођењу мјера дезинфекције на поплављеном подручју општине Доњи
Жабар број 02-339-20/14 од 2. јуна 2014. године, престаје да важи.

2. Накнада члановима Тима за дезинфекцију одредиће се посебним актом Начелника
општине.
   3. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-20-1/14 Командант Општинског штаба за ванредне ситуације
19. јун 2014. године Начелник општине
Доњи Жабар  Жељко Марјановић, с.р.

_____________________
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На основу члана 22. став (1) тачка б) подтачка 11. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12) и члана 5.
тачка 13. Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), доносим

НАРЕДБУ
о престанку Наредбе о расподјели сјеменског кукуруза

1. Наредба о расподјели сјеменског кукуруза, број 02-339-21/14 од 16. јуна 2014. године,
престаје да важи.

2. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-21-1/14                                                                   Командант Општинског штаба
19. јун 2014. године за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.

_____________________
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На основу чл. 22. став 1. тачка б) и 96. Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12) и Наредбе о проглашењу
ванредне ситуације за одбрану од поплава на подручју општине Доњи Жабар број 02-339-
1/14 од 15. маја 2014. године („Службени гласник Општине Доњи Жабар“, број 7/14),
Командант Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси

НАРЕДБУ
о асанацији-дезинсекцији поплављеног подручја општине Доњи Жабар

I
1. Наређује се ванредна асанација-дезинсекција на цијелој територији општине Доњи

Жабар за коју је проглашена ванредна ситуација за одбрану од поплава.
   2. Дезинсекцију из тачке 1. ове Наредбе вршиће „Санитарац“ д.о.о. Власеница, односно
овлашћено правно лице које одреди Републички штаб за ванредне ситуације-Влада
Републике Српске, у периоду који ће бити одређен сходно испуњавању услова повлачења
површинске воде у двориштима поплављених домаћинстава и другим подручјима општине.
   3. За извршење ове Наредбе одговоран је Самостални стручни сарадник за комуналне
дјелатности, заштиту животне средине и заштиту на раду, а посебно:
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- у сарадњи са овлашћеним правним лицем из тачке 2. ове Наредбе одредити датум и

трајање третирања дезинсекционим средствима,
- благовремено обавијестити пчеларе путем удружења пчелара, као и предсједнике

савјета мјесних заједница о времену вршења дезинсекције
- одредити правце-локације третирања,
- евиденцију и надзор над вршењем дезинсекције.

   4.  За извршавање нове Наредбе ангажоваће се, по потреби и возила и људство
Ватрогасног друштва Доњи Жабар под непосредним надзором Самостални стручни
сарадник за комуналне дјелатности, заштиту животне средине и заштиту на раду.
   5. Предсједници савјета мјесних заједница дужни су у сарадњи са Самосталним стручним
сарадником за комуналне дјелатности, заштиту животне средине и заштиту на раду
благовремено обавјештавати грађане и правна лица о извршавању ове Наредбе.
   6. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар “

 Број: 02-339-22/14                                                                        Командант Општинског штаба
4. јун 2014. године                                                                                за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.

_____________________
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На основу чл. 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник  Републике Српске“, број  121/12), а у складу са чланом 19. Одлуке о
организацији и функционисању Цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/13), Општински штаб за ванредне
ситуације општине Доњи Жабар, доноси

ОДЛУКУ

1. Овлашћује се Начелник општине да укине акте Општинског штаба за ванредне
ситуације који нису стављени ван снаге даном престанка ванредног стања на подручју
општине Доњи Жабар – 19. јуна 2014. године, у складу са процјеном стања и стицањем
неопходних услова за њихово укидање.
   2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 02-339-1-3 Командант Општинског штаба
19. јун 2014. године за ванредне ситуације
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.

_____________________
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МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука

ПРЕДМЕТ: Формирање јаме–гробнице за укоп-депоновање анималног
отпада са поплављеног подручја општине Доњи Жабар-МИШЉЕЊЕ,тражисе

- ХИТНО
У циљу спречавања појаве и ширења зараза, Општински штаб за ванредне ситуације

донио је Наредбу о одређивању локације за укоп-депоновање угинулих/утопљених
животиња као и другог анималног отпада са поплављеног подручја општине Доњи Жабар, и
то:
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- к. ч. број 1174/1, шума II класе укупне површине од 42786 m2, ДС са правом

располагања у корист ЗЗ „Агропосавина“ Доњи Жабар са 1/1, уписане у ЛН број 100, КО
Лончари , локација зв „Ајиповац“ у Лончарима.

