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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 чл.  26. и 48. Закона о управљању отпадом 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/13), чланом 6. Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/11), чл. 7. и 35. Одлуке о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 31/13) 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 23. редовној сједници 

одржаној дана 6. марта 2015. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 

о измјени и допуни Одлуке о управљању отпадом 
 

Члан 1. 

   У Одлуци о управљању отпадом („Службени  гласник општине Доњи Жабар“, број 6/14) у 

члану 4. у ставу 2. ријечи „правна и физичка лица“ мијењају се ријечима: „правна лица, физичка 

лица и самостални предузетници“. 

Члан 2. 

   У члану 7. иза ријечи „правних лица“ додају се ријечи „и самосталних предузетника“, а иза 

ријечи „правна лица“ додају се ријечи: „и самостални предузетници“. 

Члан 3. 

   У члану 13. иза ријечи «Правна лица» додају се ријечи: «и предузетници». 

Члан 4. 

   У члану 25. иза ријечи „чланова“ додаје се број: „4.,“. 
 

Члан 5. 

   У члану 26. у ставу 1. иза ријечи „чланова“ додаје се број: „4.,“. 
 

Члан 6. 

   Иза члана 26. додаје се нови члан 26а. који гласи: 

„Члан 26а. 

    Новчаном казном у износу од 150,00 КМ до 5.00,00 КМ казниће се самостални предузетник - 

корисник услуге ако поступи супротно одредбама чланова 4.,  7., 11., 13., 14., 16., 17., 18., 20. и 

21. ове Одлуке“. 

Члан 7. 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
                

Број:01-022-5/15                                                                                    Предсједник Скупштине                                                                                                                                  

6. март 2015. године                                                                                    Лазар Стојановић, с.р.                                                                                                                                      

Доњи Жабар 

____________________________________ 

                Гласник 
 
  

         

Доњи Жабар                           

Година XXII – Број 3      Уторак, 10. март 2015. године 
 

 СЛУЖБЕНИ  

 ОПШТИНЕ 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 23. 

редовној сједници одржаној 6. марта 2015. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о измјени Одлуке о мртвозорничкој служби на подручју општине Доњи Жабар 
 

Члан 1. 

   У Одлуцу о мртвозорничкој служби на подручју општине Доњи Жабар („Службени гласник 

Општине Доњи Жабар“, број 28/13, 10/14 и 13/14) у члану 5. став 1. број „250,00“ мијења се 

бројем „200,00“. 

Члан 2. 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар»  

 

Број: 01-022-8/15                                                                                 Предсједник Скупштине   

6. март 2015. године                                                                               Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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        На основу члана 22. став 1.Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“,број 124/11) и члана 30. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом 26. тачка 10. 

Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.6/05,7/12 и 9/12) 

и чл. 19. и 20. Одлуке о пречишћавању и одвођењу отпадних вода («Службени гласник општине 

Доњи Жабар», бр. 4/14), Скупштина општине Доњи Жабар, на Двадесеттрећој редовној 

сједници одржаној дана 6. марта 2015. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о измјени Одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде за канализацију 
 

Члан 1. 

   У Одлуци о утврђивању висине комуналне накнаде за канализацију („Службени гласник 

општине Доњи Жабар“, Ванредни број 12/12 и 13/14), члан 1. мијења се и гласи: 

“Члан 1. 

   Утврђује се висина комуналне накнаде за јавну канализацију на подручју општине Доњи 

Жабар, на следећи начин: 

     1. за канализациони прикључак: 

         1.1. за физичка лица (домаћинства) .................................. 200,00 КМ 

         1.2. за правна лица и предузетнике:  

                 - пословни простор површине до 50 m2  .................  200,00 КМ 

                 - пословни простор површине преко 50 m2  ..........   250,00 КМ 

 

     2. за коришћење јавне канализације - одвођење отпадних вода, у мјесечном износу: 

                  2.1.  за физичка лица (домаћинства):  

                 - до седам чланова домаћинства ..............................      10,00 КМ 

                 - више од седам чланова домаћинства ....................      15,00 КМ. 

                 2.2. за правна лица и предузетнике: 

                 -  у површини до 50 m2 ...............................................       10,00 КМ 

                 - у површини преко 50 m2 ..........................................       15,00 КМ“.  



Страна 3 

Број 3  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  Уторак, 10. март 2015. 

 

 

 

Члан 2.  

     У члану 2. став 2. мијења се и гласи: 

    „Комунална накнада за коришћење јавне канализације – одвођење отпадних вода плаћа се у 

двије једнаке рате, од којих се прва рата плаћа најкасније до 30. јуна текуће године, а друга рата 

најкасније до 30. новембра текуће године.“ 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 

                                                                            

Број: 01-022-7/15                                                                                Предсједник Скупштине      

6. март 2015. године                                                                              Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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     На основу члана 5. и 12. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 68/07 и 109/12) и члана 80. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број 37/12),а у складу са чланом 30. алинеја 31. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.101/04,42/05 и 118/05, 98/13) 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 23. редовној 

сједници одржаној 6. марта 2015. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 

о измјени Одлуке о  оснивању Јавне установе  Центар за социјални рад  

Доњи Жабар 
 

Члан 1. 

   У Одлуци о  оснивању Јавне установе  Центар за социјални рад Доњи Жабар („Службени 

гласник општине Доњи Жабар“,Ванредни број 25/12, број 7/13 и 31/13), члан 16. мијења се и 

гласи: 

„Члан 16. 

   До коначног именовања чланова Управног одбора Установе уз претходно спроведен поступак 

Јавне конкуренције, у складу са Законом и Статутом Установе, именују се вршиоци дужности 

чланова Управног одбора Установе у оснивању (привремени Управни одбор), у саставу: 

    1. Никола Цвјетковић, дипл. економиста из Лончара, предсједник 

    2. Наташа Кушлаковић, дипл. економиста из Доњег Жабара, члан и 

    3. Ружа Поповић, дипл. економиста из Човић Поља, члан.» 

 

Члан 2. 

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

Доњи Жабар». 

 

Број:02-022-6/15                                                                                  Предсједник Скупштине 

6. март 2015. године                                                                               Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 

     14 

  На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

број 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 и Ванредни број 7/12) и чланoм 30. 

Одлуке о комуналним дјелатностима ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 31/13) 

Скупштина општине Доњи Жабар, на 23. редовној сједници одржаној дана 6. марта 2015. 

године,донијела је 
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ОДЛУКУ 

о ослобађању плаћања накнаде одвоза комуналног отпада из домаћинстава у 

2015. години за одређене категорије обвезника 
 

Члан 1. 

