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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са тачком 94. Упутства о јеинственој методологији за процјену
штета од елементарних непогода („Службени гласник Републике Српске“, бр. 16/04) и чланом 26.
Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник Општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни
број 7/12 и Ванредни број 9/12), Скупштина Општине Доњи Жабар на својој 19. редовној сједници
одржаној 15. августа 2014. године, донијела је

ОДЛУКУ
о усвајању Елабората о процијењеним штетама на подручју општине Доњи Жабара

проузрокованим елементарном непогодом - поплавом у мају 2014. године

Члан 1.
Усваја се Елаборат о процијењеним штетама на подручју општине Доњи Жабара проузрокованим

елементарном непогодом - поплавом у мају 2014. године.
Члан 2.

Елаборат из члана 1. у прилогу чини саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику

Општине Доњи Жабар“.

Број: 01-022-59/14 Предсједник Скупштине
15. август 2014. године     Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар ____________________________________

Е Л А Б О Р А Т
О ПРОЦИЈЕЊЕНИМ ШТЕТАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ПРОУЗРОКОВАНИМ

ЕЛЕМЕНТАРНОМ НЕПОГОДОМ – ПОПЛАВОМ У МАЈУ 2014. ГОДИНЕ
I - УВОД

   Начелник  општине Доњи Жабар донио је Ријешење о именовању Комисије за израду Извјештаја о
процјени штете од поплава настале у мају 2014.године на подручју општине Доњи Жабар, број 02-
33911/14 од 02.јуна 2014.године у следећем саставу :
     1. Слободан Вуковић, дипл.инж. грађевине, Предсједник комисије
     2. Стево Тодоровић, Савјетник  за планирањеи развој, Замјеник предсједника комисије

3. Синиша Прпић,радник РГУ-Подручно одјељење Пелагићево,Замјеник предсједника Комисије,
члан
     4. Драгиња Ђорђић, Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности, заштиту животне
средине и заштиту на раду, члан
     5. Миле Максимовић, Стручни сарадник за привреду и предузетништво, члан
     6. Здравко Вучићевић, дипл. инж.грађевине, члан
     7. Ружица Поповић, Стручни сарадник за Мјесну канцеларију Човић Поље и Мјесну канцеларију
Лончар, члан.

Гласник
Доњи Жабар
Година XXI – Број 10 Понедјељак, 25. август 2014. године

СЛУЖБЕНИ

ОПШТИНЕ ДОЊИЖАБАР
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   Начелник општине Доњи Жабар донио је Наредбу о проглашењу ванредне ситуације за одбрану од
поплава на подручју општине Доњи Жабар, број 02-339-1/14 од 15.05.2014. године, којом је
проглашена ванредна ситуација одбране од поплава на цијелој територији општине Доњи Жабар.
Наредбом су сва привредна друштва и друга правна лица која послују на територији општине Доњи
Жабар, јединице и тимови цивилне заштите и радно способно становништво стављени на
располагање Начелнику општине и Општинском штабу за ванредне ситуације ради провођења свих
мјера и задатака у циљу одбране од поплава на територији општине Доњи Жабар.

   Наредбом број 02-339-1-1/14 од 4. јуна 2014. године ванредна ситуација за одбрану од поплава
ограничена је за подручје насељених мјеста: Лончари, Јењић и Лепница.

Нормализацијом стања на територији Општине стекли су се услови да се укине
ванредно стање. Наредбом Начелника општине број 02-339-1-2/14 ванредна ситуација на  цијелом
подручју општине Доњи Жабар престала дана 19. јуна 2014. године.

   Рјешењем број 02-339-5/14 од 2. јуна 2014. године и његовом допуном број 02-339-5-1/14 од 4. јуна
2014. године именована је 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
     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.

   Комисија је имала задатак 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.
   Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обављала је Општинска
управа-Канцеларија за развој, јавне службе и управу- Самостални стручни сарадник за просторно
уређење и грађење.
   Такође Начелник општине је Рјешењем број 02-339-4/14 од 30. маја 2014. године и његовом
допуном број 02-339-4-1/14 од 4.јуна 2014.године именовао Комисију за процјену штете настале од
поплава у пољопривреди у мају 2014. године на подручју општине Доњи Жабар, у саставу:
     1. Стево Тодоровић, Савјетник 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.
     6. Радмила Божић, Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту, члан.
   Комисија је имала задатак 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 12.01-330-2124/14 од 20.05.2014. године.
   Исто тако, Начелник општине је Рјешењем број 02-339-7/14 од 12. јуна 2014. године именовао
Комисију 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
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     2. Слободан Вуковић, Самостални стручни сарадник за просторно уређење и грађење, Замјеник
Предсједника, и
     3. Радмило Лојаница, грађ. техничар из Брчког, члан
   Задатак наведене 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.
   Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије вршила је Општинска управа-
Канцеларија за развој, јавне службе и управу- Самостални стручни сарадник за комуналне
дјелатности и заштиту животне средине
   Све Комисије су интензивно радиле у циљу ефикасног, тачног и благовременог извршења
постављених задатака.

II - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЕЛЕМЕНТАРНОЈ НЕПОГОДИ-ПОПЛАВИ И ПРОУЗРОКОВАНОЈ
ШТЕТИ

1.  Врста и узрок штете
1.1. Узрок штете

    Штета од поплава настала је из два независна извора поплава:
- Канал «Тиња-Толиса», У мају 2014. године на подручју општине Доњи Жабар  пала је велика
количина кише, далеко изнад просјека. Киша је непрестано падала 15 дана и проузроковала  пораст
водостаја  Канала Тиња-Толиса, што је кулминирало у времену од 3. до 16. маја када је дошло до
излијевања воде из наведеног канала на обије стране насипа, и то дана 16. 5. 2014. године ујутро око
04.00 часа када је на насипу у Лончарима, на локацији тзв. „зечијег насипа“ (низводно) непосредно
на 100-ињак метара прије раскрснице у Лончарима гдје се спајају регионални пут Р462а(Обудовац-
Лончари) са магистралним путем Тузла-Орашје.
   Такође канал Тиња-Толиса излио је и преко магистралног пута Лончари-Брчко М-14.1 у Мјесној
заједници Лончари код Православне цркве.
   Локације према географској ширини и дужини су следеће:
     С- 44056'32'' , И- 18040'25'' ;
      С-44056'19'' , И- 18040'58'' ;
     С- 44056'10'' , И-18041'19'' ;
      С- 44056'20'' , И-18039'39''
   У тој фази поплављена су два домаћинства у Мјесној заједници Лончари. У вечерњим часовима
дана 16. 5. 2014. године ниво воде канала Тиња-Толиса у Лончарима је почео да опада, а вода је
престала да се излијева на наведеним критичним тачкама и саобраћај је поново успостављен.