    Локација је подесна за наведену намјену, одвојена од насеља, а земљиште је уздигнуто –
подзол, глиновито, љепљиво, водонепропусно.
     За ископ јаме је припремљена сва механизација , опрема и људство, под непосредном
контролом нашег општинског ветеринарског инспектора.
   Обзиром да се ради о ХИТНОСТИ молимо да дате своје мишљење у погледу основаности
формирања јаме–гробнице за укоп-депоновање анималног отпада са поплављеног подручја
општине Доњи Жабар, са евентуалним препорукама у погледу минималних стандарда
превентиве и заштите јаме за анимални отпад.  Напомињемо да се не ради о већој количини
анималног отпада.

Број: 02-339-14-2/14 Командант Општинског штаба за ванредне ситуације
29. мај 2014. године Начелник општине
Доњи Жабар Жељко Марјановић, с.р.

________________________

АКТИ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
102
На основу члана 148а. став 5. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник

Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05, 98/13) и члана 5. став 1. Одлуке о оснивању
Одбора за жалбе општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, број
2/14),Одборза жалбе општинеДоњи Жабар, доноси

ПОСЛОВНИК
О РАДУ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим пословником уређују се правила, поступак рада и одлучивања Одбора за жалбе
општине Доњи Жабар (у даљем тексту: Одбор), као и остала питања везана за рад Одбора.
   Чланови Одбора су независни и непристрасни у свом раду.

Члан 2.
Одбор има печат.
Печат Одбора је округлог облика, пречника 35 mm, са грбом Републике Српске у средини,

текстом исписаним ћириличним и латиничним писмом: “РЕПУБЛИКА СРПСКА,
ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР, ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ, ДОЊИ ЖАБАР”.

Члан 3.
Одбор одлучује по жалбама службеника и техничких и помоћних радника општине

Доњи Жабар у другом степену на рјешења којима се одлучује о њиховима правима и
дужностима, као и о жалбама кандидата који су учествовали на јавном конкурсу за пријем у
радни однос у Општинску управу општине Доњи Жабар (у даљем тексту: жалилац).
   Одбор, поред послова из става 1. овог члана, подноси извјештај о свом раду Скупштини
општине Доњи Жабар најмање једном годишње.

II - КОНСТИТУИСАЊЕ И НАЧИН РАДА ОДБОРА
Члан 4.

   Одбор се конституише на првој сједници Одбора, коју сазива Предсједник Одбора.
Члан 5.

   Одбор по питањима из своје надлежности одлучује на сједници којој присуствују сви
чланови Одбора.
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   Сједница Одбора може се изузетно одржати ако су присутна два члана Одбора и у том
случају одлука донесена на тој сједници је пуноважна ако су за њу гласала оба присутна
члана.

Члан 6.
   Уколико члан Одбора постане трајно неспособан да обавља своје послове, добровољно се
повуче са дужности, или прије истека мандата буде разријешен дужности у складу са
одредбама Одлуке о оснивању Одбора, или на други начин буде трајно спријечен за рад,
Одбор ће радити до именовања новог члана под условом из члана 5. став 2. овог
Пословника.

Члан 7.
   Сједница Одбора одржава се по потреби, а најмање тромјесечно.

Члан 8.
   Сједницу Одбора сазива и истом руководи предсједник Одбора.
   Предсједник Одбора утврђује дневни ред сједнице и одређује предмете о којима ће се
расправљати и доносити одлука на сједници.

Члан 9.
   Позив и материјал за сједницу Одбора достављају се члановима Одбора најкасније осам
дана прије дана одржавања сједнице, а изузетно, у хитним случајевима и у краћем року.

Члан 10.
   У току сједнице Одбора води се записник који потписују присутни чланови Одбора.
   Записник са сједнице Одбора садржи дан и час одржавања сједнице, имена присутних
чланова Одбора,имена других лица присутних на сједници, предмет расправљања и
одлучивања, израду донесене одлуке, као и друге закључке који су донесени на сједници.

III - ПРАВИЛА ПОСТУПКА
Члан 11.

  Посупак по жалби Одбор води по одредбама Закона о општем управном поступку.

Члан 12.
Жалба се доставља Одбору путем органа који је рјешавао у првом степену. Уколико је

жалба достављена Одбору непосредно или путем поште, исти ће жалбу доставити
првостепеном органу ради испитивања да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена
од овлашћеног лица.

