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На основу чл. 30. и 107. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске»,
бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и Упутством о организовању и спровођењу избора за чланове
савјета мјесне заједнице ("Службени гласник Републике Српске", бр. 122/12 и 31/13), а у складу са
члaном 96. Статута општине Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар»,бр.6/05,
Ванредни број 7/12 и 6/15), Скупштина општине Доњи Жабар је на 29. редовној сједници, одржаној
дана 29. фебруара 2016. године, донијела

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине Доњи
Жабар
Члан 1.
У Одлуци о мјесним заједницама на подручју општине Доњи Жабар («Службени гласник општине
Доњи Жабар», Ванредни број 18/12) у члану 2. тачка 4) мијења се и гласи:
„“4) `општинска управа` подразумијева општинску управу општине Доњи Жабар“.
У цијелом тексту Одлуке ријечи „локална управа“ мијењају се, у одговарјућем падежу, ријечима:
„општинска управа“.
Члан 2.
У члану 3. на крају текста иза ријечи «потреба» ставља се запета и додају ријечи: «у складу са
законом и Статутом општине»
Члан 3.
Члан 4. мијења се и гласи:
„Члан 4.
У мјесној заједници своје потребе и интересе грађани задовољавају и остварују:
- давањем иницијативе за израду и измјену докумената просторног уређења и учешћем у јавној
расправи у поступку израде и доношења тих планова који се односе и на подручје мјесне заједнице;
- давањем иницијативе за комунално уређење насеља, одржавање чистоће улица и других јавних
површина, одржавање и уређење паркова и других зелених површина;
- стварањем услова и предузимањем мјера за заштиту животне средине;
- давањем иницијативе за изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева
и других објеката од интереса за мјесну заједницу;
- одржавањем збора грађана ради разматрања одређених питања од интереса за грађане у мјесној
заједници;
- организовањем културних и спортских такмичења и манифестација, у циљу његовања традиције
и развоја спорта и рекреације и сарадња са установама и организацијама из области културе и
спорта;
- организовањем народних светковина у циљу очувања народне традиције;
- организовањем прикупљања помоћи социјално угроженим категоријама становништва и других
хуманитарних активности;
- вршењем и других послова од интереса за грађане мјесне заједнице који не спадају у послове
пренесених надлежности општине“.
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Члан 4.
У члану 5. став 1. мијења се и гласи:
„Мјесна заједница има печат,округлог облика,у средини грб општине и кружно исписаним
текстом,ћирилицом и латиницом, сљедећег садржаја: Босна и Херцеговина-Република Српскаопштина Доњи Жабар-Мјесна заједница (назив мјесне заједнице)-(сједиште мјесне заједнице)“.
Члан 5.
Члан 6. мијења се и гласи:
„Члан 6.
Општинска управа општине дужна је водити регистар мјесних заједница, у складу са правилником
о садржају и начину вођења регистра мјесних заједни који доноси Министар управе и локалне
самоуправе.
Члан 6.
Члан 11. мијења се и гласи:
„Члан 11.
Иницијативу за оснивање мјесне заједнице, промјену подручја или назива мјесне заједнице могу
поднијети најмање 10% грађана који имају пребивалиште на подручју насељеног мјеста, односно
насељених мјеста за која се предлаже оснивање нове мјесне заједнице или најмање 1/3 одборника
скупштине општине или начелник општине“.
Члан 7.
Члан 13. мијења се и гласи:
„Члан 13.
Иницијатива за образовање, промјену подручја или назива мјесне заједнице упућује се
начелнику општине – ако он није подносилац иницијативе и Скупштини општине.
Начелник општине је дужан да размотри иницијативу из става 1. овог члана у року од 30 дана од
дана пријема иницијативе.Начелник разматра иницијативу, врши консултације са савјетом мјесне
заједнице којој припада односно мјесно подручје, утврђује и оцјењује постојаност услова за
оснивање мјесне заједнице.
Ако начелник прихвати иницијативу,дужан је утврдити приједлог одлуке о оснивању нове
мјесне заједнице, промјени подручја или назива мјесне заједнице и упутити Скупштини на
разматрање и усвајање.Ако одбије иницијативу, о томе обавјештава представнике збора грађана“.
Члан 8.
Члан 14. мијења се и гласи:
„Члан 14
Скупштина општине је дужна да,у року од 60 дана од дана пријема иницијативе за оснивање
мјесне заједнице, промјену подручја или назива мјесне заједнице, исту размотри са мишљењем
начелника општине уколико је достављено–у погледу постојања услова за образовање, промјену
подручја или назива мјесне заједнице.Уколико Скупштина општине прихвати иницијативу, донијеће
одлуку о прихватању иницијативе за образовање, промјену подручја или назива мјесне заједнице и
одредити рок начелнику општине или надлежном скупштинском раном тијелу за прописе да изради
и достави Скупштини приједлог одлуке, у складу са законом, Статутом општине и овом Одлуком.
Ако Скупштина општине утврди да не постоје услови за образовање, промјену подручја или
назива мјесне заједнице,о томе ће обавјестити Збор грађана, као подносиоца иницијативе“.
Члан 9.
У члану 16. став 1. иза ријечи »године» ставља се запета и додају ријечи: «ако овом Одлуком није
другачије регулисано».
Члан 10.
У члану 21. у ставу 2. иза ријечи «општине» ставља се запета и додају ријечи: «у складу са
законом, подзаконским прописима и овом Одлуком».
Иза става 2. додају се нови ставови 3., 4. и 5. који гласе:
Одлука о расписивању избора за избор чланова Савјета доноси се најкасније 30 дана прије датума
одређеног за одржавање избора, уколико законом или другим Републичким прописом није
другачије прописано.
Одлуком о расписивању избора за чланове Савјета утврђује датум и вријеме трајања гласања за
сваку мјесну заједницу
Скупштина обавјештава грађане о датуму и времену одржавања избора за чланове Савјета на
огласној табли Општинске управе и мјесне заједнице и интернет страници општине“.
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Члан 11.
У члану 24. у ставу 2. иза ријечи «који» додају се ријечи: «на дан расписивања избора».
Став 3. мијења се и гласи:
«Уколико на збору грађана за избор Савјета није присутан потребан број грађана, избори за Савјет
у тој мјесној заједници поновиће се у року од 15 дана.
Иза става 3. додају се нови ставови 4. и 5. који гласе:
„Поновни избори спроводе се на основу кандидатских листа и извода из Централног бирачког
списка који су коришћени на избору Савјета којем није присуствовао потребан број грађана.
Одлуку о понављању избора доноси Општинска изборна комисија“.
Члан 12.
Члан 25. мијења се и гласи:
„Члан 25.
За чланове Савјета изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова бирача који су
гласали на збору грађана.
У случају да два или више кандидата добију исти број гласова, изабран је кандидат женског пола
или млађи кандидат.
Ако кандидати женског пола добију исти број гласова, изабран је млађи кандидат
Бирачки одбор одмах након утврђивања резултата гласања, а најкасније пет часова након
затварања бирачког мјеста, доставља Комисији комплетан изборни материјал.
Комисија утврђује изборне резултате за сваког кандидата на основу освојених гласова за сваку
мјесну заједницу посебно и јавно објављује резултате избора за све мјесне заједнице појединачно.
Комисија резултате објављује у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“, на огласној табли
Општинске управе и мјесне заједнице и на интернет страници општине“.
Члан 13.
Члан 26. мијења се и гласи:
“Члан 26.
Конститутивну сједницу новоизабраног савјета мјесне заједнице сазива Општинска изборна
комисија у року од седам дана од дана потрђивања резултата избора, односно на начин и у року
прописаном законом, односно упутством Републичке изборне комисије“.
Члан 14.
У члану 27. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Савјет је конституисан избором предсједника Савјета.“.
Члан 15.
Члан 39. мијења се и гласи:
«Ако престане мандат више од половине чланова Савјета у складу са овом Одлуком,а не постоји
могућност попуне упражњених мјеста, расписују се пријевремени избори за Савјет мјесне
заједнице.
Пријевремени избори се не расписују у складу са ставом 1. овог члана ако је до истека мандата
Савјету остало мање од 12 мјесеци. У том случају Скупштина општине бира својим рјешењем
привремене чланове Савјета који замјењују чланове којима је престао мандат, а њихов мандат траје
до провођења избора и конститутисања Савјета новог сазива.
Пријевремене изборе за чланове Савјета мјесне заједнице, у складу са ставом 1. овог члана,
расписује Скупштина општине.
Одлуком о расписивању пријевремених избора распушта се Савјет мјесне заједнице изабран на
претходном збору грађана».
Члан 16.
У члану 40. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
«У случају да се након истека мандата Савјета или распуштања не проведу избори за нови састав
Савјета, Скупштина именује привремени савјет који обавља послове савјета до провођења избора у
складу са овом Одлуком».
Члан 17.
Члан 41. мијења се и гласи:
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«Члан 41.
Средства за финансирање рада мјесне заједнице обезбјеђују се у Буџету општине.
Осим средстава из став 1. овог члана, финансирање мјесне заједнице се може обезбиједити:
а) из средстава грађана која се прикупе самодоприносом, након спроведеног изјашњавања
грађана путем референдума.
б) од средстава заинтересованих привредних друштава,
в) донација или поклона грађана, удружења, међународних организација и
г) из других извора у складу са законом“.
Члан 18.
У члану 43. став 1. ријечи «Скупштина општине» мијењају се ријечима: «начелник општине».
Члан 19.
Члан 55. мијења се и гласи:
«Члан 55.
Чланова савјета мјесних заједница изабрани на изборима за чланове савјета мјесних заједница
одржаним 21. марта 2010. године у складу са Одлуком о расписивању избора за чланове савјета
мјесних заједница број 01-022-3/010 од 28. јануара 2010. године(„Службени гласник Општине
Доњи Жабар“, број 1/10),обављаће послове савјета до избора нових савјета мјесних заједница након
спровођења локалних избора 2016. године.»
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:01-022-3/16
29. фебруар 2016. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