- Насип на ријеци Сави у насељеном мјесту Копанице (територија ФБиХ/Посавска жупанија)
попустио је дана 18.маја 2014.године у раним јутарњим часовима и вода је продирала, између
осталог и према територији општине Доњи Жабар-сјеверни дио Мјесне заједнице Лончари, као и
према Мјесним заједницама Јењић и Лепница. Поплавни талас се ширио према наведеним
просторима. Дана 19.маја 2014. године око 13.00 часова вода из правца Копаница поплавила је
Мјесну заједницу Јењић и Лепницу и неколико домаћинстава у Мјесној заједници Лончари, са
тенденцијом даљњег продирања у Лончаре и то дио подручја Лончара према Орашју (сјеверни дио),
али са опасношћу продирања и директно на раскрсницу у Лончарима.
   Командант Општинског штаба за ванредне ситуације је дана 18. и 19. маја 2014. године,путем
Савјета Мјесне заједнице Лончари наложио да се из водом угрожених домаћинстава у Лончарима
изврши евакуација људи, стоке и материјалних добара. Такође вода је угрожавала непосредно и
Ново насеље „Дујковача“ у Лончарима које је ипак одбрањено.  Водени талас из правца Копаница је
стално пристизао, па је вода у јутарњим часовима 20. маја 2014. године око 3.00 часа поплавила
локални пут Л-7 звани „Стари пут за Орашје“ (Косановић-Лепница) у дужини од 3 километра и
захватила велики број домаћинстава у Лончарима тако да је поплављено 150 домаћинстава у
Мјесним заједницама Лончари, Јењић и Лепница.
   Истог дана-20. маја 2014. године око 13.00 часова почела је чамцима евакуација преосталог
становништва из поплављеног подручја Лончара, а на приједлог представника ЈУ „Воде Српске“
Бијељина који су обишли угрожено подручје, одлучено је да се не затвара пропуст за воду на
магистралном путу Орашје-Тузла (удаљен око 1000 метара од раскрснице у Лончарима) јер би у том
случају била угрожена и сама раскрсница у Лончарима. О наведеном је сачињен посебан записник.
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   Општински штаб за ванредне ситуације је у сталној вези са Центром за обавјештавање Републичке
управе цивилне заштите Бања Лука

   Поплавна вода је и даље поплавила путну комуникацију Лончари-Брчко код Православне цркве у
Лончарима.

У ноћи субота/недјеља – 25. 5. 2014. године у јутарњим часовима вода је престала надирати према
Мјесној заједници Лончари и магистралном путу Орашје-Тузла. У недјељу 25. маја вода из
поплављеног подручја општине Доњи Жабар (Лончари) почела је да полако стагнира, становништво
се почело враћати у своја поплављена домаћинства и приступило се вршењу неопходних мјера
хигијенско-епидемиолошке и друге заштите.

1.2. Врста штете
   Елементарна непогода - поплава на подручју општине Доњи Жабар проузроковала је директне
штете на средствима и добрима у својини физичких и правних лица, трошкове који су настали као
посљедица директне штете и индиректне штете због смањене производње и штете на средствима за
обављање дјелатности.

2.  Карактеристике узрока штете
- Канал «Тиња-Толиса». Излијевање воде из Канала Тиња-Толиса које се догодило дана 16. 5.

2014. године на обије стране насипа у Лончарима непосредно на 100-ињак метара прије раскрснице у
Лончарима гдје се спајају регионални пут Р462а(Обудовац-Лончари)са магистралним путем Тузла-
Орашје, догодило се на исти начин, из истог узрока и на истој локацији као и излијевање воде које
се десило услед бујичних поплава у периоду од 20. јуна до 23. јуна 2010. године, што значи да у
међувремену нису проведене, нити су предузете адекватне мјере од стране надлежних субјеката
(ресорно министарство, Републички штаб цивилне заштите и Агенција за воде обласног ријечног
слива Саве-Бијељина, односно ЈУ „Воде Српске“) за предупређење нових поплава на тој локацији, а
односе се на:

- одржавање насипа канала Тиња-Толиса, као и Источног-латералног канала који пролазе
територијом општине Доњи Жабар

- израда пројекта глобалне одбране од поплава у Републици Српској,
- израду краткорочних и дугорочних планова уређења корита водотока у подручјима која су

угрожена поплавама,
- израду нових и поправку постојећих водозаштитних објеката.

- Насип на ријеци Сави у насељеном мјесту Копанице. Одржавање тог насипа није у
надлежности органа и институција Републике Српске, а количина воде која је надирала из тог
правца према територији општине Доњи Жабар у насељеним мјестима Лончари, Јењић и Лепница
објективно није могла бити заустављена и спречавана мјерама и активностима субјеката и снага
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама општине Доњи Жабар. У таквим околностима
предузете су мјере непосредне заштите живота и здравља становништва угроженог поплавног
подручја (евакуација становништва и стоке, смјештај, исхрана, здравствена заштита и др.).

3.  Величина захваћеног подручја
Површина захваћеног подручја поплавом је 660 хектара.

4.  Људске жртве
        Као последица поплаве десио се један случај утапања у насељеном мјесту Јењић – једна жртва.

5.  Теже и лакше повријеђени
Није било.

6.  Обољели због ванредних услова живота
          Једно лице - Савка Вујић која је дана 21.05.2014. године  у 1920 часова одвезена у Болницу
Брчко гдје је и задржана на лијечењу до даљњег.

7.  Организовање одбране од поплаве

- дана 3. 5. 2014. године одређено стално дежурство на критичним тачкама насипа канала Тиња-
Толиса у Лончарима
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- од 15. маја 2014. године сва привредна друштва и друга правна лица која послују на територији

општине Доњи Жабар, јединице и тимови цивилне заштите и радно способно становништво
стављени су на располагање Начелнику општине и Општинском штабу за ванредне ситуације ради
провођења свих мјера и задатака у циљу одбране од поплава на територији општине Доњи Жабар

- непосредно су ангажовани-мобилисани људство и материјално-техничка средства са
механизацијом привредних друштава „Galax“ Доњи Жабар и „Евђић-коп“ Човић Поље, као и други
субјекти заштите и спасавања на локалном нивоу

- активиране су и друге снаге за заштиту и спасавање: тимови цивилне заштите, Општински
Црвени крст,повјереници,Ватрогасно друштво Доњи Жабар,ветеринарска служба,као и грађани

- постављани тзв. „зечији насипи“ и то на насипу Канала Тиња-Толиса на локацији непосредно
прије раскрснице у Лончарима

- дана 17. 5. 2014. године упућена је помоћ у људству (30-ак чланова тима цивилне заштите) и
материјалним средствима (вреће, ашови, лопате) на одбрани насипа десне обале ријеке Саве на
локалитету према Копаницама-ФБиХ/Жупанија Посавска

- дана 18. маја 2014. године ангажовани су тимови цивилне заштите и мјесно становништво у
Лончарима ради провођења мјера непосредне заштите угроженог подручја Лончара из правца
Копаница, и то на двије критичне тачке-локални пут Л-7 звани „Стари пут за Орашје“ (Косановић-
Лепница)  и Ново насеље „Дујковача“ у Лончарима, а поред људства, ангажована су и материјално-
техничка средства на постављању тз. зечијих насипа у циљу спречавања дотока воде на то подручје
и ширења обухвата надирућег воденог таласа

- Општински штаб за ванредне ситуације је био у сталном засједању
- уведено је нон-стоп дежурство у управној згради општине Доњи Жабар
- обезбијеђена два камиона и багер који су употријебљени за допрему земље за подизање „зечијег

насипа“ у Новом насељу „Дујковача“, као и најлон за запречавање насипа
- успостављен Инфо-пункт у Лончарима гдје су се могле добити све информације везане за

одбрану од поплава, евакуисану стоку и становништво, те доставу и дистрибуисање хране, питке
воде и сточне хране.

