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ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
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Година 2017. Број 1. Петак, 3. март 2017.године.

Бесплатан примјерак

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1
На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник Републике Српске'',
број 40/13, 106/15 и 3/16), а сагласно члану 26. Статута општине Доњи Жабар (''Службени гласник општине Доњи
Жабар'', број 6/05, 7/12 и 6/15) Скупштина општине Доњи Жабар, на четвртој редовној сједници одржаној дана 24.
фебруара 2017.године, донела:

ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске цијене 1m2 корисне површине стамбеног и пословног
простора за 2016.годину на подручју општине Доњи Жабар
Члан 1.
Утврђује се просјечна, коначна, грађевинска цијена 1m2 корисне површине стамбеног простора за
2016.годину на подручју општине Доњи Жабар у висини од 700,оо КМ и просјечна, коначна, грађевинска цијена 1m2
корисне површине пословног простора за 2016.годину у висини од 800,оо 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 2015.годину на подручју општине Доњи Жабар
(''Службени гласник општине Доњи Жабар'', број 2/16).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Доњи Жабар''.
Број: 01-022-1/17
Датум: 24.02.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

2
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске ", број:97/16), а у
складу са чланом 26. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 6/05, 7/12 и
6/15) и чланoм 30. Одлуке о комуналним дјелатностима ("Службени гласник општине Доњи Жабар ", број 31/13),
Скупштина општине Доњи Жабар је на четвртој редовној сједници одржаној дана 24.фебруара, донела:

ОДЛУКУ
О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ОДВОЗА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ИЗ
ДОМАЋИНСТАВА У 2017. 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.
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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 2017. годину - Економски код 412220Расходи 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 општине Доњи Жабар.
Члан 6.
Ова Одллука ступа на снагу осмог дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-2/17
Датум: 24.02.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

3
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске ", број:97/16), а у
складу са чланом 6. Правилника о критеријумима и поступку за доделу финансијских средстава неразвијеним и
изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 48/15) и чланом
26. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 6/05, 7/12 и 6/15), Скупштина
општине Доњи Жабар је на четвртој редовној седници одржаној дана 24.фебруара 2017.године, донела:

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАМЕНЕ КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ДОДЕЉЕНИХ
НЕРАЗВИЈЕНИМ И ИЗРАЗИТО НЕРАЗВИЈЕНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ У 2017.ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се намена коришћења новчаних средстава додељених неразвијеним и изразито
неразвијеним јединицама локалне самоуправе у 2017.години од стране Министарства управе и локалне самоуправе
у складу са Правилником о критеријумима и поступку за доделу финансијских средстава неразвијеним и изразито
неразвијеним јединицама локалне самоуправе.
Члан 2.
Новчана помоћ из чл. 1. ове одлуке користиће се за реализацију следећих пројеката, односно следеће
намене:
-

за трошкове оснивања удружења пољопривредника са подручја општине Доњи Жабар,
за уређење простора око Амбуланте породичне медицине у Доњем Жабару,
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-

помоћ у суфинансирању трошкова превоза ученика средње школе,
исплату доспелих а неисплаћених средтсва по основу личних примања запослених у општини Доњи
Жабар.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-3/17
Датум: 24.02.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

4
На основу чл. 39. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске ", број: 97/16), а у
складу са чланом 26. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 6/05, 7/12 и
6/15) а у складу са чл. 7. ст. 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 је на четвртој редовној седници одржаној дана 24. фебруара 2017.године, донела:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЛОКАЛНИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2017.ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се План одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у насељеним местима
општине Доњи Жабар за 2017.годину.
Члан 2.
План из члана 1. , у прилогу, чини саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-4/17
Датум: 24.02.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

ПЛАН
одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у насељеним мјестима
општине Доњи Жабар за 2017.години
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).

1 ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ
Редни
број

1.

Број
пута

ПУТНИ ПРАВЦИ

Врста
асфалт (m)

коловоза
макадам (m)

Укупна
дужина (m)

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
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2.