________________________
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На основу члана 40. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу («Службени гласник Републике
Српске», број 40/13, 106/15 и 3/16 - исправка), члана 30. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Српске», број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. тачка 2.
Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни
број 7/12 и број 6/15), Скупштина општине Доњи Жабар на 29. редовној сједници одржаној дана 29.
фебруара 2016. године, донијела је

ОДЛУКУ
о приступању изради ревизије и измјене Регулационог плана стамбеног насеља
„Дујковача“ у Лончарима
Члан 1.
Приступа се изради ревизије и измјене Регулационог плана Стамбеног насеља ''Дујковача'' у
Лончарима (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Граница обухвата ревизије и измјене Плана:
- просторни обухват регулационог плана ''Дујковача'' има површину 27,3ha, смјештен је у
простору између магистралног пута М14.1 дионица Лончари-граница РС/БД (Брчко 1) на југу,
катастарске општине Крепшић на истоку и канала Дусине на сјеверу.
- сјеверни дио границе обухвата плана прати јужну страну канала Дусине и то од парцеле
означене као к.ч. 423 на западу до парцеле означене као к.ч. 1157 на истоку.
- источни дио границе обухвата, од канала Дусине на сјеверу, спушта се у правцу југа пратећи
дијелом југозападну границу (међу) парцеле означене као к.ч. 1157 и источну међу парцеле к.ч.
1158/173 (обухватајући ову парцелу). Даље источни дио границе обухвата иде границом са к.о.
Крепшић, а пратећи постојећи приступни пут означен као к.ч. 1158/170 и 1158/169 на југ до
магистралног пута М14.1 дионица Лончари-граница РС/БД (Брчко 1).
- јужни дио границе обухвата регулационог плана прати коридор магистралног пута у дионици од
парцеле к.ч. 1158/153 на истоку до парцеле означене као к.ч. 422 на западној страни обухвата плана.
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- западни дио границе обухвата, од магистралног пута М14.1 на југу до канала Дусине на сјеверу
прати југоисточне међе парцела к.ч. 422 и к.ч. 423, гдје се код канала Дусине спаја са описаним
сјеверним дијелом границе обухвата.
Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је графички прилог са уцртаном границом обухвата ревизије и измјене
Плана.
Члан 4.
Период за који се утврђују плански параметри је до 2024. године.
Члан 5.
Носилац припреме Плана је Општинска управа Доњи Жабар-Служба за развој, јавне службе и
управу – Самстални стручни саадник за просторно уређење и грађење (у даљем тксту: носилац
припреме плана).
Носилац израде Плана, са одговарајућом лиценцом за израду ове врсте докумената просторног
уређења, биће изабран у складу са прописима о јавним набавкама.
Носилац припреме Плана ће као улазне параметре обезбиједити и учинити доступном носиоцу
израде плана сву постојећу документацију у складу са чланом 42. став 1. Закона о уређењу простора
и грађењу, неопходну за израду плана.
Члан 6.
Смјернице за израду ревизије и измјене Плана:
- План је неопходно израдити у свему према одредбама Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16 - исправка), Правилником о
начину израде, садржају и формирању докумената просторног уређења („Службени гласник
Републике Српске“, број 69/13) и другим подзаконским актима и прописима који се односе на
планирање и уређење простора (саобраћај, снадбијавање енергијом, снадбијавање водом,
телекомуникације, заштиту од природних непогода, заштиту природе, заштиту воде, ваздуха,
пољопривредног и шумског земљишта, природних вриједности, културних добара и др.).
- носилац израде дужан је обезбиједити усаглашеност ревизије и измјене Регулационог плана са
одговарајућим планом вишег реда.
Члан 7.
Рок за израду Плана је 90 дана од дана потписивања уговора са носиоцем израде ревизије и
измјене Плана.
Члан 8.
Скупштина општине Доњи Жабар, на приједлог носиоца припреме, утврђује нацрт Плана, као и
мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на јaвни увид.
Нацрт ревизије и измјене Плана биће стављен на јавни увид у трајању од 30 дана.
О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана на јавни увид, јавност и власници
непокретнопсти на подручју за које се доноси овај План, биће обавијештени путем огласа, који се
објављује у најмање два средства јавног информисања, осам дана прије почетка јавног увида и 15
дана од почетка излагања плана на јавни увид.
Нацрт ревизије и измјене Плана излаже се на јавни увид у складу са одредбама члана 47. Закона о
уређењу простора и грађењу.
Носилац израде обавезан је да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени
током јавног увида и да о њима заузме став прије утврђивана приједлога плана, те да образложен
став у писаној форми достави носиоцу припреме плана и лицима која су доставила приједлоге,
примједбе и мишљења на нацрт.
Став носиоца израде плана о примједбама, приједлозима и мишљењима, разматра се на јавној
расправи, на коју се позивају представници носиоца припреме плана, носиоца израде плана,
представници органа и правних лица из члана 42. став (3) Закона о уређењу простора и грађењу и
чланови савјета плана.
Јавна расправа из претходног става мора се организовати у року од 30 дана од дана затварања
јавног увида. Јавној расправи могу присуствовати сва заинтересована лица.
Носилац припреме објављује позив за јавну расправу, у најмање једном дневном листу доступном
на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан одржавања расправе.
Уколико се приједлог планског документа, на основу прихваћених примједби и мишљења,
пристиглих у току јавног увида, значајно разликује од нацрта документа, носилац припреме дужан
је да организује поново јавни увид.
Поновни јавни увид спровешће се у складу са чланом 49. Закона о уређењу простора и грађењу.
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Након одржане јавне расправе из члана 48. став (4) Закона о уређењу простора и грађењу, носилац
припреме утврђује приједлог ревизије и измјене Плана, који се доставља Скупштини општине Доњи
Жабар на усвајање.
Члан 9.
Утврђује се забрана грађења за нову изградњу на простору за који се врши ревизија и измјена
Плана на период до усвајања Плана.
Члан 10.
Финансијска средства за израду Плана обезбиједиће се из буџета општине Доњи Жабар.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Доњи Жабар''.
Број: 01-022-6/16
29. фебруар 2016. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