8. Пружање  помоћи  у  спасавању  становништва  и  материјалних  добара, смјештај и
исхрана
        Предузете активности у току поплава и након поплава:

- активирање јединица цивилне заштите;
- ангажовање   привредних   друштава   са   капацитетима   за   дјеловање   у поплавама;
- координација са полицијом;
- упознавање  грађана  са  стањем  на  подручју општине, непосредно путем Савјета мјесних

заједница и званичне интернет странице општине, те радија и телевизије;
- евакуација, смјештај и исхрана становништва, као и пружање здравствене заштите;
- испумпавање воде из бунара на поплављеном подручју;
- спровођење здравствене и хигијенско-епидемиолошке заштите;
- снабдијевање становништва  храном, водом, хигијенским средствима и другим намирницама;
- оспособљавање објеката инфраструктуре, редовно снабдијевање водом и електричном енергијом.
- остварена сарадња и помоћ са припадницима СЈБ Пелагићево.
- обезбијеђен колективни смјештај са становништво са поплављеног подручја у Спортској

дворани Доњи Жабар, привредном друштву „Слобопром“ у Лончарима, привредном друштву
„Унион-Бричић“ у Лончарима и привредном друштву „Виена – тоур“ у Лончарима.

Укупан број евакуисаног становништва из Лончара, према евиденцијама на дан 23.05.2014. године
је следећи:

1. Интерно расељених лица са поплавних подручја општине Доњи Жабар -  209
2. Укупан број лица у колективном смјештају -  61
3. Расељена лица на подручију општине Доњи Жабар са других поплавних подручја који су

смјештени код породице, пријатеља, родбине - 66
4. Расељених лица са подручја општине Доњи Жабар смјештених ван општине Доњи Жабар-78

лица.
    Према наведеној еведенцији расељених лица укупно има 339.
   Лица у колективним смјештајима су редовно снабдијевана куваном храном коју су припремале
чланице Кола српских сестара „Света Петка“-укупно 160 оброка дневно(доручак 80 и ручак 80).
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Лица која су смјештена у домаћинствима су снабдијевана потрепштинама из Централног

складишта Спортске дворане (породични пакети који садрже храну, хигијену и по потреби одјећу и
прекриваче).

Лица у наведеним колективним смјештајима су редовно снабдијевани конзервисаном храном,
водом и хљебом.
   Са поплављеног подручја извршено прикупљање и одвоз на депоније крупног и ситног отпада, као
и угинулих животиња.

    Извршена је дезинфекција и дезинсекција терана, у складу са динамиком повлачења воде.

9.  Појава епидемије
        Није било.

10. Прекиди у редовном одвијању привредног и друштвеног живота

У току поплаве било је прекида у редовном одвијању привредног и друштвеног живота те прекида
саобраћаја. Ови прекиди су се односили на прекид редовне наставе у Основној школи, редовног
одвијања превоза путника на појединим линијама, прекид рада  привредних  субјеката  на
поплављеном  подручју,  те  прекиди  у снабдијевању електричном енергијом и слично.

11.  Прекиди у одвијању наставе

   Услед поплаве наступили су прекиди у одвијању наставе у Основној мшколи «Доњи Жабар»
Доњи Жабар, и то:

- У сједишту школе у Доњем Жабару: од 16 маја 2014. године до 23. маја 2014. године

- Подручна школа Лончари: од 16. маја 2014. године до 29. 5. 2014. године

- Подручна школа Човић Поље: од 16 маја 2014. године до 23. маја 2014. године

12. Одлуке о отписивању доприноса

       Није било

13. Оцјена о примјени методологије и о квалитету извршене процјене

   Приликом  процјене  штете  стручне  комисије  су  се  придржавале Упутства  о јединственој
методологији за процјену штета од елементарних непогода („Службени гласник Републике Српске,
број 16/04) и Упутстава Републичке комисије за процјену штете на подручју Републике Српске.

III - РЕЗУЛТАТИ ИЗВРШЕНЕ ПРОЦЈЕНЕ ШТЕТЕ
1. Општи подаци о извршеној процјени штете

     Укупна штета у личној својини грађана на грађевинским објектима и добрима у
домаћинствима процијењена је на износ  од 801.678,32 КМ.

Процјеном  штете обухваћено је 90 домаћинстава са 289 чланова домаћинства.
   Штета на 149 грађевинских објеката у својини грађана (стамбени, помоћни и пословни)
процијењена је на износ од 360.397,12 КМ.
    Штета  на  намјештају, предметима у домаћинствима и опреми у својини физичких лица
процијењена је на  износ  од 441.281,20 КМ.
     Процјена штете је извршена за два правна лица (штета на опреми и штета на средствима и
добрима), а износ процијењене штете је 432.171,15 КМ.
     Штета на комуналној инфраструктури (водовод, канализација) у својини општине процијењена је
на износ од 23.123,00 КМ.
     Штета на локалној инфраструктури (путеви) у својини општине процијењена је на износ од
42.065,00 КМ.
     Штета на пољопривреди у својини физичких лица (земљиште,  опрема, штале, фарме,
дугогодишњи засади, сточни фонд, обртна средства и остала средства и добра) износи 625.064,00
КМ.
     Штета на пољопривреди у својини правних лица (земљиште,  опрема, фарме,  дугогодишњи
засади,  сточни  фонд,  обртна  средства  и  остала средства и добра) износи 129.182,50 КМ.
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   Укупна штета на подручју општине Доњи Жабар процијењена је на износ од 2.053.283,97 КМ, и то:

НАЗИВ ШТЕТА (у КМ)

Физичка лице 1.426.742,32

Правна лица 561.353,65

Инфраструктура 65.188,00

УКУПНО 2.053.283,97

   Спорни штета није било.

Пошто није постојала могућност уношење образаца Ш-02 (штета на опреми правних лица), износ
штете унесене у регистар штета Републике Српске је умањен за износ штете на обрасцу Ш-02
вриједности 112.900,00 КМ  (д.о.о. ''Компанија Јован'') и износи 1.940.383,96 КМ.