Члан 13.
   Орган општине Доњи Жабар који је донио првостепено рјешење, а након што је испитао
да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица, доставља жалбу
Одборуса свим списима који се односе на предмет, са изјашњењем на жалбу.
   Уколико првостепени орган не достави изјашњење на жалбу,Одбор ће затражити да се
исто достави у року од осам дана.
   Уколико у року од осам дана првостепени орган не достави изјашњење на жалбу Одбор ће
о жалби одлучити и без изјашњењапрвостепеног органа.

Члан 14.
Изјашњење на жалбу садржи: назив органа који је донио првостепено рјешење, број и

датум рјешења, правни основ за доношење рјешења на које је изјављена жалба, датум
уручења рјешења на које је изјављена жалба, датум изјављене жалбе, оцјену да ли је жалба
благовремена, допуштена и изјављена од овлашћеног лица, одговор на жалбу, име и
презиме подносиоца жалбе, назив радног мјеста подносиоца жалбе према систематизацији
радних мјеста у Општинској управи општине Доњи Жабар ако је жалбу поднио службеник,
технички или помоћни радник, датум почетка рада у Општинској управи, разлог
подношења жалбе и име контакт личности у органу у вези са жалбом.
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Члан 15.

Рјешавајући по жалби, Одбор може жалбу одбацити због недопуштености,
неблаговремености и ако је изјављена од неовлашћеног лица, уколико је то пропустио да
учини првостепени орган.Уколико жалбу не одбаци, Одбор ће предмет узети у рад.

Члан 16.
   Рјешавајући по жалби, Одбор може донијети рјешење којим се жалба одбија и потврђује
првостепено рјешење, уважити жалбу, поништити првостепено рјешење у цијелости или
дјелимично и вратити предмет првостепеном органу на поновни поступак или уважити
жалбу и сам измијенити првостепено рјешење.

Члан 17.
   Одбор ће одбити жалбу и потврдити првостепено рјешење ако нађе да је првостепени
поступак правилно спроведен и да је донесено рјешење правилно и на закону основано, а
жалба неоснована, односно да су недостаци у првостепеном поступку такве природе да не
могу утицати на коначно рјешење.

Члан 18.
   Одбор ће уважити жалбу, поништити првостепено рјешење и сам ријешити ствар ако
утврди да су у првостепеном поступку погрешно оцијењени докази, да је из утврђених
чињеница изведен погрешан закључак у погледу чињеничног стања, да је погрешно
примијењен материјални пропис или ако нађе да је на основу слободне оцјене доказа
требало донијети другачије рјешење.

Члан 19.
   Одбор ће уважити жалбу и поништити првостепено рјешење и предмет вратити
првостепеном органу на поновни поступак ако утврди да због погрешно и непотпуно
утврђеног чињеничног стања треба спровести поновни поступак, да се у току поступка није
водило рачуна о правилима поступка која би била од утицаја на рјешење, да је диспозитив
побијаног рјешења нејасан или је у противрјечности са образложењем.

Члан 20.
   Одбор може, изузетно, сам спровести поступак усмене расправе, саслушати подносиоца
жалбе, позвати свједоке и вјештаке, када сматра то неопходним за правилно утврђивање
битних чињеница и правилно рјешење поступка, у циљу бржег и економичнијег отклањања
недостатака у првостепеном поступку.
   Ако Одбор одлучи да сам спроводи поступак у смислу става 1. овог члана, заказаће
расправу у сједишту Одбора и писмено позвати странке или свједоке на расправу.
   Позив се доставља најкасније осам дана прије одржавања расправе. Позвано лице дужно
је да се одазове позиву.

Члан 21.
   О усменој расправи или другој важној радњи у постуку, изјавама странака, свједока,
вјештака, експерата и осталих лица који се могу појавити као учесници у поступку води се
записник.

Члан 22.
   Одбор може одлучити да у предмету у којем је донио рјешење, а прије достављања
рјешења странкама, поново отвори расправу и донесе другачију одлуку.

 Члан 23.
   Одбор, рјешавајући у предметима из своје надлежности, одлучује у форми рјешења и
закључка.

Члан 24.
   Рјешење по жалби Одбор доноси у року од 30 дана од дана пријема жалбе.

Одлука о вијећању и гласању доноси се у писаној форми већином гласова чланова
Одбора, о чему се води посебан записник који потписују присутни чланови Одбора.
Записник се улаже у спис предмета.

Рјешење Одбора потписује предсједник.
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Члан 25.

Рјешење Одбора доставља се подносиоцу жалбе и органу који је донио првостепено
рјешење, у року од осам дана од дана доношења.

Рјешење Одбора је коначно и против истог није дозвољена жалба, али се може покренути
спор пред надлежним судом.