________________________
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На основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, бр.
124/11), а у складу са 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 број 6/15) Скупштина општине Доњи Жабар, на 29.
редовној сједници одржаној дана 29. фебруара 2016. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о пречишћавању и одвођењу отпадних вода
Члан 1.
У Одлуци о пречишћавању и одвођењу отпадних вода („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број 4/14), иза члана 4. додаје се нови члан 4а. који гласи:
„Члан 4а.
Кориснику јавне канализације не може се ускратити коришћење система јавне канализације, осим ако:
1) изврши прикључење на систем јавне канализације без сагласности Даваоца комуналне услуге,
2) ненамjенски користи систем јавне канализације,
3) не плати комуналну накнаду за одвођење отпадних вода путем система јавне канализације,
4) се не придржава мјера штедње у вријеме ограничене потрошње због посебних околности које
одређује давалац комуналне услуге, у складу са законом и одлуком.
По престанку разлога за ускраћивање комуналне услуге коришћења система јавне канализације из
става 1. овог члана, давалац комуналне услуге је дужан да на захтјев корисника, најкасније у року од
три дана од дана подношења захтјева, настави пружање комуналне услуге уз накнаду трошкова
даваоцу комуналне услуге за поновно укључење корисника.“
Члан 2.
У члану 5. иза става 1. додају се нови ставови 2., 3. и 4. који гласе:
«У току изградње канализације за поједина насеља или улице, комунална полиција је овлашћена и
дужна да наложи прикључење објеката чије би касније прикључење проузроковало раскопавање
улице, односно јавне површине.
По извршеном прикључењу унутрашње инсталације на канализациону мрежу, власник, односно
корисник објекта дужан је да престане са коришћењем септичке јаме, да исту испразни, очисти и
дезинфикује и затрпа земљаним материјалом, а најкасније у року од 15 дана од дана престанка њеног
коришћења.
Наведене радње из овог члана морају се обавити по обавјештењу или под непосредним надзором
Комуналне полиције.»
Члан 3.
У члану 8. у ставу 1. иза ријечи «прикључак» ставља се запета и додају ријечи: «осим ако се у поступку
издавања услова за пројектовање канализационог прикључка не утврди да се преко канализационог
прикључка једног корисника могу прикључити два или више других корисника за њихове објекте и
ако се ти објекти налазе у оквиру одређеног комплекса или ако топографија и други локални
услови онемогућавају изградњу појединачних канализационих прикључака».
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Члан 4.
Члан 9. мијења се и измијењен гласи:
«Члан 9.
Канализациони прикључак поставља се преко јавне површине, на начин да се унутрашње инсталације
канализације непосредно спајају са уличном канализационом мрежом.
Изузетно, ако то конфигурација терена и други услови захтијевају, унутрашње инсталације
канализације могу се спојити са уличном канализационом мрежом преко сусједног земљишта, уз
писмену сагласност власника грађевинске парцеле преко које се ово прикључење врши, овјерену од
стране надлежног органа. У том случају корисник услуге за чије потребе се поставља
канализациони прикључак дужан је то земљиште и друге у ту сврху прекопане површине, о свом
трошку, довести у првобитно стање и надокнадити сву штету проузроковану радовима, у складу са
законским прописима».
Члан 5.
Чланови 10. и 11. мијењају се и гласе:
«Члан 10.
У поступку издавања одобрења за канализациони прикључак, инвеститор-корисник услуге подноси захтјев
Даваоцу услуге за утврђивање услова за пројектовање канализационог прикључка.
Уз захтјев из става 1. овог члана подноси се:
- копија плана непокретности на коју се односи канализациони прикључак
- грађевинска или употребна дозвола, а у недостатку тих докумената – геодетски снимак
ситуације стварно изведеног стања изграђеног објекта, израђеног од стране овлашћеног лица за
послове премјера и катастра непокретности са удаљеностима од међа и сусједних објеката и
координатама
- доказ идентитета инвеститора (копија личне карте или копија уписа у судски регистар за правна
лица, односно потврда о ЈИБ-у)
- доказ о праву својине или коришћења непокретности на коју се односи пројектовање и
постављање канализационог прикључка (извод из јавног регистра непокретности о праву својине,
или рјешење о додјели на коришћење непокретности ради грађења, или уговор о праву коришћења
непокретности или други документ који указује на основ коришћења непокретности не искључујући
и овјерену изјаву инвеститора).
Давалац услуге, након провјере потпуности захтјева из става 2. овог члана и провјере на локацији
канализационог прикључка, утврђује услове за израду пројекта канализационог прикључка.
Услови за прикључење на канализациону мрежу садрже:
- мјесто и начин прикључења,
- пречник и врсту материјала прикључне цијеви,
- положај, димензије и начин обраде прикључног шахта ради заштите од
водопропустивости шахта,
- тип поклопца на прикључном шахту.
Издати услови из става 4. овог члана важе двије године од дана издавања и ако се у том
периоду не уради пројекат прикључка морају се тражити нови услови.
Подносилац захтјева прибавља пројекат канализационог прикључка у складу са утврђеним
условима из става 4. овог члана који израђује овлашћено лице и доставља Даваоцу услуге ради
оцјене усаглашености пројекта са датим техничким условима.
Давалац услуге даје писмену сагласност инвеститору о усаглашености пројекта канализационог
прикључка са издатим техничким подацима и условима у року од 30 дана од пријема захтјева.
Услови за израду пројекта канализационог прикључка и сагласност инвеститору о усаглашености
пројекта канализационог прикључка са издатим техничким подацима и условима представљају
технички стручни документ и не представљају управни акт.
Члан 11.
„Инвеститор-корисник услуге подноси Даваоцу услуге захтјев за издавање одобрења за
канализациони прикључак.
Уз захтјев из става 1. овог члана достављају се следећи документи:
- пројекат канализационог прикључка са писменом сагласношћу Даваоца услуге о усаглашености
пројекта канализационог прикључка са издатим условима пројектовања,
- копија плана непокретности на коју се односи канализациони прикључак,
- доказ идентитета инвеститора (копија личне карте или копија уписа у судски регистар за правна
лица, односно потврда о ЈИБ-у),
Страна 7