Л-2

3.

Л-3

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Л-4
Л-5
Л-6
Л-7
Л-8
Л-9

10.

Л-10

11.

Л-11

12.
13.
14.
15.
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 Жабар-Човић
Поље)
Пут кроз Миливојевиће (нови)
Пут Петковића раскрсница-Жаркића мост
Пут кроз Круниће
Стари пут за Орашје (Косановић-Лепница)
Дријенски пут
Пут за Јењић
Пут од магистралног пута Лончари-Орашје
(„Станара“) кроз центар Човић Поља (Школа)
до границе са КО Обудовац
Пут за Матиће, од зграде школе у Човић Пољу
до границе КО Матићи
Пут кроз Вуковиће
Пут кроз Јуришиће
Пут кроз Поповиће
Пут кроз Зариће
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

1500
1600
600
720
2091
818
2000

1500
500

2100

1100

1100
600
1200
3000
1700
2000

480
909
882

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 %

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;
а) 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.

страна 4.

Петак, 3. март 2017.године. - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 1/17
Ред. Број
број пута
1.

Л-1

2.

Л-2

3.

Л-3

4.

Л-4

ПУТНИ ПРАВЦИ
Пут од центра насељеног мјеста Човић Поље,
преко Видаковића раскрснице, Милине Липе,
Доњег Поља до магистралног пута Пелагићево
– Лончари М 1.8 (Ловац)
Пут од Милине Липе до магистралног пута
Лончари – Тузла (код Ђорђића)
Пут кроз Цвијане (од пута Доњи Жабар-Човић
Поље)

Пут кроз Миливојевиће (нови)
5.
6.

Л-5
Л-6

Пут Петковића раскрсница – Жаркића мост
Пут кроз Круниће

7.

Л-7
Стари пут за Орашје (Косановић-Лепница)

8.

Л-8
Дријенски пут

9.

Л-9

Пут за Јењић
Пут од магистралног пута Лончари-Орашје
(„Станара“) кроз центар Човић Поља (Школа)
до границе са КО Обудовац

10.

Л-10

11.

Л-11

Пут за Матиће, од зграде школе у Човић Пољу
до границе КО Матићи

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

ВРСТА РАДОВА

Укупна
дужина (m)

Поправка ударних рупа, кошење траве
поред пута, насипање неасфалтираног
дијела пута са шљунком, грејдерисање.

10300

Кошење траве поред пута.

1500

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.
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.

2100

1100
600
1200

3000

1700
2000

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

4700

1300
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
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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),
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.
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.
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.
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III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА
Буџетом општине Доњи Жабар планирана средства за 2017. годину за одржавања путева је износ од 15.000
КМ, а трошкови одржавања уличне расвјете и семафора су предвиђени у износу од 7.000 KМ ("Службени гласник
општине Доњи Жабар", број 11/16).

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.

-

5.
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, 7/12 и
6/15), Скупштина општине Доњи Жабар, је на четвртој редеовној сједници одржаној дана 24.фебруара 2017.године,
донела:

ПРОГРАМ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2017.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 2017. годину утврђује се обим и начин обављања дјелатности
заједничке комуналне потрошње, одржавање комуналних објеката и уређаја, те потребна средства за остваривање
циљева предвиђених програмом.
ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
Као дјелатности заједничке комуналне потрошње сматрају се:
1. чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
2. одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина,
3. одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима,
4. одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина,
5. јавна расвјета у насељеним мјестима и
6. дјелатност зоохигијене.
СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ
Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се из буџета
јединице локалне самоуправе по основу прихода остварених из:
а) комуналнe накнаде,
б) дијела накнаде за коришћење добара од општег интереса,
в) дијела прихода од пореза на непокретности,
г) дијела накнаде за дате концесије.
1.

ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНОМ МЈЕСТУ

Чишћење јавних површина у насељу обухвата прикупљање, одвожење, депоновање и уништавање отпада и
падавина, и то:
а) чишћење улица од снијега и леда - зимска служба,
б) чишћење улица и уличног појаса од отпадака, блата и наноса, кошење и одвоз покошене траве с
уличног појаса.
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ЗИМСКА СЛУЖБА
Радови у оквиру зимске службе одвијају се у законском зимском периоду од 15. новембра 2016. до 15.марта
2017.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.
1.2. 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 15.3.2017. до 15.11.2017.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,
ПОВРШИНА

УРЕЂИВАЊЕ

ОПРЕМАЊЕ

ЈАВНИХ

ЗЕЛЕНИХ

И

РЕКРЕАЦИОНИХ

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 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.

ПРЕГЛЕД ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Редни
број

Број
пута

1.

Л-1

2.

Л-2

3.

Л-3

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Л-4
Л-5
Л-6
Л-7
Л-8
Л-9

10.

Л-10

11.

Л-11

ПУТНИ ПРАВЦИ
Пут од центра насељеног мјеста Човић Поље,
преко Видаковића раскрснице, Милине Липе,
Доњег Поља до магистралног пута Пелагићево Лончари М 1.8 (Ловац)
Пут од Милине Липе до магистралног пута
Лончари - Тузла (код Ђорђића)
Пут кроз Цвијане (од пута Доњи Жабар-Човић
Поље)
Пут кроз Миливојевиће (нови)
Пут Петковића раскрсница-Жаркића мост
Пут кроз Круниће
Стари пут за Орашје (Косановић-Лепница)
Дријенски пут
Пут за Јењић
Пут од магистралног пута Лончари-Орашје
("Станара") кроз центар Човић Поља (Школа) до
границе са КО Обудовац
Пут за Матиће, од зграде школе у Човић Пољу
до границе КО Матићи

Врста
асфалт (m)
9720

коловоза
макадам (m)
580

1500
1600
600
720
2091
818
2000

10300
1500

500

2100

1100

1100
600
1200
3000
1700
2000

480
909
882

4700
1000

Укупна
дужина (m)

4700
300

1300
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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 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

4.

1600
1000
1200
430
500

1600
1000
1200
430
500

1395

55

1450

500
550
600
600

500
550
600
600

1160

1160

1463

1463

1262

1262

37009 m1

4806 m1

41815 m1

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.
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2017. годину
Буџетом општине Доњи Жабар су планирана средства за 2017.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 и семафор је износ од 14.000 КМ, за текуће одржавање објеката друмског саобраћаја износ од
15.000 КМ, за трошкове одржавања уличне расвјете је износ од 7.000 КМ.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавит ће се у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.
Број: 01-022-5/17
Датум: 24.02.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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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 и 3/16), члана 4. став 3. Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта (''Службени гласник Републике Српске'', број 34/14-Пречишћени текст), члана 30. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16) и члана 26. Статута Општине Доњи Жабар
(''Службени гласник Општине Доњи Жабар'', број 6/05, 7/12 и 6/15) Скупштина Општине Доњи Жабар, на редовној
сједници одржаној дана 24.фебруара 2017.године, донијела је:

ПРОГРАМ
изградње и уређења простора за 2017.годину
УВОД:
Програм уређења грађевинског земљишта доноси се за 2017.годину, а обухвата уређење градског
грађевинског и осталог грађевинског земљишта у урбаном подручју 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 2.000,00 КМ
- 412520 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката-објеката друмског саобраћаја 15.000,00 КМ
- 412520 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката-канализација 6.000,00 КМ
- 412520 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката-трошкови одржавања уличне расвјете и
семафора 7000,00 КМ
- 412810 Расходи за услуге одржавања јавних површина 6.000,00 КМ
- 412810 Расходи за услуге одржавања јавних површина-Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним
површинама-трошкови енергије-јавна расвјета и семафори 14.000,00 КМ
- 511120 Асфалтирање локалних путева 2.000,00 КМ
- 511120 Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора-Наставак изградње Дома културе у
Човић Пољу 1.000,00 КМ
- 511120 Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора-Наставак изградње подручне Основне
школе у Лончарима 1.000,00 КМ
- 511120 Наставак изградње пјешачке стазе 1.000,00 КМ
- 511290 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих објеката-Реконструкција
нисконапонске мреже-Расвјета 1.000,00 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.
Број: 01-022-6/17
Датум: 24.02.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 4. став 5. и члана 53. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске", бр.
89/13), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске", бр. 97/16), а у складу са
чланом 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 6/05, 7/12 и 6/15),
Скупштина општине Доњи Жабар је на четвртој редовној седници одржаној дана 24. фебруара 2017.године, донела:
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ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА НА ПУТНОМ
ЗЕМЉИШТУ, У ТРУПУ ПУТА, ПУТНОМ ПОЈАСУ И ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ПУТА
Члан 1.
Овом одлуком регулише се давање у закуп и накнада за постављање објеката, опреме и инсталација у трупу
пута, путном појасу и заштитном појасу пута и улица, односно на путном земљишту на подручју општине Доњи
Жабар (у даљем тексту: Општина).
Постављање објеката и опреме и инсталација, у смислу става 1. овог члана односи се и на јавне површине.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Члан 2.
Поједини појмови употријебљени у овој Одлуци имају сљедеће значење:
објекти, опрема и инсталације које се налазе у трупу пута, путном појасу и заштитном појасу пута: водоводи,
цјевоводи, гасне, електроинсталације, ТТ и друге инсталације и кабловска канализација за комуникацијске
каблове,
пут: локални и некатегорисани пут на подручју општине Доњи Жабар утврђен одлуком Скупштине општине
Доњи Жабар или уписан у јавне евиденције непокретности,
јавне површине, у смислу ове Одлуке, су земљишне или водне површине које су, у складу са законом,
намијењене за јавну употребу, јавне дјелатности и активности и које су као такве доступне неодређеном броју
лица,
улица: дио јавног пута у насељу, поред које се најмање с једне стране налазе редови кућа или група зграда,
утврђена и дефинисана посебном општинском одлуком.
путно земљиште: површина земљишта на коју се поставља или у коју се уграђују или су уграђени објекти,
опрема и инсталација из члана 1. став 1. ове одлуке (подземно или надземно), а обухвата труп пута, банкине и
путни појас до катастарске међе локалног пута или улице са катастарском међом другог власника и ваздушни
простор изнад локалног пута или улице, у складу са законом,
путни појас је земљиште са обје стране пута, потребно за несметано одржавање пута, ширине најмање један
метар мерено од линије која спаја крајње тачке попречног профила пута.