2. Детаљни подаци о извршеној процјени штете

   Резултати извршене процјене штете исказани су у складу са тачком 75. Упутства о јединственој
методологији за процјену штета од елементарних непогода у сљедећим табелама које уједно
сачињавају прилог:
     1.  Збирни преглед штета, по врстама средстава и својини,
     2.  Преглед штета по областима (секторима) дјелатности,
     3.  Преглед штета по организацијама (правним субјектима),
     4.  Преглед штета по мјесним заједницама и својини,
     5.  Преглед штета по врстама и групама средстава (лична својина и правна лица),
     6.  Зграде, станови и пословни простори, домаћинства и лица у оштећеним и уништеним
становима,

7.  Штете на културним добрима,
     8.  Трошкови правних субјеката по врстама трошкова,

9.  Преглед штета на неосигураним средствима и добрима, по врстама (групама) и својини,
10. Преглед штета на грађевинским објектима грађеним послије 1964. године,

Табела број 7. Штете на културним добрима није дата у прилогу јер није било штета на културним
добрима.

   Процјена штета извршена је према цјеновницима које је доставила Републичка комисија за
процјену штете на подручју Републике Српске.

   Елаборат сачинила комисија у саставу:
1. Слободан Вуковић, Предсједник комисије
2. Стево Тодоровић, Замјеник предсједника комисије
3. Синиша Прпић, Замјеник предсједника Комисије, члан
4. Драгиња Ђорђић, заштиту животне средине и заштиту на раду, члан
5. Миле Максимовић, члан
6. Здравко Вучићевић, члан
7. Ружица Поповић, члан

________________________
   123

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом 17. Закона о статусу
функционера јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,бр. 96/05 и
98/13) и чланом 26. став 1. тачка 2) Статута Општине Доњи Жабар („Службени гласник Општине
Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), Скупштина Општине Доњи
Жабар на својој 19. редовној сједници одржаној дана 15. августа 2014. године, донијела је
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ОДЛУКУ

о измјени Одлуке о висини плата функционера Општине Доњи Жабар

Члан 1.
   У Одлуци о висини плата функционера општине Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи
Жабар», број 6/14 и 9/14), у члану 4. у ставу 1. број «2,4» мијења се бројем: «2,2».

Члан 2.
   У члану 5. у ставу 1. број «2,2» мијења се бројем: «2,0».

Члан 3.
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број:01-022-61/14 Предсједник Скупштине
15.  август 2014. године             Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
   124
   На основу члана 14. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Српске“, број:
121/12 и 52/14), члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр.
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 6/05 и  Ванредни број 7/12), Скупштина општине Доњи Жабар на 19.
редовној сједници одржаној дана 15. августа 2014. године, донијела је

ОДЛУКУ
О ПОКРИЋУ ДЕФИЦИТА ПО ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАЈУ БУЏЕТА

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
   Одобрава се покриће дефицита буџета исказаног по Годишњем финансијском извјештају буџета
општине Доњи Жабар  за 2013. годину у износу од 138.916,00 КМ.

Члан 2.
   Покриће дефицита по Годишњем финансијском извјештају буџета за 2013. годину у износу од
138.916,00 КМ ће се обезбиједити отплатом тог дуга:

- из кредитних средстава у текућој години или
- у наредних пет година почев од 2015. године у износу од 20.000,00 КМ, а од 2016-2019. године

по 29.729,00 КМ.
Члан 3.

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

Број: 01-022-60/14 Предсједник Скупштине
15. август 2014. године            Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
   125
    На основу члана 59., 62. и 66. став 2. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 71/12) и члана 50. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12), а у складу са чл. 30. и
68.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05, 98/13) и члана 35. и 60. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), Скупштина општине Доњи Жабар на
19.редовној сједници,одржаној дана 15.августа 2014. године, донијела је

ОДЛУКУ
о кредитном задужењу Општине Доњи Жабар
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Члан 1.
Прихвата се кредитно задужење Општине Доњи Жабар у износу од 300.000,00 КМ, за

финансирање пренесених обавеза из 2013. године(дефицит) у износу од 138.916,00 КМ и измирење
текућих расхода у 2014. години у износу од 161.084,00 КМ.

Члан 2.
Кредитна средства из члана 1. ове Одлуке обезбиједиће се дугорочним задужењем код овлашћене

банке, под сљедећим условима:
     1. Износ кредита: 300.000,00 КМ са грејс периодом најмање шест мјесеци
     2. Рок отплате: 7 (седам) година
     3. Каматна стопа: до 7,0 % на годишњем нивоу
     4. Накнада за обраду захтјева: до 1% једнократно
     5. Повлачење средстава: у року од три дана по потписивању уговора
     6. Обезбјеђење кредита: мјенице и вирмански налози Општине Доњи Жабар.

Члан 3.
   Кредитним средствима из члана 1. ове Одлуке финансираће се:
    1. за финансирање пренесених обавеза из 2013. године (дефицит) у износу од 138.916,00 КМ, и
     2. измирење текућих расхода у 2014. години у износу од 161.084,00 КМ.

Члан 4.
   Укупна задуженост општине Доњи Жабар на дан 31. 7. 2014. године износи 521.291,68 КМ и то:

- дугорочни кредит код Комерцијалне банке у износу од 336.546,26 КМ, а које кредитно
задужење истиче дана 01.08. 2020. године и

- дугорочни кредит код Развојне банке у износу од 184.745,42 КМ, а које кредитно задужење
истиче дана 04.11. 2018. године.

Годишњи ануитети по текућим кредитима износе 114.244,31 КМ, или 6,94% од остварених
укупних редовних прихода у 2013. години.

Члан 5.
За извршење ове Одлуке задужује се Начелник општине Доњи Жабар.

Члан 6.
   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“, а примјењиваће се од дана добијања сагласности Министарства финансија Републике
Српске.

Број:01-022-66/14 Предсједник Скупштине
15. август 2014. године Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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   На основу члана 30. и 36. став 3.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике
Српске“,бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и чл.26.и 31.став 2.Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12),
Скупштина општине Доњи Жабар,на 19. редовној сједници одржаној дана 15. августа 2014. године,
донијела је

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о накнадама за вршење послова Скупштине општине

Доњи Жабар

Члан 1.
   У Одлуци о накнадама за вршење послова Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.6/11-Трећи Пречишћени текст) у члану 2. тачка 2) ријечи
„Административној служби“ и у цијелом тексту Одлуке, у различитим падежима мијењају се
ријечима: „Општинској управи“.

Члан 2.
   У члану 2. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
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   „Одборник који без одобрења Предсједника, односно предсједавајућег Скупштине напусти
сједницу Скупштине у времену од отварања до закључења њеног рада, нема право на накнаду из
става 1. тачка 2) овог члана“.