Број 2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Четвртак, 17. март 2016.
- доказ о уплати накнаде за канализациони прикључак,
- по потреби и друге документе.
Давалац услуге, након проведеног поступка и утврђивања чињеница о испуњености услова, издаје
одобрење за канализациони прикључак.
Давалац услуге је дужан у року од 15 дана од дана издавања одобрења за канализациони
прикључак изврши постављање канализационог прикључка, под условом да су изведени сви
претходни неопходни радови“.
Члан 6.
Члан 13. брише се.
Члан 7.
Иза члана 24.додаје се нови поднаслов «5. Посебне одредбе» и нови чланови 24а.,24б. и 24в.који гласе:
«5. Посебне одредбе
«Члан 24а.
Корисници канализационе мреже (прикључени на канализациону мрежу) који до 31. 12. 2015. године нису
платили накнаду за канализациони прикључак дужни су наведену накнаду платити Даваоцу услуге најкасније
до 30. јуна 2016. године, у складу са Одлуком о утврђивању висине комуналне накнаде за канализацију
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни број 12/12, број 13/14 и 3/15).
Корисник из става 1. овог члана може до 30. јуна 2016. године поднијети захтјев Даваоцу услуге да рјешењем
одобри плаћање накнаде за канализациони прикључак у 12 мјесечних рата.
Давалац услуге одобриће, рјешењем, корисницима из става 2. овог члана плаћање накнаде за канализациони
прикључак у 12 мјесечних рата почев од наредног мјесеца од мјесеца доношења рјешења.
Члан 24.б.
Корисници канализационе мреже (прикључени на канализациону мрежу) који до 31. 12. 2015. године нису
платили доспјеле износе накнаде за одвођење отпадних вода дужни су најкасније до 30. јуна 2016. године
наведене накнаде платити Даваоцу услуге у складу са Одлуком о утврђивању висине комуналне накнаде
за канализацију („Службени гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни број 12/12, број 13/14 и 3/15)
Корисник из става 1. овог члана може до 30. јуна 2016. године поднијети захтјев Даваоцу услуге да рјешењем
одобри плаћање укупних доспјелих накнада за одвођење отпадних вода у 12 мјесечних рата.
Давалац услуге одобриће, рјешењем, корисницима из става 2. овог члана плаћање накнаде за одвођење
отпадних вода у 12 мјесечних рата почев од наредног мјесеца од мјесеца доношења рјешења.
Члан 24в.
Корисници канализационе мреже (прикључени на канализациону мрежу) који не поступе на начин и у
роковима прописаним одредбама чл. 24а. и 24б. ове Одлуке, биће након проведеног поступка искључени са
јавне канализационе мреже и ускраћени за њено коришћење, на основу рјешења Даваоца услуге.
Корисницима из става 1. овог члана који накнадно, након искључења са јавне канализационе
мреже, поднесу захтјеве за канализациони прикључак и истовремено у цијелости плате доспјеле
накнаде за канализациони прикључак и накнаде за одвођење отпадних вода, Давалац услуге је
дужан одобрити поновно прикључење на систем јавне канализационе мреже у року од 15 дана од
уплате свих наведених доспјелих накнада. »
Члан 8.
У члану 25. став 1. тачка 3) у загради број «11» мијења се бројем: «10».
Члан 9.
Иза члана 27. додаје се нови члан 27а. који гласи:
„Члан 27а.
За прекршаје из чл. 25., 26. и 27. ове Одлуке, Комунална полиција ће издати прекршајни налог и
изрећи новчану казну правном лицу у износу од 300,00 КМ, одговорном лицу у правном лицу од 200,00
КМ, а физичком лицу у износу од 100,00 КМ“.
Члан 10.
Члан 29. мијења се и гласи:
«Члан 29.
Уколико Давалац услуге није одређен у складу са чланом 3. став 1. ове Одлуке послове Даваоца
услуге обавља, привремено, Општинска управа надлежна за комуналне дјелатности до окончања
поступка одређивања Даваоца услуге. У том случају Начелник општине одређује лице овлашћено за
утврђивање услова за пројектовање канализационог прикључка.
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У случају из става 1. овог члана накнаду за канализациони прикључак и накнаду за одвођење отпадних вода
утврђује Скупштина општине».
Члан 11.
У цијелом тексту Одлуке ријечи „ревизионо окно“ у одговарајућем падежу мијењају се ријечима:
„ревизиони шахт“.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине Доњи Жабар".
Број:01-022-5/16
29. фебруар 2016. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

________________________
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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 ("Службвени
гласник општине Доњи Жабар", број 6/05, ванредни број 7/12 и број 6/15) и чланoм 30. Одлуке о
комуналним дјелатностима и комуналном реду на подручју општине Доњи Жабар ("Службени
гласник општине Доњи Жабар" , број 31/13) Скупштина општине Доњи Жабар, на 29. редовној
сједници одржаној дана 29. фебруара 2016.године,донијела је

ОДЛУКУ
о ослобађању плаћања накнаде одвоза комуналног отпада из домаћинстава у 2016.
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 2016. 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,
заштиту животне средине и заштиту на раду.
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Члан 6.
Ова Одллука ступа на снагу осмог дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.
Број:01-022-2/16
29. фебруар. 2016.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

________________________
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На основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске”,
број 124/11) и члана 26. тачка 2) Статута Општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар'',број 6/05, Ванредни број 7/12 и број 6/15),Скупштина општине Доњи Жабар на 29. редовној
сједници одржаној 29. фебруара 2016. године, донијела је

ОДЛУКУ
о допунама Одлуке о комуналним дјелатностима
Члан 1.
У Одлуци о комуналним дјелатностима („Службени гласник општине Доњи Жабар'',број 31/13), у
члану 9. иза става 1. додају се нови ставови 2., 3. и 4, који гласе:
«Пружење и коришћење комуналних услуга врши се на основу уговора закљученог између
даваоца комуналне услуге и корисника, уколико законом или општинском одлуком није другачије
прописано.
Корисник плаћа утврђену цијену за пружену комуналну услугу на основу рачуна који испоставља
давалац комуналне услуге и тај рачун има снагу вјеродостојне исправе.
У случају спора између корисника и даваоца комуналне услуга надлежан је Основни суд у
Модричи, ако законом није другачије прописано.»
Члан 2.
У члану 23. иза става 1. додају се нови ст. 2,. 3. и 4. који гласе:
«Комунална услуга не може се ускратити кориснику.
Изузетно, комунална услуга може се ускратити кориснику ако:
1) изврши прикључење на комунални објекат без одобрења надлежног органа, односно даваоца
комуналне услуге,
2) ненамjенски користи комуналну услугу,
3) не плати искоришћену комуналну услугу два мјесеца узастопно под условом да то техничке
могућности дозвољавају и да се искључењем тог корисника не угрожавају други корисници,
4) одбије да закључи уговор о коришћењу комуналне услуге и
5) се не придржава мјера штедње у вријеме ограничене потрошње због посебних околности из
члана 17. ове Одлуке.
По престанку разлога за ускраћивање комуналне услуге давалац комуналне услуге је дужан да на
захтјев корисника, најкасније у року од три дана од дана подношења захтјева, настави пружање
комуналне услуге уз накнаду трошкова даваоцу комуналне услуге за поновно укључење
корисника.»
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар “.
Број:01-022-4/16
29. фебруара 2016. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

________________________
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На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник Републике
Српске'', број 40/13 и 106/15), 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 29. редовној сједници одржаној дана 29. фебруара 2016.године, донијела је
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ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске цијене 1m2 корисне површине
стамбеног и пословног простора за 2015.годину на подручју општине Доњи Жабар
Члан 1.
Утврђује се просјечна, коначна, грађевинска цијена 1m2 корисне површине стамбеног простора за
2015.годину на подручју општине Доњи Жабар у висини од 700,00 КМ и просјечна, коначна,
грађевинска цијена 1m2 корисне површине пословног простора за 2015. годину у висини од 800,00
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 2014.годину на
подручју општине Доњи Жабар (''Службени гласник општине Доњи Жабар'', број 3/15).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Доњи Жабар''.
Број: 01-022-1/16
29. фебруар 2016. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

________________________
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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), чл. 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и број 6/15), а у складу са чланом 6.
Правилника о критеријумима и поступку за додјелу финансијских средстава неразвијеним и
изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе («Службени гласник Републике Српске»,
број 48/15), Скупштина општине Доњи Жабар је на 29. редовној сједници одржаној дана 29. фебруар
2016. године, донијела

ОДЛУКУ
о одређивању намјене коришћења новчаних средстава додијељених неразвијеним и
изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе у 2016. години
Члан1.
Овом одлуком утврђује намјена и начин коришћења новчаних средстава додијељених неразвијеним
и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе од стране Министарства управе и локалне
самоуправе у складу са Правилником о критеријумима и поступку за додјелу финансијских
средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту:
Правилник).
Члан 2.
Новчана помоћ из члана 1. ове Одлуке користиће се за реализацију следећих пројеката, односно за
следеће намјене:
- уређење простора око Амбуланте породичне медицине у Доњем Жабару (асфалтирање
дворишта, уређење прилаза, паркинг, подизање ограде),
- помоћ у суфинансирању трошкова превоза ученика средње школе,
- исплату доспјелих неисплаћених средстава по основу личних примања запослених у
општини Доњи Жабар (недостајућа средства због смањеног прилива средстава у локални буџет од
индиректних пореза).
Члан 3.
Начелник општине, у циљу провођења ове Одлуке, образоваће Комисију за израду захтјева за
додјелу финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне
самоуправе у 2016. години (у даљем тексту: Комисија).
Комисија има предсједника и два члана.
Страна 11

Број 2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Четвртак, 17. март 2016.
Комисија:
- припрема и сачињава захтјев на Обрасцу број 1 из члана 7. Правилника и
- припрема и сачињава извјештај о намјенском утрошку додијељених средстава уз релевантну
документацију, у року од 30 дана од дана уплате средстава.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-9/16
29. фебруар 2016. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

________________________
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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 број 6/15), 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.5/11Други пречишћени текст и 9/11), Скупштина општине Доњи Жабар, на 29. редовној сједници
одржаној 29. фебруара 2016. године, донијела је

ОДЛУКУ
о усвајању Плана одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица
у насељеним мјестима општине Доњи Жабар за 2016. 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: 01-022-12/16
29. фебруар 2016. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.
___________________________

ПЛАН
одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у насељеним
мјестима општине Доњи Жабар за 2016.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 9/11измјена и допуна).
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ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ
Редни
број

Број
пута

1.