Члан 26.
   Ако подносилац жалбе у току поступка по жалби све до доношења рјешења одустане од
жалбе, Одбор доноси закључак о обустави поступка.

Члан 27.
   О питањима поступка која нису уређена овим Пословником примјењиваће се одредбе
Закона о општем управном поступку.

IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.

   Пословник о раду Одбора доноси Одбор већином гласова чланова Одбора.

Члан 29.
  Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.

Број: 04-020-1/14 Предсједник
18. јун 2014. године Одбора за жалбе
Доњи Жабар Симо Божић, с.р.

________________________
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САДРЖАЈ

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
76. Рјешење о именовању Комисије за процјену штете

од поплава у пољопривреди на подручју општине
Доњи Жабар

77. Рјешење о именовању Комисије за процјену штете
од поплава на грађевинским објектима на подручју
општине Доњи Жабар

78. Рјешење о допуни Рјешења о именовању Комисије
за процјену штете од поплава у пољопривреди на
подручју општине Доњи Жабар

79. Рјешење о допуни Рјешења о именовању Комисије
за процјену штете од поплава на грађевинским
објектима на подручју општине Доњи Жабар

80.  Рјешење о именовању Комисије за процјену
штете од поплава на инфраструктурним
објектима на подручју општине Доњи Жабар

81. Наредба о (дјелимичном) престанку важења
Наредбе о проглашењу ванредне ситуације за
одбрану од поплава на подручју општине
Доњи Жабар

82.  Наредба о престанку важења Наредбе о
проглашењу ванредне ситуације за одбрану
од поплава на подручју општине Доњи Жабар
(у цијелости)

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И КОМАНДАНТА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

83. Закључак да не постоје услови за престанак ванредне
ситуације на подручју општине Доњи Жабар –
одговор на Обавјештење Министарства управе и
локалне самоуправе број 10.3-014-99/14 од 27. 5.
2014. године

84. Наредба о условима точења горива одобреног од
Републичког штаба за ванредне ситуације за
потребе предузимања мјера и активности на
поплављеном подручју општине

85. Наредба о испумпавању поплавне воде у свим
бунарима и извориштима питке воде у
домаћинствима на поплављеном подручју општине
Доњи Жабар (чишћење, испирање и хлорисање)

86. Наредба о посебним мјерама за одржавање хигијене
у просторијама јавних установа, предузетника и
просторијама за колективни смјештај

87. Наредба о провођењу мјера дезинфекције на
поплављеном подручју општине Доњи Жабар

88. Наредба о расподјели сјеменског кукуруза
89.  Наредба о престанку важења Наредбе о

образовању Инфо-пункта у Мјесној заједници
Лончари

90. Наредба о престанку важења Наредби о
мобилизацији и употреби објекта и просторија
Спортско-школске дворане у Доњем Жабару и
просторија зграде зв. „Косановића зграда“ у
Лончарима

91.  Наредба о престанку важења Наредбе о забрани
становништву,медијима и осталим неовлашћеним
субјектима улазак на поплављено подручје
насељених мјеста Лончари, Јењић и Лепница

92.  Наредба о престанку важења Наредбе o
мобилизацији и употреби пословног простора,
средстава и људских ресурса привредног друштва
„Агрекс“ д.о.о. Доњи Жабар

93.  Наредба о престанку важења Наредбе о
попису и исхрани стоке са поплављених
подручја

94.  Наредба о престанку важења Наредбе о
одређивању локације јаме – гробнице за
укоп-депоновање анималног отпада са
поплављеног подручја општине Доњи
Жабар

95.  Наредба о престанку важења Наредбе о
одвозу и депоновању крупног и ситног
отпада са поплављеног подручја општине
Доњи Жабар

96. Наредба о престанку важења Наредбе о
посебним мјерама за одржавање хигијене у
просторијама јавних установа, предузетника
и просторијама за колективни смјештај

97. Наредба о престанку важења Наредбе о
провођењу мјера дезинфекције на
поплављеном подручјуопштине Доњи Жабар

98. Наредба о престанку Наредбе о расподјели
сјеменског кукуруза

99. Наредба о асанацији-дезинсекцији
поплављеног подручја општине Доњи Жабар

100.Одлука о давању овлашћења Начелнику
општине да укине акте Општинског штаба
за ванредне ситуације који нису стављени
ван снаге даном престанка ванредног стања
на подручју општине Доњи Жабар – 19. јуна
2014. године

101.Допис Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде–формирање јаме
- гробнице за укоп-депоновање анималног
отпада са поплављеног подручја општине
Доњи Жабар

АКТИ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
102. Пословник о раду Одбора за жалбе општине Доњи Жабар
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