Члан 3.
   У члану 3. иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
     „Право на накнаду из става 1. овог члана немају функционери општине, запослени у Општинској
управи и запослени у јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Доњи Жабар“.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине

Доњи Жабар»

Број: 01-022-69/14                                           Предсједник Скупштине
15. август 2014. године Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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   На основу члана 10. став 1. тачка б) Закона о студентском стандарду («Службени гласник
Републике Српске», бр.34/08), чл.16. и 30.Закона о локалној самоуправи(Службени гласник
Републике Српске,бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. Статута општине Доњи Жабар
(«Службени гласник општине Доњи Жабар», бр. 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12),
Скупштина општине Доњи Жабар је, на 19. редовној сједници, одржаној дана 15. августа 2014.
године, донијела

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о стипендирању и награђивању студената

Члан 1.
   У Одлуци о стипендирању и награђивању студената ("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр. 6/11)-Први Пречишћени текст),у члану 4. став 1. ријечи „Општинска административна
служба“ и у цијелом тексту, мијењају се у одговарајућем падежу ријечима: „Општинска управа“.

Члан 2.
     У члану 7. у ставу 1. иза ријечи „уписани на“ додаје се ријеч: „јавну“.
     У члану 7. став 1. четврта алинеја мијења се и гласи:

»- да студент и један родитељ имају пребивалиште на подручју општине Доњи Жабар у
непрекидном трајању дужем од три године прије подношења пријаве на конкурс».

Члан 3.
  У члану 8.у ставу 1.тачка 1.ријечи «високе школе» мијењају се ријечима: «јавне високошколске
установе».

У ставу 1. тачка 6. мијења се и гласи:
  „6. увјерење о пребивалишту студента и једног родитеља од Агенције за идентификациона

документа, евиденцију и размјену података БиХ (IDDEEA) - образац ПБА-4А“.
   У члану 8. став 3. брише се.

Члан 4.
   Члан 10. мијења се и гласи:

„Члан 10.
   (1) Право на стипендију имају и редовни студенти прве године студија, ако су:

- завршни разред средње школе завршили са одличним успјехом и просјечном оцјеном 4,5,
- дјеца из породица са четворо и више дјеце, и
- дјеца погинулих бораца.

   (2) Студенти из става 1.овог члана, поред докумената из члана 8.ове Одлуке, достављају и
увјерење-свједочанство издато од средње школе о завршеном разреду и оцјенама из свих предмета
завршног разреда, односно увјерење из матичне књиге рођених или доказ о статусу члана породице
погинулог борца у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих
бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 134/11,9/12 и 40/12) и његовим накнадним измјенама.“
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Члан 5.

   У члану 12. став 1. и 2. алинеја прва и друга број „8,5“ мијења се бројем: „“9,0.
   У члану 12. став 2. ријечи «високе школе» мијењају се ријечима: «јавне високошколске установе».

Члан 6.
   Иза члана 14. додаје се нови члан 14а. који гласи:

«Члан 14а.
   (1) Студенти јавних високошколских установа који су стекли право на стипендију по досадашњим
одредбама Одлуке о стипендирању и награђивању студената ("Службени гласник општине Доњи
Жабар", бр. 6/11) - Први Пречишћени текст), настављају да користе то право у складу са овом
Одлуком не узимајућу у обзир услов из члана 7. став 1. алинеја четврта који се односи на године
трајања пребивалишта.
   (2)  За студенте из става 1. овог члана, након ревизије, донијеће се посебно рјешење о настављању
коришћења права на стипендију.
   (3) Студентима који не студирају на јавним високошколским установама, донијеће се рјешење о
престанку права на стипендију, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. «

Члан 7.
      Овлашћује се Одбор за статутарна питања и прописе да утврди Други Пречишћени текст Одлуке
о стипендирању и награђивању студената.

Члан 8.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Доњи

Жабар».

Број: 02-022-64/14 Предсједник Скупштине
15. август 2014. године Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
   128

На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 153.став 1. тачка б)Закона о основном
образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, бр.74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) и
чланом 26. Статута Општине Доњи Жабар ("Службени гласник Општине Доњи Жабар",бр. 6/05),
Скупштина општине Доњи Жабар,на 19. редовној сједници, одржаној 15.августа 2014.године,
донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о субвенцији трошкова превоза ученика основне школе

Члан 1.
   У Одлуци о субвенцији трошкова превоза ученика основне школе ("Службени гласник општине
Доњи Жабар",бр.  6/11) - Први Пречишћени текст-),члан 2.мијења се и гласи:

„Члан 2.
     Субвенција за превоз ученика,на релацији „мјесто становања-сједиште Школе у Доњем Жабару-
мјесто становања“, износи 20% од цијене мјесечне карте.
   Право на субвенцију из става 1. овог члана имају ученици Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи
Жабар (у даљем тексту: Школа) чији један родитељ/законски заступник има пребивалиште на
подручју општине Доњи Жабар у непрекидном трајању дужем од три године прије дана достављања
списка ученика-корисника превоза у складу са чланом 3. став 2. ове Одлуке.
   Субвенцију на мјесечну цијену карте за ученика/е из става 1.овог члана општина Доњи Жабар
плаћа превознику.“

Члан 2.
      У члану 6. ријечи „Општинска Административна служба“ мијењају се ријечима: „Општинска
управа“.

Члан 3.
   Саставни дио ове Одлуке чини измијењени Образац-1 из члана 3. став 3. Одлуке.
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Члан 4.

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

Број: 01-022-62/14 Предсједник Скупштине
15. август 2014. године         Лазар Стојановић, 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, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 128.став 2. Закона о средњем образовању и
васпитању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и чланом 26.
Статута Општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи Жабар", бр.6/05, Ванредни број
7/12 и Ванредни број 9/12), Скупштина општине Доњи Жабар, на 19. редовној сједници, одржаној
15. августа 2014. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа

Члан 1.
   У Одлуци о субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број 6/11- Први Пречишћени текст и 21/13) у члану 2. став 1. мијења се и гласи:
   “Право на субвенцију,у складу са овом Одлуком имају ученици на редовном школовању у средњој
школи са статусом јавне установе, под следећим условом:

- да ученик и један родитељ/законски заступник имају пребивалиште на подручју општине Доњи
Жабар у непрекидном трајању дужем од три године прије подношења пријаве за остваривање права
на субвенцију.“
   У члану 2. став 2. брише се.

Члан 2.
   У члану 3. став 1. мијења се и гласи:
     „Субвенција за превоз ученика,на релацији мјесто становања-сједиште средње школе у Брчко
Дистрикту-мјесто становања, износи 50% од цијене мјесечне карте.“

Члан 3.
   У члану 4. став 2. ријечи „Општинској административној служби“ и у цијелом тексту Одлуке, у
одговарајућем падежу,мијењају се ријечима: „Општинској управи“,а алинеја прва мијења се и гласи:

- увјерење о пребивалишту ученика и једног родитеља/законског заступника од Агенције за
идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ (IDDEEA) - образац ПБА-4А“.