Л-1

2.

Л-2

3.

Л-3

4.
5.
6.

Л-4
Л-5
Л-6

7.

Л-7

8.
9.

Л-8
Л-9

10.

Л-10

11.

Л-11

12.
13.
14.
15.
16.

Л-12
Л-13
Л-14
Л-15
Л-16

17.

Л-17

18.
19.
20.
21.

Л-18
Л-19
Л-20
Л-21

22.

Л-22

23.

Л-23

24.

Л-24

ПУТНИ ПРАВЦИ
Пут од центра насељеног мјеста Човић
Поље, преко Видаковића раскрснице,
Милине Липе, Доњег Поља до
магистралног пута Пелагићево – Лончари
М 1.8 (Ловац)
Пут од Милине Липе до магистралног
пута Лончари – Тузла (код Ђорђића)
Пут кроз Цвијане (од пута Доњи ЖабарЧовић Поље)
Пут кроз Миливојевиће (нови)
Пут Петковића раскрсница-Жаркића мост
Пут кроз Круниће
Стари пут за Орашје (КосановићЛепница)
Дријенски пут
Пут за Јењић
Пут од магистралног пута ЛончариОрашје („Станара“) кроз центар Човић
Поља (Школа) до границе са КО
Обудовац
Пут за Матиће, од зграде школе у Човић
Пољу до границе КО Матићи
Пут кроз Вуковиће
Пут кроз Јуришиће
Пут кроз Поповиће
Пут кроз Зариће
Пут у Баре
Пут према мјеснон гробљу у Доњем
Жабару
(насип)
Дујковача 2
Дујковача 3
Дујковача 4
Дујковача 5
Пут кроз Ристиће и Вуковиће до мјесног
гробља у Доњем Жабару
Пут кроз Миливојевиће и Стојшиће
почиње од улице Светог Саве (од
продавнице у Доњем Пољу), обухвата
к.ч.бр.2652/1, 2652/5, 2363/1 и дио
к.ч.бр.3459, све к.о. Доњи Жабар, и
излази на улицу Светог Саве код куће
Симе Вуковића
Пут поред Старог Храста почиње од
магистралног пута Тузла-М1.8. Орашје
(од улице Цара Лазара у Лончарима) и
обухвата земљиште означено као
к.ч.бр.293, 1259 и 1258, све к.о. Лончари,
дио к.ч.бр.3424 и 3427 к.о. Доњи Жабар,
и спаја се са улицом Српском у Доњем
Жабару
УКУПНО
ИНДЕКС

Врста коловоза
асфалт
макадам
(m)
(m)
9720

580

1500
1600

Укупна
дужина (m)

10300

1500
500

2100

1100
600
720

480

1100
600
1200

2091

909

3000

818
2000

882

1700
2000

4700

1000

4700

300

1600
1000
1200
430
500
1395

1300
1600
1000
1200
430
500

55

1450

500
550
600
600

500
550
600
600

1160

1160

1463

1463

1262

1262

37009 m1

4806 m1

41815 m1

88,55 %

11,50 %

100 %
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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)

Поправка ударних рупа, кошење
траве поред пута, насипање
неасфалтираног дијела пута са
шљунком,
грејдерисање,
санирање банкина на појединим
дионицама,

10300

Кошење траве поред пута.

1500

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)

2.

Л-2

Пут од Милине Липе до
магистралног пута Лончари – Тузла
(код Ђорђића)

3.

Л-3

Пут кроз Цвијане (од пута Доњи
Жабар-Човић Поље)

4.

Л-4
Пут кроз Миливојевиће (нови)

5.

Л-5

6.

Л-6

Пут Петковића раскрсница –
Жаркића мост
Пут кроз Круниће

7.

8.

Л-7

Стари пут за Орашје (КосановићЛепница)

Л-8
Дријенски пут

9.

Л-9

10.

Л-10

11.

Л-11

Пут за Јењић
Пут од магистралног пута ЛончариОрашје („Станара“) кроз центар
Човић Поља (Школа) до границе са
КО Обудовац
Пут за Матиће, од зграде школе у
Човић Пољу до границе КО Матићи

Кошење траве поред пута,
насипање неасфалтираног дијела
пута са шљунком, грејдерисање
(500 m), поправка ударних рупа.
Кошење траве поред пута,
насипање постојећег пута са
шљунком, грејдерисање.
Кошење траве поред пута.

2100

1100
600

Кошење траве поред пута,
насипање наасфалтираног дијела
пута са шљунком, грејдерисање.
Кошење траве поред пута,
насипање неасфалтираног дијела
пута са шљунком, грејдерисање.
Кошење траве поред пута,
насипање неасфалтираног дијела
пута са шљунком, грејдерисање.

1200

3000

1700
2000

Кошење траве поред пута,
поправка ударних рупа,
санирање банкина на појединим
дионицама.
Кошење траве поред пута,
поправка ударних рупа,
насипање неасфалтираног дијела
пута.

4700

1300
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12.

Л-12

Пут кроз Вуковиће

13.

Л-13

Пут кроз Јуришиће

14.

Л-14

Пут кроз Поповиће

15.
16.

Л-15
Л-16

17.

Л-17

18.
19.
20.
21.

Л-18
Л-19
Л-20
Л-21

22.

Л-22

23.

Л-23

24.

Л-24

Пут кроз Зариће
Пут у Баре
Пут према мјесном гробљу у МЗ
Доњи Жабар (насип)
Дујковача 2
Дујковача 3
Дујковача 4
Дујковача 5
Пут кроз Ристиће и Вуковиће до
мјесног гробља у Доњем Жабару
Пут кроз Миливојевиће и Стојшиће
почиње од улице Светог Саве (од
продавнице у Доњем Пољу), обухвата
к.ч.бр.2652/1, 2652/5, 2363/1 и дио
к.ч.бр.3459, све к.о.Доњи Жабар, и
излази на улицу Светог Саве код куће
Симе Вуковића
Пут поред Старог Храста почиње од
магистралног пута Тузла-М1.8.
Орашје (од улице Цара Лазара у
Лончарима) и обухвата земљиште
означено као к.ч.бр.293, 1259 и 1258,
све к.о.Лончари, дио к.ч.бр.3424 и
3427 к.о. Доњи Жабар, и спаја се са
улицом Српском у Доњем Жабару

Кошење траве поред пута,
санирање банкина на појединим
дионицама.
Кошење траве поред пута,
поправка ударних рупа,
санирање банкина на појединим
дионицама.
Кошење траве поред пута,
поправка ударних рупа,
санирање банкина на појединим
дионицама.
Кошење траве поред пута.
Кошење траве поред пута

1600

1000

1200
430
500

Кошење траве поред пута..

1450

Кошење тграве поред пута.
Кошење траве поред пута.
Кошење траве поред пута.
Кошење траве поред пута.

500
550
600
600

Кошење траве поред пута.

1160

Кошење траве поред пута.

1463

Кошење траве поред пута.

1262

Средства за одржавање локалних путева и приоритетних некатегорисаних путева
распоредит ће 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.

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).
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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.
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 ће се урадити 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 2016. годину за одржавања путева је износ
од 15 000 КМ, а трошкови одржавања уличне расвјете и семафора су предвиђени у износу од 500 КМ
("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 12/15).

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
стајалипта.