   Овом Одлуком утврђује се право на субвенцију накнаде за комуналну услугу одвоза отпада из 

домаћинстава на подручју општине Доњи Жабар, одређују се лица која имају право на 

субвенцију комуналне услуге и уређују се услови и начин остваривања тог права. 
 

Члан 2. 

   Право на субвенцију накнаде за комуналне услуге имају следеће категорије лица: 

    1. Корисници права на материјално обезбјеђење породице - стална новчана помоћ, 

    2. Корисници права на туђу његу и помоћ, под условом да су носиоци домаћинства. 

    3. Корисници инвалидско-борачке заштите: 

         3.1. Уживаоци породичне инвалиднине, 

         3.2. Уживаоци личне инвалиднине (РВИ I-IV категорије), 

         3.3.Цивилне жртве рата. 

Члан 3. 

      Субвенција накнаде за комуналну услугу одвоза отпада из домаћинства   исплаћује се 

даваоцу услуге одвоза комуналног отпада на терет средстава Буџета општине Доњи Жабар за 

2015. годину - Економски код 412220-Расходи за услуге одвоза смећа. 

   Списак лица-корисника права на ослобађање накнаде за комуналну услугу одвоза отпада у 

смислу одредаба ове Одлуке, на основу података из службене евиденције,сачињавају 

службеници Општинске управе у оквиру дјелокруга послова за поједине категорије - кориснике 

права утврђеног овом Одлуком, и то: 

    - Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности, 

    - Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту. 

   Списак лица из става 2. овог члана саставља се мјесечно и доставља даваоцу комуналне услуге 

одвоза отпада из домаћинства и Рачуноводству Општинске управе ради исплате накнаде 

даваоцу комуналне услуге одвоза комуналног отпада. 

Члан 4. 

    Давалац комуналне услуге одвоза отпада из домаћинства, након пријема списка лица која 

имају право на ослобађање, рачун на име накнаде за комуналне услуге одвоза отпада ових лица, 

упућује општини Доњи Жабар, за износ ослобођене накнаде, у мјесечним периодима. 
 

Члан 5. 

      Надзор над примјеном ове одлуке врши Самостални стручни сарадник за комуналне 

дјелатности и заштиту животне средине у Општинској управи. 

Члан 6. 

      Ова Одллука ступа на снагу осмог дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи 

Жабар“. 
 

Број:01-022-3/15                                                                           Предсједник Скупштине 

6. март 2015. године                                                                        Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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     На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/05 и 118/05, 98/13), а у складу са чланом 6. Правилника о критеријумима и 

поступку за додјелу новчане помоћи јединицама локалне самоуправе («Службени гласник 

Републике Српске», број 49/10), чланом 26. Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник 

општине Доњи Жабар”, бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и чланом 13. 

Одлуке о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину (“Службени гласник општине 

Доњи Жабар”, бр. 31/13), Скупштина општине Доњи Жабар је на 23. редовној сједници 

одржаној дана 6. марта 2015. године, донијела 
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ОДЛУКУ 

о одређивању намјене коришћења новчаних средстава додијељених неразвијеним 

јединицама локалне самоуправе у 2015. години 
 

Члан1. 

   Овом одлуком утврђује намјена и начин коришћења новчаних средстава додијељених 

неразвијеним јединицама локалне самоуправе од стране Министарства управе и локалне 

самоуправе у складу са Правилником о критеријумима и поступку за додјелу новчане помоћи 

јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/10). 

Члан 2. 

   Новчана помоћ из члана 1. ове Одлуке користиће се за реализацију следећих пројеката 

комуналне инфраструктуре, и то по следећим приоритетима: 

    - санација штета на инфраструктурним објектима насталих од поплава које су задесиле 

подручје општине Доњи Жабар у мају 2014. године.  

    - одржавање локалних путева 

    - реконструкција нисконапонске мреже-систем јавне расвјете на подручју општине Доњи 

Жабар 

    - наставак изградње подручне школе у Лончарима 

    - наставак изградње Дома културе  у Човић Пољу 

    - помоћ Ватрогасном друштву Доњи Жабар. 

   Средства из става 1. овог члана користиће се у складу са утврђеним редослиједом приоритета. 
 

Члан 3. 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-4/15                                                                                   Предсједник Скупштине                                                                                                

6. март 2015. године                                                                                 Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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    На основу члана 14. став 1. алинеја десета и 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“, бр.6/05, Ванредни број 7/12 

и Ванредни број 9/12-а.т.), а у складу са чланом 7. став 2. Одлуке о одржавању, заштити, развоју 

и управљању локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу(„Службени гласник 

општине Доњи Жабар“, бр.5/11-Други пречишћени текст и 9/11), Скупштина општине Доњи 

Жабар, на 23. редовној сједници одржаној 6. марта 2015. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 

о усвајању Плана одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и 

улица у насељеним мјестима општине Доњи Жабар за 2015. годину 
 

Члан 1. 

   Усваја се План одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у 

насељеним мјестима општине Доњи Жабар за 2015. годину. 
 

Члан 2. 

   План 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: 01-022-11/15                                                                              Предсједник Скупштине 

6. март 2015. године                                                                               Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар 
___________________________ 
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П Л А Н 

 одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у 

насељеним мјестима општине Доњи Жабар за 2015.годину 

 
I УВОД 

 

    Oдржавања и заштита као и управљање, надзор и финансирање јавних путева регулисано је 

Законом о јавним путевима (" Службени гласник РС ", број 89/13). 

   Важећим законским прописима предвиђено је редовно, ванредно и зимско одржавање јавних 

путева као и одржавање путних грађевинских објеката, објеката за прикупљање и одвођење 

воде са коловоза, саобраћајне сигнализације, опреме пута и земљишног појаса. 

   Локални и некатегорисани путеви на подручју општине Доњи Жабар утврђени су Одлуком о 

одржавању, заштити, развоју и управљању локалним и некатегорисаним путевима и улицама у 

насељу ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 5/11-Други пречишћен текст и 9/11-

измјена и допуна).      