Члан 4.
   У члану 5. у ставу 1. иза ријечи „средњу школу“ додају се ријчи „са статусом јавне установе“, а
ријечи „износу од 47,00 КМ“ мијењају се ријечима: „висини од 50% од цијене мјесечне карте“.

Члан 5.
   Овлашћује се Одбор за статутарна питања и прописе да утврди Други Пречишћени текст Одлуке

о субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа.
Члан 6.

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

Број:01-022-63/14 Предсједник Скупштине
15. август 2014. године Лазар Стојановић, 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 9. став 1. тачка з), члана 9. став 2. и члана 114. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 106/09) и члана 26. тачка 2) Статута општине
Доњи Жабар („Службени гласник Општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни
број 9/12), Скупштина Општине Доњи Жабар на својој 19. редовној сједници одржаној 15. августа
2014. године, донијела је
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ОДЛУКУ

о измјени Одлуке о мртвозорничкој служби на подручју општине Доњи Жабар
Члан 1.

У Одлуци о мртвозорничкој служби  („Службени гласник Општине Доњи Жабар“,  број 28/13), у
члану 5. у ставу 1. број „250,00“ мијења се бројем: „100,00“.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику

Општине Доњи Жабар“.

Број: 01-022-67/14 Предсједник Скупштине
15. август 2014. године         Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
   131
   На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05 и Ванредни број 7/12), Скупштина општине Доњи Жабар,
на 19. редовној сједници одржаној дана 15. августа 2014.године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о условима и начину коришћења службених возила

Члан 1.
      У Одлуци о условима и начину коришћења службених возила („Службени гласник општине
Доњи Жабар“,Ванредни број 8/12), члан 6. брише се.

Члан 2.
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број:01-022-68/14 Предсједник Скупштине
15. август 2014. године                                                                                       Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
   132
     На основу члана 30. 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, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и члана 3. став 1. Одлуке о
прослави Дана општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 10/06),
Скупштина општине Доњи Жабар је на 19. редовној сједници одржаној дана 15. августа 2014.
године донијела

ОДЛУКУ
о образовању Организационог одбора за обиљежавање Дана општине Доњи Жабар

Члан 1.
  Образује се Организациони одбор за обиљежавање 14.октобра-Дана општине Доњи Жабар (у

даљем тексту: Одбор), у саставу:
1. Жељко Марјановић, Начелник општине, предсједник Одбора,
2. Лазар Стојановић,предсједник Скупштине општине,Замјеник предсједника Одбора,
3. Јово Пантелић, Замјеник начелника општине, члан Организационог одбора,

     4. Цвијетин Ђорђић, Потпредсједник Скупштине општине,члан Одбора,
5. Стево Тодоровић, Савјетник Начелника општине, члан Одбора,
6. Мирослав Жигић,одборник,члан Одбора,
7. Стефан Робак из Лончара, члан Одбора,
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8. Мићо Гајић из Доњег Жабара, члан Одбора,

     9. Душан Цвијановић из Човић Поља, члан Одбора
    10. Душанка Јовановић, в.д. Директор Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар
    11.  Бранко Гајић, предсједник Општинске борачке организације, члан.

Члан 2.
   Дан Општине Доњи Жабар обиљежава се и прославља одржавањем свечане сједнице Скупштине
општине Доњи Жабар на којој се додјељују јавна признања општине Доњи Жабар,презентовањем
грађанима на пригодан начин достигнућа Општине Доњи Жабар у претходном периоду,
одржавањем спортских и културних манифестација, обиљежавањем догађаја и обиласком локација
значајних у привредном, историјском и културном погледу за Општину Доњи Жабар.

Организациони одбор обавља стручне, планске и организационе послове који се односе на
припрему и обиљежавање Дана општине Доњи Жабар-14. октобра, а нарочито: утврђује приједлог
Програма прославе Дана Општине који садржи планиране активности из става 1. овог члана, њихов
временски распоред,списак гостију за позивање (протокол) и план утрошка финансијских средстава.

Члан 3.
Програм обиљежавања Дана Општине Доњи Жабар доноси Начелник општине.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине

Доњи Жабар“.

Број: 01-022-65/14 Предсједник Скупштине
15. август 2014. године Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
   133
   На основу чл. 30. алинеја 26. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни
број 9/12-а.т.) и 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 19. редовној сједници одржаној 15. августа 2014. године,  донијела следећи

ЗАКЉУЧАК
о иницијативи за измјену Одлуке о учешћу општина и градова у приходима од

индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода
1. Скупштина општине Доњи Жабар закључује да је Влада Републике Српске Одлуком о учешћу

општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода
(„Службени гласник Републике Српске“, број 56/14) нереално и исхитрено утврдила нове
коефицијенте учешћа општина и градова у средствима по основу индиректних пореза уплаћених на
посебан рачун буџета Републике Српске, који припадају општинама и градовима, и тиме директно
угрозила функционисање општине Доњи Жабар као јединице локалне самоуправе Републике
Српске. За општину Доњи Жабар, умјесто досадашњег коефицијента од 0.005395  утврђени су нови
коефицијенти за расподјелу средстава од индиректних пореза, и то:

- за 2014. годину:  0.003108
- за 2015. годину:  0.002844
- за 2016. годину:  0.002580

2. Оваквим умањењем коефицијента општина Доњи Жабар доводи се, неоправдано, у изузетно
тешку финансијску ситуацију која има за последицу драстично смањење прилива средстава у буџет
општине. Очигледно је да, имајући у виду висину садашњег коефицијента за расподјелу прихода од
индиректних пореза и укупни пословни амбијент, као и последице поплава које су задесиле и нашу
општину, остварење прихода по том основу за општину Доњи Жабар неће бити ни приближно
планираном који је за 2014. годину пројектован на износ од 1.400.000 КМ. То даље значи да ће
општина Доњи Жабар доћи у ситуацију да неће моћи сервисирати обавезе текућег пословања, а
поготово, што је посебно опасно, обавезе по кредитима.
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3.  Сматрамо да постоје оправдани разлози да Влада Републике Српске преиспита своју одлуку о

коефицијентима за расподјелу средстава индиректних пореза и да се тај коефицијент за општину
Доњи Жабар повећа, посебно имајући у виду да се ради о општини директно погођеној поплавама у
мају 2014. године.
   Свој приједлог заснивамо на реалним показатељима који дају објективну слику о нашој општини и
њеној економској развијености и могућностима, као и текућим проблемима, а то су:

- општина Доњи Жабар са површином од 49 km2 има око 4000 становника које се претежно бави
пољопривредом,

- и поред тога што је рурална општина, привреда општине је сачувана у поплавама тако да
привредни субјекти нису претрпјели веће штете и производња и пружање услуга се обавља
несмањеним обимом,