________________________
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На основу члана 71. став 5. Закона о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник Републике
Српске'', брoj 40/13, 106/15-измјене и допуне и 3/16-исправка), члана 4. став 3. Правилника о
обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта (''Службени гласник
Републике Српске'', број 95/13, 99/13 и 22/14), члана 30. (Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. Статута Општине Доњи
Жабар (''Службени гласник Општине Доњи Жабар'', број 6/05, Ванредни број 7/12, Ванредни број
6/15) Скупштина Општине Доњи Жабар, на 29. редовној сједници, одржаној дана 29. фебруара 2016.
године, донијела је

ПРОГРАМ
изградње и уређења простора за 2016.годину
УВОД:
Програм уређења грађевинског земљишта доноси се за 2016.годину, а обухвата уређење градског
грађевинског и осталог грађевинског земљишта у урбаним подручјима општине Доњи Жабар.
Уређење грађевинског земљишта врши јединица локалне самоуправе, а уређење обухвата његово
припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких, инжењерскосеизмолошких и других подлога, израда анализе својинских права на земљишту, израду планске и
техничке документације, израду програма за уређење земљишта, расељавање, рушење објеката,
санирање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и
уређење површина јавне намјене планираних спроведбеним документом просторног уређења.
Програм уређења обухвата уређење грађевинског земљишта, улагање у припрему и изградњу
комуналних објеката од значаја за општину.
Заснива се на условима и рјешењима садржаним у законима, одлукама и другим прописима и
планским актима којима се уређује област уређења грађевинског земљишта.
Овим програмом ближе се утврђују подручја која ће се уређивати у планском периоду, динамика
уређења, врста и обим уређења земљишта и носиоци провођења програма.
I. ДИНАМИКА УРЕЂЕЊА И ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА
- 412510 Расходи за текуће одржавање зграда 1.000,00 КМ
- 412520 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката-објеката друмског саобраћаја
15.000,00 КМ
- 412520 Расходи за текуће одржавање осталих грађевин. објеката-канализација 6.000,00 КМ
- 412520 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката-трошкови одржавања уличне
расвјете и семафора 500,00 КМ
- 412810 Расходи за услуге одржавања јавних површина 6.000,00 КМ
- 412810 Расходи за услуге одржавања јавних површина-Расходи по основу утрошка ел. расвјете на
јавним површинама-трошкови енергије-јавна расвјета и семафори 15.000,00 КМ
- 511120 Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора-Наставак изградње Дома
културе у Човић Пољу 10.000,00 КМ
- 511120 Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора-Наставак изградње
подручне Основне школе у Лончарима 5.656,00 КМ
- 511290 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих објекатаРеконструкција нисконапонске мреже-Расвјета 5.000,00 КМ
II. НОСИОЦИ ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Носиоци провођења програма у складу са планираним активностима и динамиком су:
-Начелник општине
-Надлежне службе општинске управе општине Доњи Жабар
-Друге службе и предузећа којима Скупштина општине и Начелник општине повјере послове
уређења грађевинског земљишта
Образложење:
Програм уређења грађевинског земљишта проистекао је из јавних расправа о буџету и усвојеног
буџета, те се на основу тога радило на разради методологије и припреми плана о уређењу градског
грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта са циљем да будућа улагања у наведену
област буду адекватна.
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Програм уређења градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта условљен је
динамиком остваривања горе наведених прихода.
Програм уређења градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта у урбаном
подручју општине Доњи Жабар обухвата уређивање грађевинског земљишта, улагања у припрему и
изградњу комуналних објеката од значаја за општину.
Програм се заснива на рјешењима и условима садржаним у законима, подзаконским актима,
одлукама и прописима којима се уређују односи у области земљишне политике и грађења.
Програм уређивања грађевинског земљишта обухвата радове и активности на:
- припреми грађевинског земљишта за изградњу (изради геодетских подлога, геомеханичка и
друга испитивања земљишта ради утврђивања чињеница и околности релевантних за грађење,
изради одговарајућих планских докумената, рјешавање имовинско-правних односа у вези са
земљиштем, објектима, усјевима, засадима и слично, изради техничке документације за објекте,
уређаје и инсталације, физичко уклањање објеката са површине земљишта или испод ње, усјева,
засада и слично)
- Опремању грађевинског земљишта које обухвата изградњу инфраструктурних објеката, уређаја
и инсталација за саобраћај у кретању и мировању, за снабдијевање електричном енергијом, за
поштанске и ТТ везе, за комуналне дјелатности одређене Законом о комуналним дјелатностима, а
реализује се кроз изградњу објеката индивидуалне и заједничке комуналне потрошње, а на основу
важећих планских аката.
Број: 01-022-11/16
29. фебруар 2016. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

________________________
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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, Ванредни број 9/12-а.т и Ванредни број 16/12),
Скупштина општине Доњи Жабар, на 29. редовној сједници одржаној 29. фебруара 2016.године,
доноси

ПРОГРАМ
заједничке комуналне потрошње за 2016. годину
УВОД
Комуналне дјелатности представљају битну компоненту укупног развоја једне општине,
које поред производног има социјални, културни и економски значај.
Комуналне дјелатности регулисане су Законом о комуналним дјелатностима ("Службени
гласник Републике Српске", број 124/11) као дјелатности од посебног друштвеног интереса,
организацију обављања комуналних дјелатности и начин финансирања.
Општина је надлежна да обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности.
Програмом заједничке комуналне потрошње за 2016. 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,
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в) дијела прихода од пореза на непокретности,
г) дијела накнаде за дате концесије.
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.

ЗИМСКА СЛУЖБА
Радови у оквиру зимске службе одвијају се у законском зимском периоду од 15. новембра
2015. до 15.марта 2016.године, односно, у зависности од временских услова. У оквиру зимске
службе ангажоват ће 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 ће бити дефинисана уговором.
1.1.

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 15.3.2016. до 15.11.2016.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.
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 вршит ће 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.
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 утврдит ће 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.
3.

ПРЕГЛЕД ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Редни
број

1.

Број
пута

ПУТНИ ПРАВЦИ

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)

Врста коловоза
асфалт (m) макадам (m)

9720

580

Укупна
дужина (m)

10300

Страна 19

Број 2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Четвртак, 17. март 2016.
2.

Л-2

3.

Л-3

4.
5.
6.

Л-4
Л-5
Л-6

7.

Л-7

8.
9.

Л-8
Л-9

10.

Л-10

11.

Л-11

12.
13.
14.
15.
16.

Л-12
Л-13
Л-14
Л-15
Л-16

17.

Л-17

18.
19.
20.
21.

Л-18
Л-19
Л-20
Л-21

22.

Л-22

23.

Л-23

24.

Л-24

Пут од Милине Липе до магистралног
пута Лончари - Тузла (код Ђорђића)
Пут кроз Цвијане (од пута Доњи ЖабарЧовић Поље)
Пут кроз Миливојевиће (нови)
Пут Петковића раскрсница-Жаркића мост
Пут кроз Круниће
Стари пут за Орашје (КосановићЛепница)
Дријенски пут
Пут за Јењић
Пут од магистралног пута ЛончариОрашје ("Станара") кроз центар Човић
Поља (Школа) до границе са КО
Обудовац
Пут за Матиће, од зграде школе у Човић
Пољу до границе КО Матићи
Пут кроз Вуковиће
Пут кроз Јуришиће
Пут кроз Поповиће
Пут кроз Зариће
Пут у Баре
Пут према мјесном гробљу у Доњем
Жабару (насип)
Дујковача 2
Дујковача 3
Дујковача 4
Дујковача 5
Пут кроз Ристиће и Вуковиће до мјесног
гробља у Доњем Жабару
Пут кроз Миливојевиће и Стојшиће
почиње од улице Светог Саве (од
продавнице у Доњем Пољу), обухвата
к.ч.бр.2652/1, 2652/5, 2363/1 и дио к.ч.
бр.3459,све к.о.Доњи Жабар,и излази на
улицу Светог Саве код куће Симе
Вуковића
Пут поред Старог Храста почиње од
магистралног пута Тузла-М1.8. Орашје
(од улице Цара Лазара у Лончарима) и
обухвата земљиште означено као
к.ч.бр.293, 1259 и 1258, све к.о. Лончари,
дио к.ч.бр.3424 и 3427 к.о. Доњи Жабар,
и спаја се са улицом Српском у Доњем
Жабару
УКУПНО

1500
1600

1500
500

2100

1100
600
720

480

1100
600
1200

2091

909

3000

818
2000

882

1700
2000

4700

1000

4700

300

1600
1000
1200
430
500
1395

1300
1600
1000
1200
430
500

55

1450

500
550
600
600

500
550
600
600

1160

1160

1463

1463

1262

1262

37009 m1

4806 m1

41815 m1

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
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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.
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.
6.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
ЗА 2016. годину
Буџетом општине Доњи Жабар су планирана средства за 2016.годину, и то за услуге одржавања
јавних површина је износ од 6000 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 15000 КМ,за трошкове одржавања уличне расвјете је износ од 500 КМ.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-8/16
29. фебруар 2016. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