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ 

Редни 

број 

Број 

пута 
ПУТНИ ПРАВЦИ 

Врста коловоза 
Укупна 

дужина (m) 
асфалт 

(m) 

макадам 

(m) 

1. Л-1 

Пут од центра насељеног мјеста Човић 

Поље, преко Видаковића раскрснице, 

Милине Липе, Доњег Поља до 

магистралног пута Пелагићево – Лончари 

М 1.8 (Ловац) 

9720 580 10300  

2. Л-2 
Пут од Милине Липе до магистралног 

пута Лончари – Тузла (код Ђорђића) 
1500  1500 

3. Л-3 
Пут кроз Цвијане (од пута Доњи Жабар-

Човић Поље) 
1600 500 2100 

4. Л-4 Пут кроз Миливојевиће (нови)  1100 1100 

5. Л-5 Пут Петковића раскрсница-Жаркића мост 600  600 

6. Л-6 Пут кроз Круниће 720 480 1200 

7. Л-7 
Стари пут за Орашје (Косановић-

Лепница) 
2091 909 3000 

8. Л-8 Дријенски пут 818 882 1700 

9. Л-9 Пут за Јењић 2000  2000 

10. Л-10 

Пут од магистралног пута Лончари-Орашје 

(„Станара“) кроз центар Човић Поља 

(Школа) до границе са КО Обудовац 

4700  4700 

11. Л-11 
Пут за Матиће, од зграде школе у Човић 

Пољу до границе КО Матићи 
1000 300 1300 

12. Л-12 Пут кроз Вуковиће 1600  1600 

13. Л-13 Пут кроз Јуришиће 1000  1000 

14. Л-14 Пут кроз Поповиће 1200  1200 

15. Л-15 Пут кроз Зариће 430  430 

16. Л-16 Пут у Баре 500  500 

17. Л-17 
Пут према мјеснон гробљу у Доњем 

Жабару (насип) 
1395 55 1450 

18. Л-18 Дујковача 2 500  500 

19. Л-19 Дујковача 3 550  550 

20. Л-20 Дујковача 4 600  600 

21. Л-21 Дујковача 5 600  600 

22. Л-22 
Пут кроз Ристиће и Вуковиће до мјесног 

гробља у Доњем Жабару 
1160  1160 
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23. Л-23 

Пут кроз Миливојевиће и Стојшиће 

почиње од улице Светог Саве (од 

продавнице у Доњем Пољу), обухвата 

к.ч.бр.2652/1, 2652/5, 2363/1 и дио 

к.ч.бр.3459, све к.о. Доњи Жабар, и 

излази на улицу Светог Саве код куће 

Симе Вуковића 

1463  1463 

24. Л-24 

Пут поред Старог Храста почиње од 

магистралног пута Тузла-М1.8. Орашје 

(од улице Цара Лазара у Лончарима) и 

обухвата земљиште означено као 

к.ч.бр.293, 1259 и 1258, све к.о. Лончари, 

дио к.ч.бр.3424 и 3427 к.о. Доњи Жабар, 

и спаја се са улицом Српском у Доњем 

Жабару 

1262  1262 

                                УКУПНО 37009 m1 4806 m1 41815 m1 

  ИНДЕКС 88,55 % 11,50 % 100 % 

 

II ПЛАН ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, НЕКАТЕГОРИСАНИХ 

ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА 

 

   Планирана средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева, некатегорисаних 

јавних путева од интереса за функционисање саобраћаја у општини Доњи Жабар и улица у 

насељима,  биће распоређена како слиједи: 

     а) Редовно одржавање локалних путева и улица у насељима; 

     б) Приоритетно одржавање некатегорисаних јавних путева; 

     в)  Зимско одржавање локалних путева, приоритетних некатегорисаних јавних путева и 

улица у насељима; 

     г)  Одржавање некатегорисаних јавних путева од интереса за мјесне заједнице; 

     д)  Средства за одржавање путних објеката и саобраћајне сигнализације; 

     ђ)  Средства за заштиту пута и путног појаса; 

 

a) РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 

               

    Средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева и улица у насељеним мјестима 

дијеле се на: 

     1) Редовно одржавање асфалтираних локалних путева и улица; 

     2) Редовно одржавање макадамских локалних путева и улица. 
 

Редни 

број 

Број 

пута 
ПУТНИ ПРАВЦИ ВРСТА РАДОВА 

Укупна 

дужина 

(m) 

1. Л-1 

Пут од центра насељеног мјеста 

Човић Поље, преко Видаковића 

раскрснице, Милине Липе, Доњег 

Поља до магистралног пута 

Пелагићево – Лончари М 1.8 

(Ловац) 

Поправка ударних рупа, 

кошење траве поред пута, 

насипање неасфалтираног 

дијела пута са шљунком, 

грејдерисање, санирање 

банкина на појединим 

дионицама,  

10300 

2. Л-2 

Пут од Милине Липе до 

магистралног пута Лончари – 

Тузла (код Ђорђића) 

Кошење траве поред пута.  1500 
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3. Л-3 
Пут кроз Цвијане (од пута Доњи 

Жабар-Човић Поље) 

Кошење траве поред пута, 

насипање неасфалтираног 

дијела пута са шљунком, 

грејдерисање (500 m), 

поправка ударних рупа. 

2100 

4. Л-4 Пут кроз Миливојевиће (нови) 

Кошење траве поред пута, 

насипање постојећег пута са 

шљунком, грејдерисање. 

1100 

5. Л-5 
Пут Петковића раскрсница – 

Жаркића мост 
Кошење траве поред пута. 600 

6. Л-6 Пут кроз Круниће 

Кошење траве поред пута,  

насипање наасфалтираног 

дијела пута са шљунком, 

грејдерисање. 

1200 

7. Л-7 
Стари пут за Орашје (Косановић-

Лепница) 

 Кошење траве поред пута, 

насипање неасфалтираног 

дијела пута са шљунком, 

грејдерисање. 

3000 

8. Л-8 Дријенски пут 

Кошење траве  поред пута, 

насипање неасфалтираног 

дијела пута са шљунком, 

грејдерисање. 

1700 

9. Л-9 Пут за Јењић  2000 

10. Л-10 

Пут од магистралног пута 

Лончари-Орашје („Станара“) кроз 

центар Човић Поља (Школа) до 

границе са КО Обудовац 

Кошење траве поред пута, 

поправка ударних рупа, 

санирање банкина на 

појединим дионицама. 

4700 

11. Л-11 

Пут за Матиће, од зграде школе у 

Човић Пољу до границе КО 

Матићи 

Кошење траве поред пута, 

поправка ударних рупа, 

насипање неасфалтираног 

дијела пута. 

1300 

12. Л-12 Пут кроз Вуковиће 

Кошење траве поред пута, 

санирање банкина на 

појединим дионицама. 

1600 

13. Л-13 Пут кроз Јуришиће 

Кошење траве поред пута, 

поправка ударних рупа, 

санирање банкина на 

појединим дионицама. 

1000 

14. Л-14 Пут кроз Поповиће 

Кошење траве поред пута, 

поправка ударних рупа, 

санирање банкина на 

појединим дионицама. 