- на подручју општине Доњи Жабар запослено је око 400 радника, углавном у реалном сектору
(општинска управа има 27 запослених), што има за последицу спречавање одлива становништва,
напротив имајући у виду и обим и квалитет промета роба и капитала, значај комуникационог
простирања општине - укрштање саобраћајних коридора Бања Лука-Бијељина и Тузла-Орашје,
појава задржавања и насељавања људи на територији наше општине је реалност,

- значајан дио становништва чине расељена лица која су се настанила на подручју наше општине,
- општина Доњи Жабар је погођена поплавама у мају 2014. године које су причиниле штету

која у укупном обиму износи 2.053.283,97 КМ,
- буџетски дефицит из ранијих година износи 138.000 КМ, а створени, непланирани трошкови за

санирање штета од поплава чија се висина утврђује (фактуре пристижу) створиће реалне обавезе и
теретити буџет општине у обиму који неће моћи бити реализован са садашњим приливом средстава
од индиректних пореза као главним приходом буџета,

4. На основу наведеног сматрамо да постоје оправдани разлози да се поред постојећих
критеријума, узму у обзир и додатни елементи за сагледавање реалног стања потреба општине Доњи
Жабар, односно да се узму у обзир и фактори који имају додатну тежину у расподјели ових
средстава за развијене, средње развијене, неразвијене и изразито неразвијене јединице локалне
самоуправе, а односе се на санацију штета од поплава, укупни привредни амбијент, географски
положај, структуру и категорију становништва, саобраћајну повезаност и слично.

5. Скупштина општине Доњи Жабар тражи од Владе Републике Српске да размотри наведене
аргументе и измијени Одлуку о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и
начину распоређивања тих прихода број 04/1-012-2-1211/14 од 12. 7. 2014. године и повећа
коефицијене за 2014., 2015. и 2016. годину који се односи на општину Доњи  Жабар.

6. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар.

Број:01-022-58/14 Предсједник Скупштине
15. август 2014. године                                                                             Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
   134
   На основу чл. 30. алинеја 26. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни
број 9/12-а.т.) и 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 19. редовној сједници одржаној 15. августа 2014. године,  донијела следећи

ЗАКЉУЧАК

I
Усваја се Извјештај о стању рјешавања управних предмета код органа општинске управе за период

од 1.1.2013. до 31.12.2013. године.
II

   Извјештај 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 у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број:01-022-70/14 Предсједник Скупштине
15. август 2014. године                                                    Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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На основу чл. 30. алинеја 26. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни
број 9/12-а.т.) и 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 19. редовној сједници одржаној 15.августа 2014.године, донијела следећи

ЗАКЉУЧАК
I

Прихвата се Информација о провођењу Закона о занатско-предузетничкој дјелатности са
табеларним прегледом регистрованих самосталних предузетника.

II
   Информација из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка.

III
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број:01-022-72/14 Предсједник Скупштине
15.август 2014.године Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

ИНФОРМАЦИЈА
О  ПРОВОЂЕЊУ  ЗАКОНА  О  ЗАНАТСКО - ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ  ДЈЕЛАТНОСТИ  СА

ТАБЕЛАРНИМ  ПРЕГЛЕДОМ  РЕГИСТРОВАНИХ САМОСТАЛНИХ  ПРЕДУЗЕТНИКА

   Закон о занатско-предузетничкој дјелатности објављен је у "Службеном гласнику Републике
Српске", број 117/11, а ступио је на снагу 1.1.2012.године.
   Закон о измјени и допуни Закона о занатско-предузетничкој дјелатности објављен је дана
25.12.2012.године у "Службеном гласнику Републике Српске", број 121/12, а измјене се односе на
продужење рока за усклађивање пословања предузетника за нових годину дана.

Даље, Закон о измјени и допуни Закона о занатско-предузетничкој дјелатности објављен је дана
8.8.2013.године у "Службеном гласнику Републике Српске", број 67/13.

Поред матичног Закона, ову област уређују и други законски прописи те подзаконска акта, и то:
Закон о трговини ("Службени гласник Републике Српске", број 6/о7 и 52/11), Закон о угоститељству
("Службени гласник Републике Српске", број 15/10 и 57/12), Закон о превозу у друмском саобраћају
("Службени гласник Републике Српске", број 111/08 и 50/10), Уредба о класификацији дјелатности
("Службени гласник Републике Српске", број 119/10), Правилник о минималним условима у погледу
пословног простора, уређаја и опреме за обављање трговинске дјелатности ("Службени гласник
Републике Српске", број 84/о7) и Правилник о разврставању, минималним условима и
категоризацији угоститељских објеката ("Службени гласник Републике Српске", број 108/11), као и
низ Одлука и Правилника Скупштине општине Доњи Жабар и Начелника општине Доњи Жабар.

Законом о занатско - предузетничкој дјелатности прописују се и уређују услови и начин за
оснивање радње, те начини обављања занатско - предузетничке дјелатности, организовање
предузетника и надзор.

Предузетничка дјелатност, у смислу овог закона, је обављање регистрованих привредних
дјелатности од стране физичких лица, које се остварују производњом, прометом или пружањем
услуга на тржишту, ради стицања добити.
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Дјелатностима у смислу овог Закона сматрају се дјелатности утврђене Законом о класификацији

дјелатности, умјетнички и стари занати као и послови домаће радиности.
На крају желим да истакнем да је 58 самосталних предузетника уписано у Регистар, од чега је 7

предузетника брисано из истог, тако да 51 предузетник обавља предузетничку дјелатност.
Доњи Жабар, 28.7.2014.године

ЕВИДЕНЦИЈА
Самосталних Предузетника  ( с.п. )