________________________
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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. Статута општине Доњи
Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар», број 6/05, Ванредни број 7/12 и број 6/15),
Скупштина општине Доњи Жабар на 29. редовној сједници одржаној дана 29. фебруара 2016.
године, донијела је

ПРОГРАМ
коришћења средстава од водних накнада у 2016. години
1. Овим Програмом утврђује се начин коришћења средстава посебних водних накнада-Буџет
општине Доњи Жабар за 2016. годину.
2. Средства из тачке 1. овог Програма користиће се у сврху смањења опасности и спречавање и
заштиту од поплава, и то:
- прочишћавања канала и јарака ради одвођења вишка вода, и
- за уређење, насипање и одржавање некатегорисаних сеоских и њивских путева.
3. За извршење овог Програма надлежан је и одговоран Начелник општине.
4. Овај Програм биће објављен у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-10/16
29. фебруара 2016. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

________________________
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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 број 6/15)
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
29. редовној сједници одржаној дана 29. фебруара 2016. године, донијела је
Страна 21

Број 2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Четвртак, 17. март 2016.

ПЛАН
утрошка средстава за техничко опремање Ватрогасне јединице, изградњу објеката
које користи Ватрогасна јединица за своје активности и чување ватрогасне опреме у
2016. 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 2016. 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 2016. 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: 01-022-13/16
29. фебруар 2016. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

________________________
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Ha основу члана 2.12 став (5) Изборног закона Босне и Херцеговине ("Службени гласник Босне и
Херцеговине", број 23/01,7/02-ВП БиХ,9/02-ВП БиХ, 20/02,25/02-исправка,4/04,20/04,25/05-ВПБиХ,
52/05,77/05,11/06-ВП БиХ, 24/06,32/07, 33/08,37/08, 32/10, 18/13 и 7/14) и члана 7. Упутства о
утврђивању квалификација, броја и именовању чланова општинске изборне комисије, Изборне
комисије Града Бања Луке, Изборне комисије Града Мостара и Изборне комисије Брчко Дистрикта
Босне и Херцеговине ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 9/10, 37/10 и 74/11),
Скупштина општине Доњи Жабар на својој 29. редовној сједници одржаној дана 29. 2. 2016. године
доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању једног (1) члана Општинске изборне комисије Доњи Жабар
1. За члана Општинске изборне комисије Доњи Жабар именује се:
- Стојан Лујић, економиста (ВШС), члан.
2. Овим Рјешењем мијења се тачка 1. алинеја трећа Рјешења о именовању чланова Општинске
изборне комисије Доњи Жабар број 01-022-74/15 од 15. 12. 2015. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном давања сагласности од стране Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине и биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.

Образложење
Скупштина општине Доњи Жабар на 25. сједници одржаној 30. јуна 2015. године, донијела je
Одлуку о објављивању Јавног огласа за именовање чланова Општинске изборне комисије Доњи
Жабар број 01-022-36/15 ("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/15 и 8/15-испр.).
Ради провођења поступка именовања новог састава Општинске изборне комисије Скупштина
општине је својим рјешењем број 01-022-39/15 од 30. јуна 2015. године именовала Комисију за
провођење поступка пo Јавном огласу за именовање чланова Општинске изборне комисије Доњи
Жабар у саставу: Цвијетин Ђорђић - предсједник, Зора Поповић члан, Ново Мишкић члан, Јелена
Тојић, члан и Мирослав Жигић члан.
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Комисија је провела поступа и предложила, а Скупштина општине на својој сједници од 15. 12.
2015. године рјешењем број 01-022-74/15 именовала нови састав Општинске изборне комисије Доњи
Жабар, и то:
- Данијела Миркић дипломирани правник, предсједник
- Душанка Јовановић наставник биологије и хемије, члан и
- Далибор Стојановић дипломирани економиста, члан.
Централна изборна комисија БиХ рјешењем број 06-1-07-1-640/15 од 6.1.2016. године дала
сагласност на рјешење Скупштине општине Доњи Жабар број 01-022-74/15 од 15.12.2015. године за
именовање Данијеле Миркић и Душанке Јовановић, а није дала сагласност за именовање Далибора
Стојановића из разлога што је именовани учествовао као кандидат на листи за одборнике на
Локалним изборима 2012. године, што је у супротности са одредбама члана 2.3. став (1) тачка 4.
Изборног закона БиХ. Централна изборна комисија БиХ наложила је да се понови оглас за једног
члана Општинске изборне комисије ради попуне састава Комисије.
Поступајући са наведеним општина Доњи Жабар-Комисија је објавила јавни оглас за именовање
једног (1) члана Општинске изборне комисије Доњи Жабар-понављање огласа за допуну састава
чланова Општинске изборне комисије Доњи Жабар, у складу са Рјешењем ЦИК-а БиХ број 06-1-071-640/15 од 6.1.2016. године. Јавни оглас је објављен у дневним новинама „Вечерње новости“ од 8.
фебруара (понедјељак) 2016. године и у „Службеном глааснику Републике Српске“- Огласи, број
8/16 од 9.2.2016. године. Рок за подношење пријава на Јавни оглас je осам дана од дана посљедњег
објављивања огласа у једном од наведених гласила, па је у складу с тим био отворен закључно са
17.2.2016. године.
Поступак по јавном огласу спроводила је Комисија за провођење поступка пo Јавном огласу за
именовање члана Општинске изборне комисије Доњи Жабар именована Рјешењем Скупштине
општине Доњи Жабар број 01-022-39/15 од 30. јуна 2015. године ("Службени гласник општине
Доњи Жабар", бр 6/15) у саставу: Цвијетин Ђорђић - предсједник, Зора Поповић члан, Ново
Мишкић члан, Јелена Тојић, члан и Мирослав Жигић члан.
Комисија за именовање је на сједници одржаној 25. фебруара 2016. године прегледала пријаве
приспјеле по Јавном огласу и након отварања запечаћених коверти утврдила да је пристигла пријава
једног кандидата и то: Стојан Лујић из Доњег Жабара. Сједници Комисије су присуствовала четири
члана, а није присуствовала члан Јелена Тојић из оправданих разлага.
Након прегледања свих пријава и достављене документације Комисија је констатовала сљедеће:
- пријава Стојана Лујића је достављена благовремeно (15. 2. 2016.године), и са свим траженим
документима, па је самим тим и потпуна, a на основу достављене документације Комисија је
констатовала да именована испуњава све опште и посебне услове и критеријуме, те је уврштен на
листу са ужим избором кандидата за именовање.
Комисија је констатовала да других пријава није било.
У складу са горе наведеним, Комисија за именовање је једногласно утврдила листу са ужим
избором кандидата за именовање чланова Општинске изборне комисије Доњи Жабар коју сачињава
један кандидат:
1. Стојан Лујић.
У складу са чланом 11. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Репбулике
Српске ("Службени гласник Републике Српске",бр.41/03), Комисија је са кандидатом Стојаном
Лујићем који је ушао у ужи избор обавила интервју 25. фебруар 2016. године. Сваки члан Комисије
поставио је три различита питања кандидату који је ушао у ужи избор. Чланови Комисије су вршили
бодовање кандидата појединачно, а предсједник Комисије је на крају сачинио збирну табелу
бодовања кандидата. Кандидат је оцјењиван додјелом бодова од 1 до 5 о чему је кандидат и
обавијештен приликом обављања интервјуа.
Комисија је кандидату, у складу са чланом 10. тачка 5. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима, доставила образац који је садржавао питања у вези са евентуалним сукобом интереса
на која је кандидат дужан по Закону дати одговор, те друга питања за која је Комисија сматрала да
ће допринијети квалитетнијој оцјени кандидата. Попуњени образац кандидат је доставио приликом
доласка на интервју.
На основу изјава наведених у обрасцу, Комисија је констатовала да код јединог кандидата не
постоји сукоб интереса за именовање на дужност члана Општинске изборне комисије.
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На основу документације која је приложена уз пријаву, одговора датих у обрасцу и приликом
интервјуа, и појединачне оцјене сваког члана Комисије, Комисија за провођење поступка пo Јавном
огласу за именовање чланова Општинске изборне комисије Доњи Жабар је на наставку сједнице од
25. фебруарра 2016. године, на затвореном дијелу састанка, донијела Одлуку о приједлогу кандидата
за Ранг листу за именовање допунског члана Општинске изборне комисије Доњи Жабар-попуна и на
основу тога утврдила следећу Ранг-листу, како слиједи:
1. Стојан Лујић, са просјечном оцјеном