1200 

15. Л-15 Пут кроз Зариће Кошење траве поред пута. 430 

16. Л-16 Пут у Баре Кошење траве поред пута 500 

17. Л-17 
Пут према мјесном гробљу у МЗ 

Доњи Жабар (насип) 
Кошење траве поред пута.. 1450 

18. Л-18 Дујковача 2 Кошење тграве поред пута. 500 

19. Л-19 Дујковача 3 Кошење траве поред пута. 550 

20. Л-20 Дујковача 4 Кошење траве поред пута. 600 

21. Л-21 Дујковача 5 Кошење траве поред пута. 600 

22. Л-22 
Пут кроз Ристиће и Вуковиће до 

мјесног гробља у Доњем Жабару 
Кошење траве поред пута. 1160 
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23. Л-23 

Пут кроз Миливојевиће и 

Стојшиће почиње од улице Светог 

Саве (од продавнице у Доњем 

Пољу), обухвата к.ч.бр.2652/1, 

2652/5, 2363/1 и дио к.ч.бр.3459, 

све к.о.Доњи Жабар, и излази на 

улицу Светог Саве код куће Симе 

Вуковића 

Кошење траве поред пута. 1463 

24. Л-24 

Пут поред Старог Храста почиње 

од магистралног пута Тузла-М1.8. 

Орашје (од улице Цара Лазара у 

Лончарима) и обухвата земљиште 

означено као к.ч.бр.293, 1259 и 

1258, све к.о.Лончари, дио к.ч. бр. 

3424 и 3427 к.о. Доњи Жабар, и 

спаја се са улицом Српском у 

Доњем Жабару 

Кошење траве поред пута. 1262 

 

   Средства за одржавање локалних путева и приоритетних некатегорисаних путева распоредиће 

се на следећи начин: 

     - кошење банкина поред локалних путева, 

     - поправка ударних рупа на асфалтираним локалним путевима, 

     - разгртање и гредерисање шљунка макадамских локалних путева, улица у насељу и 

приоритетних некатегорисаних путева, 

     - сјечење шибља уз локалне путеве. 

 

1) Редовно одржавање асфалтираних локалних путева и улица 

 

   Комисија коју је формирао Начелник Општине ће на бази континуалног надзора и праћења 

стања локалних путева и улица одређивати приоритете, количину и врсту радова на појединим 

локалним путевима и улицама у МЗ Доњи Жабар, МЗ Човић Поље и у МЗ Лончари, а који се 

састоји у следећем: одржавање банкина (кошење, насипање и поправка адекватним 

материјалом), одржавање коловозног застора(евидентирање и поправка ударних рупа). 

 

2) Редовно одржавање макадамских локалних путева и улица 
 

   Средства ће бити распоређена према приоритетима која ће одредити Комисија, коју је 

формирао Начелник Општине,  на бази континуалног праћења стања путева, а састоји се у 

следећем: 

     - грејдерисање, 

     - насипање шљунком или туцаником, 

     - одржавање банкина (кошење). 
 

б) ПРИОРИТЕТНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА 
 

   Приоритетни, некатегорисани јавни путеви су путни правци за мјесна гробља у све три МЗ. 

Укупна дужина тих путева је 1800 m, а односи се на следеће путне правце: 

     - путни правац за мјесно гробље у Лончарима, дужине  500 m, 

     - путни правац Доње Поље(од куће Милана Вуковић)-гробље, у МЗ Доњи Жабар, дужине  

900 m, 

     - путни правац за мјесно гробље у Човић Пољу, дужине 400 m. 
 

в) ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА 

И УЛИЦА У НАСЕЉИМА 
 

   У циљу обезбјеђења проходности локалних и некатегорисаних путева и сигурности  и 

одвијања саобраћаја Општина врши одржавање јавних путева у зимском периоду и то од 15. 

новембра текуће до 15.марта наредне године. 
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   Послови зимске службе обављају се на начин прописан Законом о јавним путевима 

("Службени гласник РС", број 89/13) и годишњим Програмом. 

   Обим и кваклитет послова утврђени су на основу значаја и интензитета саобраћаја на путу и 

према приоритетима локалних и некатегорисаних путева и то тако да локални путеви не смију 

бити затворени за саобраћај у току 24 сата, док некатегорисани путеви могу бити затворени за 

саобраћај највише 6 сати у току дана. 

Средства за зимско одржавање локалних путева, некатегорисаних јавних путева (приоритетни 

путни правци, а односе се за гробље у све три мјесне заједнице) од интереса за функционисање 

саобраћаја и улица у насељима распоређују се на основу досадашњих искустава, Програма – 

Плана зимске службе који је урађен од стране Општинске управе надлежне за комуналоне 

дјелатности и заштиту животне средине. 

 

г) СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИХ ОБЈЕКАТА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА 
 

   За одржавање путних објеката (мостови, пропусти, ограде, аутобуска стајалишта...) и 

хоризонталне и вертикалне сигнализације планирана средства ће бити распоређена на бази 

указаних потреба, односно оправданих захтјева, а послови су следећи: 

     - редовни прегледи пропуста мостова и вршити редовне поправке, 

     - чишћење наноса од шљунка, земље и других наноса који се налазе на мостовима-утовар у 

возило и одвоз на депонију, 

     - поправка хоризонталне и вертикалне сигнализације. 

 

д) СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ПУТА И ПУТНОГ ПОЈАСА 
 

   У циљу заштите локалних путева и некатегорисаних јавних путева од интереса за 

функционисање саобраћаја за општину Доњи Жабар и безбиједног одвијања саобраћаја на 

истим (ископ подужних путних канала, уређење путног појаса, сјеча растиња поред пута и сл.) 

планирана средства ће бити распоређена на бази праћења стања на терену и указаних потреба, 

односно оправданих захтјева. 

Због постојања врло разгранате мреже, у првом реду некатегорисаних путева у радове 

одржавања земљишног појаса неопходно је да се укључе и грађани мјесних заједница, односно 

власници земљишта који граниче с путним земљиштем. 

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА 
 

   Буџетом општине Доњи Жабар планирана средства за 2015. годину за одржавања путева је 

износ од 10 000 КМ, а трошкови одржавања уличне расвјете и семафора су предвиђени у износу 

од 3 000 КМ ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 15/14). 

        

                                                      IV  ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
 

Циљеви програма одржавања путева су: 

     - квалитетно одржавање свих улица, локалних и некатегорисаних путева, 

     - поправка ударних рупа на асфалтираним локалним и некатегорисаним путевима у оквиру 

редовног годишњег одржавања, 

     - рјешавање проблема одводње површинских вода са локалних и некатегорисаних путева, 

     - безбједније одвијање аутобуског саобраћаја кроз изградњу и одржавање аутобуских 

стајалишта. 