1. Бетонска галантерија "DIS" с.п. – Доњи Жабар, - - - Одјава
2. Трговина "ДАНИЈЕЛА" с.п. – Лончари,
3. Каменорез.-трг. радња "ДИЈАМАНТ" с.п. – Лончари,
4. Сервис рачунара "MICROMAX COMPUTERS" с.п. - Лончари
5. Ресторан "ОДМОР" с.п. - Лончари - - - Одјава
6. Трговина  "ПРОЉЕЋЕ - 2" с.п. – Доњи Жабар - - - Oдјава
7. Трговина  "ДЕЈАНА" с.п. – Доњи Жабар
8. Трговина  "ПОЛЕТ" с.п. – Човић Поље
9. Трговина  "ЗОКА" с.п. - Лончари
10. Бифе ВИДИКОВАЦ  с.п. – Лончари
11. МЕСНИЦА  КОД  БУЋЕ с.п. – Лончари
12. Ауто-дијелови ЕУРО-ПРОМ с.п. - Лончари
13. Ауто-сервис ЕУРО-ПРОМ СЕРВИС с.п. – Лончари
14. Трговина КУМОВИ с.п. – Лончари
15. Трговина КУМОВИ – 2 с.п. – Лончари
16. Приватна вет. амбуланта  КРЕШИЋ с.п. - Доњи Жабар - Одјава
17. Фризерски салон  ДЕЈАНА  с.п. - Лончари
18. Ауто-праона  ОКИ  с.п. –Лончари
19. Ресторан  ЛОВАЦ с.п. – Доњи Жабар
20. Трговина  НАДА  с.п. – Лепница
21. Фризерски салон  ТИНА  с.п. - Лончари
22. Ресторан  ВЈЕТРЕЊАЧА  с.п. – Лончари
23. Сервис аутомобила  ДЕЈО  с.п. – Лончари - - - Одјава
24. LKW-SERVIS  с.п. – Човић Поље
25. Трговина ТАМАРА с.п. – Лончари
26. Агенција  „SPOT-MEDIJA“ с.п. – Доњи Жабар
27. Каменорезачка радња  МЕРМЕР с.п. – Лончари
28. Кафе бар  „OM TITANO“ с.п. – Лончари
29. Ауто лимарска радња  СТАНИШИЋ  с.п. - Лончари
30. Мини клаоница БОРИК с.п. – Доњи Жабар
31. Ауто сервис  ГОЛФ с.п. – Лончари
32. Трговина  СЛАВИС с.п. – Доњи Жабар
33. Трговина  НИНА  с.п. – Доњи Жабар
34. Тезга  PHILIPS с.п. – Лончари
35. Расадник украсног биља  ИГЊИЋ с.п. – Човић Поље
36. Кафе бар  CAZABLLANCA  с.п. – Лончари
37. Пољ. газдинство  ФАРМА  ИГЊИЋ  с.п. – Човић Поље
38. Трговина  МБ с.п. – Лончари
39. Мотел  VIENA  с.п. – Лончари
40. Аутоел. радња  ЗОКА  с.п. – Лончари
41. Трговина  ЦД  с.п. – Лончари
42. Цвјећара  ОРХИДЕЈА  с.п. – Лончари
43. Ресторан  СТАРИ ХРАСТ  с.п. – Лончари
44. Ресторан БИГ-БЕН с.п. – Лончари
45. Кафетерија  „S“ с.п. – Лончари
46. Музик шоп  ЕСТРАДА с.п. – Лончари
47. Музик шоп  ЕСТРАДА с.п., и.п.п. ЕСТРАДА – 2 - Лепница - Одјава
48. Трговина БЛИЦ  с.п. – Лончари
49. Пољопривредно газдинство  ДУВАН  с.п. – Човић Поље
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50. Трговина МЛАДОСТ с.п. – Доњи Жабар
51. Цвјећара  ФЛОРА  с.п. - Лончари
52. Ресторан  ОДМОР  с.п – Лончари    (2013)
53. Кафе-бар КРУГ с.п.- Лончари
54. Пг  ЛАЗАРЕВО  ПОЉЕ с.п. – Доњи Жабар Одјава
55. Ауто-сервис УНИВЕРЗАЛ с.п. – Доњи Жабар
56. Ветеринарска амбуланта КРЕШИЋ с.п. – Доњи Жабар
57. Гвожђара „M.B. – TRADE“ с.п. - Лончари
58. Трговина „РИСТИЋ“ с.п. – Доњи Жабар

________________________
   136
   На основу чл. 30. алинеја 26. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни
број 9/12-а.т.) и 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 19. редовној сједници одржаној 15.августа 2014.године, донијела следећи

ЗАКЉУЧАК

I
Прихвата се Информација - Анализа успјеха ученика Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар

на крају Другог полугодишта школске 2013/2014. године број 365/14 од 25. 6. 2014. године.

II
   Информација-Анализа из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка.

III
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број:01-022-74/14 Предсједник Скупштине
15. август 2014. године                                                                                       Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
   137

На основу чл. 30. алинеја 26. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни
број 9/12-а.т.) и 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 19. редовној сједници одржаној 15.августа 2014. године, донијела следећи

ЗАКЉУЧАК

I
Прихвата се Информација о стању уређења и одржавања спомен обиљежја на подручју Општине

Доњи Жабар.
II

   Информација из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка.

III
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број:01-022-73/14 Предсједник Скупштине
15. август 2014. године Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар
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ИНФОРМАЦИЈА

о стању уређења и одржавања спомен обиљежја на подручју општине Доњи Жабар

1. На основу Закључка Скупштине општине Доњи Жабар број 01-022-121/12 од 27. јула 2012.
године донесеног на Тридесетдеветој редовној сједници и објављеног у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“, Ванредни број 15/12, дата је сагласност  на Листу споменика и спомен-
обиљежја од великог значаја за општину Доњи Жабар, и то:

- Споменик погинулим борцима Војске Републике Српске и цивилним жртвама рата
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске на подручју Мјесне заједнице Доњи Жабар,

- Споменик погинулим борцима Војске Републике Српске и цивилним жртвама рата
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске на подручју Мјесне заједнице Лончари,

- Споменик погинулим борцима Војске Републике Српске и цивилним жртвама рата
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске на подручју Мјесне заједнице Човић Поље,

- Спомен обиљежје у Мјесној заједници Доњи Жабар у част оснивања Прве Посавске чете
1941.године (двориште куће Катића).

Споменици и спомен-обиљежја доприносе очувању вриједности које се односе на трајно
обиљежавање значајних догађаја ослободилачких ратова, чувања успомена на истакнуте личности
ослободилачких ратова, његовања културно-историјске традиције и одавања почасти погинулим
припадницима Српске и Црногорске војске у ослободилачким ратовима до 1918. године,
учесницима антифашистичке борбе у Другом свјетском рату, као и борцима у Одбрамбено-
отаџбинском рату Републике Српске, на подручју општине Доњи Жабар.

   2. Спомен обиљежја на подручју општине Доњи Жабар су у уредном стању (без оштећења) и
Општинска управа надлежна за комуналне дјелатности и заштиту животне средине у сарадњи са
предсједницима савјета мјесних заједница je редовно ангажовала физичка лица за кошење траве око
спомен обиљежја у свим мјесним заједницама на подручју општине Доњи Жабар у 2014. години.
Потешкоће постоје око прања и чишћења спомен обиљежја у све три мјесним заједницама  (не врши
се редовно).

________________________
   138

На основу чл. 30. алинеја 26. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни
број 9/12-а.т.) и 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 19. редовној сједници одржаној 15.августа 2014.године, донијела следећи

ЗАКЉУЧАК

I
Прихвата се Информација о стању путне мреже, вертикалне и хоризонталне сигнализације на

подручју општине Доњи Жабар број 09-9/01-052-28/14-2 од 23. јула 2014. године.

II
   Информација из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка.

III
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број:01-022-71/14                                                                                        Предсједник Скупштине
15. август 2014. године                                                          Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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