5,00

Скупштина општине je на основу Извјештаја комисије, a цијенећи приједлог Комисије, донијела
рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово Рјешење je коначно и против истог није дозвољена жалба, али се може
покренути управни спор. Управни спор се покреће тужбом Окружном суду у Добоју у року од 30
дана од дана пријема Рјешења.
Број: 01-022-14/16
29. фебруар 2016. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

________________________
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На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16-исправка), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“,бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13) и члана 33.Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и број 6/15), Скупштина
општине Доњи Жабар, на 29. редовној сједници одржаној 29. фебруара 2016. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за праћење израде ревизије и измјене Регулационог плана
стамбеног насеља „Дујковача“ у насељеном мјесту Лончари
1. Именује се Савјет за праћење израде ревизије и измјене Регулационог плана стамбеног насеља
„Дујковача“ у насељеном мјесту Лончари (у даљем тексту: Савјет), у саставу:
1) Маријана Митровић, мастер правник, предсједник
2) Слободан Вуковић, дипл. инжењер грађевине, члан
3) Војислав Николић, дипл.инж.ел. члан
4) Стево Тодоровић, дипл економиста, члан
5) Здравко Вучићевић, инж.грађ., члан.
2. Савјет се именује ради укупног праћења израде ревизије и измјене Регулационог плана
стамбеног насеља „Дујковача“ у насељеном мјесту Лончари, на рок док се наведени плански
документ не донесе.
3. Савјет прати израду ревизије и измјене Регулационог плана стамбеног насеља „Дујковача“ у
насељеном мјесту Лончари и заузима стручне ставове према питањима општег, привредног и
просторног развоја подручја насељеног мјеста Лончари, а заузима стручне ставове у погледу
рационалности и квалитета предложених планских рјешења, усаглашености документа са
документима просторног уређења који представљају основу за његову израду, као и усаглашеност
документа са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 3/16-исправка) и другим прописима заснованим на закону.
4. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-013-15/16
29. фебруар 2016. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

________________________
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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 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар
("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 6/05, Ванредни број 7/12 и број 6/15) и чланом
108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар",
бр.1/05 и 4/05-исправка), Скупштина општине Доњи Жабар,на 29. редовној сједници одржаној 29.
фебруара 2016. године, донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
1. Пословник о раду Скупштине општине Доњи Жабар, суштински, формално, правно и технички
је прихватљив за даљи поступак израде Приједлога Пословника о раду Скупштине општине Доњи
Жабар, у складу са законом.
2. Скупштина општине обавезује Одбор за статутарна питања и прописе да припреми и упути
Скупштини општине Доњи Жабар на усвајање Приједлог Пословника о раду Скупштине општине
Доњи Жабар, имајући у виду изнијете приједлоге и сугестије на нацрт Пословника.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар “.
Број: 01-022-7/16
29. фебруар 2016. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

________________________
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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 број 6/15)
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
29. редовној сједници одржаној 29. фебруара 2016. 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 2015/2016 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:01-022-16/16
29. фебруар 2016. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

________________________
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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 број 6/15) и чланом
108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број 1/05 и 4/05-исправка),Скупштина општине Доњи Жабар је на 29. редовној сједници одржаној 29.
фебруара 2016. године, донијела следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о стању предмета који се воде у Правобранилаштву Републике СрпскеСједиште замјеника Добој за период 1.1.2015. – 31.12.2015. у којима се као тужена, односно као
тужилац појављује општина Доњи Жабар број: ЈП 179/15 од 15. 1. 2016. године.
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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:01-022-17/16
Предсједник Скупштине
29. фебруар 2016. године
Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар
......................................................................................................................................................................

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
29
На основу члана 43.став 1.алинеја осма 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 број 6/15),
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, 30/13, 3/15, 8/15 и 10/15) у члану 16. у тачки 3.
„Стручни сарадник-технички секретар“, у Опису послова иза алинеје 15. додају се нове алинеје 16. –
21. које гласе:
“ - врши обрачун и исплату плата и свих других примања и накнада запосленим у органима
општине и општинској управи и другим ангажованим лицима
- врши обрачун пореза и доприноса на плате, накнаде и друга примања
- издаје увјерења из службене евиденције у оквиру послова радног мјеста
- врши обуставу на плате по основу кредита, зајмова, административних забрана и сл.
- доставља надлежним органима извјештај о личним примањима запослених у општини Доњи Жабар
- саставља мјесечне и годишње пореске пријаве и доставља их надлежном органу.“
У дијелу „Посебни услови“ ријечи „економски смјер“ мијењају се ријечима: „средња економска
школа“.
Члан 2.
У члану 16. у тачки 15. „ Стручни сарадник за послове обрачуна и благајне“, у опису послова
алинеје 6.,7.,8.,9.,12. и 13.бришу се.
Досадашње алинеје 10.,11.,14.,15.,16., постају 5.,6.,7.,8. и 9. алинеја.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-12-2/16
4. март 2016. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
________________________
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
12. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине
Доњи Жабар
13. Одлука о приступању изради ревизије и измјене Регулационог плана стамбеног насеља
„Дујковача“ у Лончарима
14. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о пречишћавању и одвођењу отпадних вода
15. Одлука о ослобађању плаћања накнаде одвоза комуналног отпада из домаћинстава у 2016.
години за одређене категорије обвезника
16. Одлука о допунама Одлуке о комуналним дјелатностима
17. Одлука о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске цијене 1m 2 корисне површине
стамбеног и пословног простора за 2015.годину на подручју општине Доњи Жабар
18. Одлука о одређивању намјене коришћења новчаних средстава додијељених неразвијеним
и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе у 2016. години
19. Одлука о усвајању Плана одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и
улица у насељеним мјестима општине Доњи Жабар за 2016. годину
20. Програм изградње и уређења простора за 2016.годину
21. Програм заједничке комуналне потрошње за 2016. годину
22. Програм коришћења средстава од водних накнада у 2016. години
23. План утрошка средстава за техничко опремање Ватрогасне јединице, изградњу објеката
које користи Ватрогасна јединица за своје активности и чување ватрогасне опреме у 2016.
години
24. Рјешење о именовању једног(1) члана Општинске изборне комисије Доњи Жабар
25. Рјешење о именовању Савјета за праћење израде ревизије и измјене Регулационог плана
стамбеног насеља „Дујковача“ у насељеном мјесту Лончари
26. Закључак о формалној, правној и техничкој прихватљивости Нацрта Пословника о раду
Скупштине општине Доњи Жабар
27. Закључак о усвајању Извјештаја о раду и реализацији васпитно-образовног рада ЈУ
Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар на крају Првог полугодишта школске
2015/2016 године
28. Закључак о прихватању Информације о стању предмета који се воде у Правобранилаштву
Републике Српске-Сједиште замјеника Добој за период 1.1.2015. –31. 12.2015. у којима се
као тужена, односно као тужилац појављује општина Доњи Жабар

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
29. Правилник о допуни Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе

АКТИ ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
30. Рјешење о давању сагласности на Рјешење Скупштине општине Доњи Жабар број 01-02274/15 од 15. 12. 2015. године–именовање Данијеле Миркић за члана и предсједника и
Душанке Јовановић за члана Општинске изборне комисије Доњи Жабар
31. Рјешење о давању сагласности на Рјешење Скупштине општине Доњи Жабар број 01-02214/16 од 29. 2. 2016. године–именовање Стојана Лујића за члана Општинске изборне
комисије Доњи Жабар

Четвртак, 17. март 2016. године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 2/16

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.
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