________________________ 
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   На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник 

Републике Српске'', број 40/13), члана 12. Одлуке о грађевинском земљишту (''Службени 

гласник Републике Српске'', бр. 6/10), а сагласно члану 26. Статута општине Доњи Жабар 

(''Службени гласник општине Доњи Жабар'', број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 

9/12-а.т.) Скупштина општине Доњи Жабар, на 23. редовној сједници одржаној дана 6. марта 

2015.године,донијела је 
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ОДЛУКУ 

о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске цијене 1m2 корисне површине 

стамбеног и пословног простора за 2014.годину на подручју општине Доњи 

Жабар 
 

Члан 1. 

   Утврђује се просјечна,коначна, грађевинска цијена 1m2 корисне површине стамбеног простора 

за 2014.годину на подручју општине Доњи Жабар у висини од 530,00КМ и просјечна, коначна, 

грађевинска цијена 1m2 корисне површине пословног простора за 2014. годину у висини од 

750,00 КМ. 

Члан 2. 

   Цијена корисне површине из члана 1. ове Одлуке служи као основица за израчунавање висине 

ренте, у складу са законом и општинским прописима.  

Члан 3. 

   Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просјечне, коначне, 

грађевинске цијене 1m2 корисне површине стамбеног и пословног простора за 2013. годину на 

подручју општине Доњи Жабар (''Службени гласник општине Доњи Жабар'', број 2/14). 
 

Члан 4. 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар''. 
 

Број: 01-022-2/15                                                                                  Предсједник Скупштине 

6. март 2015. године                                                                                 Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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   На основу члана 30. алинеја осма и члана 93. 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 и Ванредни број 

7/12), Скупштина општине Доњи Жабар је на 23. редовној сједници одржаној 6. марта 2015. 

године,  донијела 

ОДЛУКУ 

о престанку важења Одлуке о давању сагласности на Споразум између општине 

Доњи Жабар и општине Пелагићево о начину и облику обављања послова од 

заједничког интереса из области социјалне заштите 
 

Члан 1. 

   Одлука о давању сагласности на Споразум између општине Доњи Жабар и општине 

Пелагићево о начину и облику обављања послова од заједничког интереса из области социјалне 

заштите („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 13/14) престаје да важи. 
 

Члан 2. 

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

Доњи Жабар». 
 

Број: 01-022-9/15                                                                               Предсједник Скупштине 

6. март 2015. године                                                                               Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар 
________________________ 
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   На основу члана 21.ст. 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник 

Републике Српске", број 124/11) и члана 26. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник 

општине Доњи Жабар", бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т), Скупштина 

општине Доњи Жабар, на 23. редовној сједници одржаној 6. марта 2015. године, доноси  
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ПРОГРАМ 

заједничке комуналне потрошње за 2015. годину 
 

         У В О Д 
 

   Комуналне дјелатности представљају битну компоненту укупног развоја једне општине, које 

поред производног има социјални, културни и економски значај. 

   Комуналне дјелатности регулисане су Законом о комуналним дјелатностима ("Службени 

гласник Републике Српске", број 124/11) као дјелатности од посебног друштвеног интереса, 

организацију обављања комуналних дјелатности и начин финансирања. 

   Општина је надлежна да обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности. 

   Програмом заједничке комуналне потрошње за 2015. годину утврђује се обим и начин 

обављања дјелатности заједничке комуналне потрошње, одржавање комуналних објеката и 

уређаја, те потребна средства за остваривање циљева предвиђених програмом. 
 

ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 
 

   Као дјелатности заједничке комуналне потрошње сматрају се: 

     1. чишћење јавних површина у насељеним мјестима, 

     2. одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина, 

     3. одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима, 

     4. одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина, 

     5. јавна расвјета у насељеним мјестима и 

     6. дјелатност зоохигијене. 
 

СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

   Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње обезбјеђују 

се из буџета јединице локалне самоуправе по основу прихода остварених из: 

     а) комуналнe накнаде, 

     б) дијела накнаде за коришћење добара од општег интереса, 

     в) дијела прихода од пореза на непокретности, 

     г) дијела накнаде за дате концесије. 
 

     1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНОМ МЈЕСТУ  
 

   Чишћење јавних површина у насељу обухвата прикупљање, одвожење, депоновање и 

уништавање отпада и падавина, и то: 

      а)   чишћење улица  од снијега и леда - зимска служба, 

      б)   чишћење улица и уличног појаса од отпадака, блата и наноса, кошење и одвоз покошене 

траве с уличног појаса. 

       

     1.1. ЗИМСКА СЛУЖБА 
 

   Радови у оквиру зимске службе одвијају се у законском зимском периоду од 15. новембра 

2014. до 15.марта 2015.године, односно, у зависности од временских услова. У оквиру зимске 

службе ангажоваће се радна снага и механизација, а обављат ће се следећи радови: 

      - Уклањање снијежних падавина са коловоза локалних и других путева и других јавних 

површина, када достигну висину која онемогућава и знатно отежавала њихово редовно 

коришћење и употребу, односно када угрожавају безбиједно одвијање саобраћаја. 

Цијена радова је дефинисана уговором. 

 

     1.2. ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА И УЛИЧНОГ ПОЈАСА ОД ОТПАДАКА, БЛАТА И                    

НАНОСА, КОШЕЊЕ И ОДВОЗ ПОКОШЕНЕ ТРАВЕ С УЛИЧНОГ ПОЈАСА 
             

   Чишћење улица од отпадака и наноса врши се по правилу од 15.3.2015. до 15.11.2015.године, 

односно и у преостала 4 мјесеца који се третирају као период зимске службе уколико су 

временски услови такви да нема потребе за зимском службом. 
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   Ручно прикупљање комуналног отпада с уличног појаса и улица које се чисте вршиће се 

према динамици чишћења на утврђеној ефективној површини. Динамика чишћења и 

прикупљања отпадака утврдит ће се заједно са извођачем. 

   Кошење, крчење, прикупљање и одвоз покошене траве и шибља са уличног појаса улица и др. 

јавних површина вршиће се  по потреби, и по налогу надлежног органа. 

   Уклањање и укоп угинулих животиња са јавних површина вршит ће се по потреби, и по 

налогу. 

 

     2. ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ 

ПОВРШИНА 

 

   Одржавање и уређивање јавних зелених и рекреационих површина ће се вршити у складу са 

расположивим средствима. 

 

     3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 

 

   Одржавање јавних саобраћајних површина у насељу обухвата поправке и модернизацију 

улица, плочника, тргова, објеката за јавну расвјету и вертикалне и хоризонталне саобраћајне 

сигнализације, и то: 

   Санација ударних рупа на асфалтним саобраћајницама гдје се укаже потреба.Спецификација 

потребних радова се утврдђује послије зиме и лоших временских услова који су главни 

узрочници настанка деформација на асфалтним површинама. 

   Стање макадамских улица утврдиће се, те по стварним потребама сачинити и предузети 

одређене мјере санације истих насипањем и разгртањем погодним материјалима како би се исте 

могле адекватно користити. 

 Одржавање јавних саобраћајних површина ће се вршити у складу са распложивим средствима 

и по налогу надлежног органа. 

 

ПРЕГЛЕД ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР    

 

Редни 

број 

Број 

пута 
ПУТНИ ПРАВЦИ 

Врста коловоза Укупна 

дужина 

(m) 
асфалт 

(m) 

макадам 

(m) 

1. Л-1 

Пут од центра насељеног мјеста Човић 

Поље, преко Видаковића раскрснице, 

Милине Липе, Доњег Поља до  

магистралног пута Пелагићево - Лончари 

М 1.8 (Ловац) 

9720 580 10300  

2. Л-2 
Пут од Милине Липе до магистралног пута 

Лончари - Тузла (код Ђорђића) 
1500  1500 

3. Л-3 
Пут кроз Цвијане (од пута Доњи Жабар-

Човић Поље) 
1600 500 2100 

4. Л-4 Пут кроз Миливојевиће (нови)  1100 1100 

5. Л-5 Пут Петковића раскрсница-Жаркића мост 600  600 

6. Л-6 Пут кроз Круниће 720 480 1200 

7. Л-7 Стари пут за Орашје (Косановић-Лепница) 2091 909 3000 

8. Л-8 Дријенски пут 818 882 1700 

9. Л-9 Пут за Јењић 2000  2000 

10. Л-10 

Пут од магистралног пута Лончари-Орашје 

("Станара") кроз центар Човић Поља 

(Школа) до границе са КО Обудовац 

4700  4700 

11. Л-11 
Пут за Матиће, од зграде школе у Човић 

Пољу до границе КО Матићи 
1000 300 1300 
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12. Л-12 Пут кроз Вуковиће 1600  1600 

13. Л-13 Пут кроз Јуришиће 1000  1000 

14. Л-14 Пут кроз Поповиће 1200  1200 

15. Л-15 Пут кроз Зариће 430  430 

16. Л-16 Пут у Баре 500  500 

17. Л-17 
Пут према мјесном гробљу у Доњем 

Жабару (насип) 
1395 55 1450 

18. Л-18 Дујковача 2 500  500 

19. Л-19 Дујковача 3 550  550 

20. Л-20 Дујковача 4 600  600 

21. Л-21 Дујковача 5 600  600 

22. Л-22 
Пут кроз Ристиће и Вуковиће до мјесног 

гробља у Доњем Жабару 
1160  1160 

23. Л-23 

Пут кроз Миливојевиће и Стојшиће 

почиње од улице Светог Саве (од 

продавнице у Доњем Пољу), обухвата 

к.ч.бр.2652/1, 2652/5, 2363/1 и дио 

к.ч.бр.3459, све к.о. Доњи Жабар, и излази 

на улицу Светог Саве код куће Симе 

Вуковића 

1463  1463 

24. Л-24 

Пут поред Старог Храста почиње од 

магистралног пута Тузла-М1.8. Орашје (од 

улице Цара Лазара у Лончарима) и 

обухвата земљиште означено као 

к.ч.бр.293, 1259 и 1258, све к.о. Лончари, 

дио к.ч.бр.3424 и 3427 к.о. Доњи Жабар, и 

спаја се са улицом Српском у  Доњем 

Жабару 

1262  1262 

                                УКУПНО 37009 m
1
 4806 m

1
 41815 m

1
 

 

     4. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА 

 

   Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина вршит ће се по налогу 

надлежног органа и расположивим средствима. 

 

     5. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 

 

   Јавна расвјета у насељу обухвата освјетљавање саобраћајних и других јавних површина у 

насељеним мјестима 

   Код јавне расвјете планирано је одржавање и санација јавне расвјете што подразумијева 

текуће одржавање расвјете (замјена сијалица, осигурача, пригушница, каблова и осталог 

потрошног материјала). 

 

Утрошак електричне енергије за рад јавне расвјете која је у функцији. 

 

       6. ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ 

 

   Обухвата хватање и збрињавање напуштених и угрожених домаћих животиња (кућних 

љубимаца), превожење и смјештај у посебно изграђене објекте за те намјене (азил), исхрана и 

ветеринарска заштита, еутаназију старих животиња и сигурно уклањање животињских лешева 

са јавних површина и санацију терена, као и управљање објектима за смјештај животиња. 
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА  

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2015. годину  

 

   Буџетом општине Доњи Жабар  су планирана средства за 2015.годину, и то за услуге 

одржавања јавних површина је износ од 4900 КМ, за расходе по основу утрошка електричне 

расвјете на јавним површинама-трошкови енергије-јавна расвјета је износ од 15000 КМ, за 

текуће одржавање објеката друмског саобраћаја износ од 10000 КМ, за трошкове одржавања 

уличне расвјете је износ од 3000 КМ. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

   Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 

               

Број: 02-022-10/15                                                                               Предсједник Скупштине 

6. март 2015. године                                                                                Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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   На основу члана 195. став 3. Закона о водама («Службени гласник Републике Српске», 50/06,  

92/09 и 121/12), а у складу са чланом 30. алинеја 4. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник Републике Српске», бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланом 26. и чланом 61. став 4. 

Статута општине Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар», број 6/05, Ванредни 

број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар на 23. редовној сједници 

одржаној дана 6. марта 2015. године, донијела је 
 

ПРОГРАМ 

коришћења средстава од водних накнада у 2015. години  
 

   1. Овим Програмом утврђује се начин коришћења средстава посебних водних накнада-Буџет 

општине Доњи Жабар за 2015. годину. 

   2. Средства из тачке 1. овог Програма, у циљу смањења опасности од поплава, одржавање и 

заштиту водних објеката, користиће се приоритетно за финансирање трошкова прочишћавања 

канала и јарака ради одвођења вишка вода. 

   3. За извршење овог Програма надлежан је и одговоран Начелник општине. 

   4. Овај Програм биће објављен у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 

 

Број:  01-022-14/15                                                                            Предсједник Скупштине                                                             

6. март 2015. године                                                                                   Лазар Стојановић, с.р.           

Доњи Жабар 

________________________ 
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   На основу члана 35. став 2. Закона о пољопривредном земљишту («Службени гласник 

Републике СрпскС», бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), а у складу са чланом 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике Српске», бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члановима 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи 

Жабар», бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар на 23. 

редовној сједници одржаној дана 6. марта 2015. године, донијела је 

 

ПРОГРАМ 

 коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе у 2015. години 
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   1. Овим програмом утврђује се начин коришћења средстава наплаћене накнаде по основу 

промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у фискалној 2015. 

години-Буџет општине Доњи Жабар за 2015. годину. 

   2. Средства из тачке 1. овог Програма, у циљу смањења опасности од поплава и 

оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта, користиће се приоритетно за финансирање 

прочишћавања канала ради одвођења вишка површинских вода са пољопривредног земљишта. 

   3. Стручне  иадминистративно-техничке послове у циљу реализације овог Програма обављаће 

Општинска управа-Служба за развој, јавне службе и управу-Реферат за привреду и 

предузетништво. 

   4. За извршење овог Програма непосредно је одговоран начелник општине. 

   5. Овај Програм на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број:01-022-13/15                                                                                  Предсједник Скупштине 

6. март 2015. године                                                                                    Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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   На основу члана 81. став 2. тачка б) Закона о заштити од пожара («Службени гласник 

Републике Српске»,бр. 71/12), а у складу са чланом 30. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник Републике Српске», бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члановима 26. и 61. став 4. 

Статута општине Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар», бр. 6/05, Ванредни 

број 7/12 и 9/12-а.т.) и чланом 104. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар («Службени 

гласник општине Доњи Жабар», бр. 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина 

општине Доњи Жабар на 23. редовној сједници одржаној дана 6. марта 2015. године, донијела је 
 

ПЛАН 

утрошка средстава за техничко опремање Ватрогасне јединице, изградњу објеката 

које користи Ватрогасна јединица за своје активности и чување ватрогасне опреме у 

2015. години 
 

   1. Овим Планом утврђује се начин коришћења средстава прикупљених од накнада по основу 

обавеза привредних друштава и других правних лица за финансирање посебних мјера заштите 

од пожара на територији Општине Доњи Жабар ( у даљем тексту: накнада) и средстава буџета 

општине Доњи Жабар за 2015. годину намијењених за ову намјену. 

   2. Привредна друштва и друга правна лица која обављају дјелатност на територији општине 

Доњи Жабар, обрачунавају и уплаћују накнаду у висини 0,04% од пословног прихода за 

реализацију посебних мјера заштите од пожара на рачуне јавних прихода Републике Српске за 

опште уплате, а Министарство финансија распоређује 60% тих средстава на рачун буџета 

општине Доњи Жабар. 

   3. Средства из тачке 1. овог Плана у фискалној 2015. години користиће се за финансирање 

рада Ватрогасног друштва Доњи Жабар као организације од посебног интереса за општину 

Доњи Жабар, и то за следеће намјене: 

     - набавка опреме (по захтјеву корисника – Ватрогасно друштво) 

     - опремање зграде ватрогасног друштва Доњи Жабар и набавка потребне опреме за рад 

ватрогасне јединице 

     - обезбјеђење и финансирање рада чуварске службе за зграду, опрему и средства Ватрогасног 

друштва Доњи Жабар. 

   4. Начелник општине може дио наведених средстава из тачке 3. у висини до 30% усмјерити у 

друге намјене које се односе на заштиту од пожара.  

   5. Овај План биће објављен у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 
 

Број:  01-022-12/15                                                                                   Предсједник Скупштине 

6. март 2015. 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 114. став 1. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Српске“,бр. 106/09) и чланом 3. став 3. Одлуке о 

мртвозорничкој служби на подручју општине Доњи Жабар („Службени гласник Општине Доњи 

Жабар“, број 28/13, 10/14 и 13/14), Скупштина општине Доњи Жабар на 23. редовној сједници 

одржаној 6. марта 2015. године, донијела је 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању мртвозорника за подручје општине Доњи Жабар 
 
   1. За мртвозорника мртвозорничког подручја општине Доњи Жабар именује се др Гордана 

Бабић из Човић Поља. 

   2. Именовано лице из тачке 1. овог Рјешења обавља послове мртвозорства на подручју 

општине Доњи Жабар у складу са Законом о здравственој заштити, подзаконским прописима и 

Одлуком о мртвозорничкој служби на подручју општине Доњи Жабар. 

   3. Висину накнаде за рад мртвозорника утврђује Скупштина општине Доњи Жабар својом 

одлуком. 

   4. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи Рјешење о одређивању доктора медицине 

за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе број: 01-022-8/09 

од 30. јануара 2009. године („Службени гласник општине Доњи Жабар, бр. 1/09). 

   5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 

 

Број:01-022-16/15                                                                                       Предсједник Скупштине 

 6. март 2015. године                                                                                       Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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   На основу чл. 30. 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 23. редовној сједници одржаној 6. марта 2015. године,  донијела следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

   Усваја се Извјештај о раду и реализацији васпитно-образовног рада ЈУ Основна школа „Доњи 

Жабар“ Доњи Жабар на крају Првог полугодишта школске 2014/2015. године број 28/15 od 23. 

јануара 2015. године са Анализом успјеха ученика на крају Првог полугодишта школске 

2014/2015. године број 29/15 од 23. јануара 2015. године. 

 

II 

   Извјештај 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:01-022-1/15                                                                                 Предсједник Скупштине 

6. март 2015. 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 23. редовној сједници одржаној 6. марта 2015. 

године, донијела следећи 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

   У циљу јачања безбједности саобраћаја на путевима на подручју општине Доњи Жабар, 

задужује се Начелник општине да путем Општинске управе надлежне за јавне путеве предузме 

мјере и радње у сарадњи са Управљачем јавних путева-ЈП «Путеви Републике Српске» ради 

утврђивања мјеста изразито повећане угрожености у саобраћају и одређивања приоритета 

опасног мјеста, опасног одсјека или опасне дионице на јавном путу, а посебно на дионицама: 

     - Регионалног пута Р462а Лончари-Обудовац у насељеном мјесту Доњи Жабар,и 

     - на укрштању Магистралног пута М-1.8 Тузла-Орашје и Магистралног пута М-14.1 Брчко-

Лончари у насељеном мјесту Лончари (раскрсница). 

 

II 

      Скупштина општине Доњи Жабар закључује да је потребно хитно сачинити план санације и 

отклањања опасних мјеста на одређеним дионицама и правцима јавних путева из тачке I. овог 

Закључка од стране надлежног управљача пута - ЈП «Путеви Републике Српске», у складу са 

Правилником о идентификацији опасног мјеста, начину и критеријумима за утврђивање 

приоритета отклањања опасних мјеста и начину отклањања опасног мјеста (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 94/14). 

III 

   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 

 

Број:01-022-15/15                                                                                         Предсједник Скупштине 

6. март 2015. године                                                                                        Лазар Стојановић, с.р.      

Доњи Жабар 

________________________ 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

               26 

   На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

број 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и члана 44. и 61. став 5. Статута Општине Доњи Жабар 

(„Службени гласник Општине Доњи Жабар“, бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 

9/12),  Начелник општине Доњи Жабар, доноси 
 

ОДЛУКУ 

о измјени Одлуке о условима коришћења пакета услуга мобилне телефоније – total 

group 
 

Члан 1. 

   У Одлуци о условима коришћења пакета услуга мобилне телефоније- total group бр.02.052-

35/14 од 31.12.2014.год. у члану 4.ст.1. мења се и гласи: 

 

   „Функционери општине Доњи Жабар  немају право на плаћање претплате од стране Општине 

Доњи Жабар почевши од 01.01.2015.године. 

   Одобрени лимит из чл. 2. ове одлуке платиће се из буџета општине Доњи Жабар. 

   Износ преко лимита из чл.2. ове одлуке ће бити фактурисан на лично име корисника.“ 
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Члан 2. 

   Ова одлука  почиње се примењивати од дана 01.01.2015.године, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Доњи Жабар“. 
  
Број:02-052-7/15                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

9.3.2015. године                                             Жељко Марјановић, инж.пољопривреде, с.р.   

Доњи Жабар       

________________________ 
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        Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл.17. и чл. 87.ст.3. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ„бр.39/14), чл.2. Правилника о  о поступку 

директног споразума (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 12/14) и чл. 44. Статута 

Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05 и 7/12),  доноси 

следећу 

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА-ТОНЕРИ ЗА  ШТАМПАЧЕ ЗА 

ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  
 

I 

   Приступа се поступку јавне набавке роба- тонери за штампаче за потребе општинске управе 

општине Доњи Жабар. 

II 

   Процењена вредност  јавне набавке  је  до 2000,00 КМ са ПДВ-ом (1709,40 КМ без ПДВ-а). 
 

III 

   Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за  

2015.годину. 

   Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за канцеларијски 

материјал”, економски код 412310, потрошачка јединица 0072130. 
 

IV 

   За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.  
 

V 

   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-404- 9 /15                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

27. 2. 2015. године                                                Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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   Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл.17. и чл. 87.ст.3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ„бр.39/14), чл.2. Правилника о поступку директног 

споразума (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 12/14) и чл. 44. Статута Општине 

Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05 и 7/12),  доноси следећу 
 

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА-КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

I 

   Приступа се поступку јавне набавке роба- канцеларијски материјал за потребе општинске 

управе општине Доњи Жабар. 
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II 

   Процењена вредност  јавне набавке  је  до 350,00 КМ са ПДВ-ом.  

 

III 

   Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за  

2015.годину. 

   Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за канцеларијски 

материјал”, економски код 412310, потрошачка јединица 0072130. 

 

IV 

   За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.  

 

V 

   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 

 

Број: 02-404- 5/15                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

5.3.2015. године                                   Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 

Доњи Жабар 

________________________ 
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   На основу члана 43.став 1. алинеја осма, а у вези са чланом 165. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 44. тачка 9) 

Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 6/05, Ванредни 

број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), Начелник општине Доњи Жабар, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

о измјени Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе 
 

Члан 1. 

   У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе 

(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.24/13, 27/13 и 30/13) у члану 17. у тачки 4. 

Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности, у алинеји седмој ријечи:  «здравства, 

просвјете, односно образовања», бришу се. 

   У дијелу «Посебни услови» за наведено радно мјесто ријечи «најмање 3 године радног 

искуства у струци» мијењају се ријечима: «најмање двије године радног искуства у струци». 
 

Члан 2. 

   У члану 17. у тачки 6. Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту, иза 

алинеје шесте додаје се нове алинеје седма и осма које гласе: 

  «- врши стручне, управне и административне послове из надлежности општине из области 

здравства, просвјете (образовања), студентски и ученички стандард, превоз ђака и ученика; 

    - по потреби, води и ажурира базу података (програми Sotac и др.) из области социјалне и 

дјечије заштите, у координацији и сарадњи са Самосталним стручним сарадником за друштвене 

дјелатности». 

   Досадашње алинеје 7, 8, 9, 10. и 11. постају алинеје 9, 10, 11, 12. и 13. 
 

Члан 3. 

   Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дан објављивања у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-12-2/15                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

10. март 2015. године                                                                            Жељко Марјановић, с.р. 

Доњи Жабар 
________________________ 
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САДРЖАЈ 
 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

10.  Одлука о измјени и допуни Одлуке о управљању отпадом 

11.  Одлука о измјени Одлуке о мртвозорничкој служби на подручју општине Доњи Жабар 

12.  Одлука о измјени Одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде за канализацију 

13.  Одлука о измјени Одлуке о  оснивању Јавне установе  Центар за социјални рад 

Доњи Жабар 

14.  Одлука о ослобађању плаћања накнаде одвоза комуналног отпада из домаћинстава у 

2015. години за одређене категорије обвезника 

15.  Одлука о одређивању намјене коришћења новчаних средстава додијељених 

неразвијеним јединицама локалне самоуправе у 2015. години 

16.  Одлука о усвајању Плана одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева 

и улица у насељеним мјестима општине Доњи Жабар за 2015. годину 

17.  Одлука о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске цијене 1m
2
 корисне површине 

стамбеног и пословног простора за 2014.годину на подручју општине Доњи Жабар 

18.  Одлука о престанку важења Одлуке о давању сагласности на Споразум између 

општине Доњи Жабар и општине Пелагићево о начину и облику обављања 

послова од заједничког интереса из области социјалне заштите 

19.  Програм заједничке комуналне потрошње за 2015. годину 

20.  Програм коришћења средстава од водних накнада у 2015. години  

21.  Програм коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе у 2015. години 

22.  План утрошка средстава за техничко опремање Ватрогасне јединице, изградњу 

објеката које користи Ватрогасна јединица за своје активности и чување 

ватрогасне опреме у 2015. години 

23.  Рјешење о именовању мртвозорника за подручје општине Доњи Жабар 

24.  Закључак о усвајању се Извјештаја о раду и реализацији васпитно-образовног рада 

ЈУ Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар на крају Првог полугодишта 

школске 2014/2015. године са Анализом успјеха ученика 

25.  Закључак о предузимању мјера ради утврђивања мјеста изразито повећане 

угрожености у саобраћају и одређивања приоритета опасног мјеста, опасног 

одсјека или опасне дионице на јавном путу на подручју општине Доњи Жабар 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 

26. Одлука о измјени Одлуке о условима коришћења пакета услуга мобилне телефоније 

– total group 

27.  Одлука о приступању поступку јавне набавке роба-тонери за штампаче за потребе 

Општинске управе 

28. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба-канцеларијски материјал за 

потребе Општинске управе 

29. Правилник о измјени Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе 
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  Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Митар 

Митровић дипл. правник Секретар Скупштине општине Доњи Жабар. 

Тел/факс:054/875-100. "Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по 

потреби. Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86 код 

НЛБ Банке Бања Лука-Филијала Брчко. 