Члан 3.
Изградњу, односно постављање објеката, опреме и инсталација у складу са овом одлуком, може да врши
правно лице (у даљем тексту: овлашћено правно лице) са уписаном дјелатношћу за обављање наведених послова у
регистарском суду и уколико посједује дозволе/лиценце које су предвиђене посебним прописима (дозвола
Регулаторне агенције за комуникације за обављање дјелатности жичане телекомуникације и др.).
Члан 4.
Објекти, опрема и инсталације из члана 1. ове Одлуке коју су изградила или поставила, односно уградила
овлашћена правна лица и за коју је издата употребна дозвола, својина су тих правних лица која су дужна да њима
управљају и врше њихово одржавање, у складу са прописима.
Члан 5.
За изградњу, односно постављање и уградњу објеката, опреме и инсталација дефинисаних овом одлуком,
Општина даје у закуп површине из члана 1. ове одлуке на одређено, односно, неодређено вријеме, на основу
непосредне понуде заинтересованог овлашћеног правног лица. Понуда се упућује начелнику општине.
Уз понуду из става 1. прилаже се:
1. рјешење о упису у судски регистар
2. скицу трасе изградње, односно постављања или уградње објеката, опреме н инсталација,
3. дозволу/лиценцу надлежног органа за обављање дјелатности, ако је прописана законом.
Члан 6.
Одлуку одавању у закуп површина нз члана 1. ове одлуке доноси начелник општине.
Начелник општине закључује уговор са заинтересованим овлашћеним правним лицем о закупу површина из става
1. овог члана ради изградње, односно постављања и уградње објеката, опреме и инсталација.
Уговор из става 2. овог члана садржи:
а) податке о површинама које се дају у закуп,
б) податке о врсти и намјени објеката, опреме и инсталација,
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в) висини и начину плаћања закупнине,
ђ) остала права и обавезе.
Члан 7.
Уговор из члана 6. ове Одлуке је основ, у погледу ријешених имовинско правних односа, за издавање
грађевинске дозволе за изградњу и постављање објеката, опреме и инсталација, уз испуњавање осталих услова
прописаних за издавање грађевинске дозволе.
Члан 8.
Цијена закупнине површине непокретности која се, у складу са овом одлуком, даје у закуп износи 0,10 КМ
по једном дужном метру, а одређује се према пројекту.
Цијена закупнине за надземне инсталације и опрему одређује се у износу од 10,00 КМ по једном
постављеном стубу, носачу или другом објекту.
Закупнина се плаћа годишње, унапријед за текућу годину.
Члан 9.
Овлашћено правно лице - закупац из члана 6. ове одлуке, дужан је изградити, односно поставити и
уградити објекте, опрему и инсталације у капацитетима предвиђеним грађевинском дозволом.
Члан 10.
Грађевински радови прекопавања и довођења у првобитно стање површине непокретности ради изградње,
односно постављања и уградње објеката, опреме и инсталација регулисаних овом одлуком, као и њиховог
одржавања, изводе се у складу са важећим прописима.
Трошкове грађевинских радова, као и накнаде за прекопавање површина непокретности из става 1. ове
одлуке, као и њеног одржавања-сноси инвеститор (овлашћено правно лице).
Члан 11.
Поступци за издавање грађевинске дозволе ради изградње, односно постављања и уградње објеката, опреме
и инсталација регулисаних овом одлуком започети прије ступања на снагу ове одлуке, довршиће се у складу са
одредбама ове одлуке.
Цијена закупнине за објекте, опрему и инсталације из става 1. овог члана одређује се у износу од 1,00 КМ
по једном дужном метру једнократно, а одређује се према пројекту.
Члан 12.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе:
- Одлука о висини накнаде за коришћење земљишта које припада путу („Службени гласник општине Доњи
Жабар", број 6/15) и
- Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о праву службености („Службени гласник општине
Доњи Жабар", број:6/15).
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар".
Број: 01-022-7/16
Датум: 24.02.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 39. и чл. 51.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске ",
број:97/16), а у складу са чланом 26. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број
6/05, 7/12 и 6/15), Скупштина општине Доњи Жабар је на четвртој редовној сједници одржаној дана 24.фебруара
2017.године, донела:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ФОРУМА БЕЗБЕДНОСТИ ЗА
ОПШТИНУ ДОЊИ ЖАБАР
I
страна 12.
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У Одлуци о образовању форума безбедности за општину Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, бр. 15/10 и 4/12), тачка II мења се и гласи:
„ II
У Форум за безбедност, именују се:
1. Александар Стевановић из Човић Поља, дипл. менаџер безбедности-криминолог, председник,
2. Спасоје Стевић из Доњег Жабара, секретар,
3. Тодор Шалипур из Лончара, дипл. инжињер пољопривреде, члан,
4. Стеван Мијатовић из Доњег Жабара, дипл. инжињер пољопривреде, члан,
5. Лука Ђорђић из Доњег Жабара, члан,
6. Гордана Бабић из Човић Поља, др. медицине, члан,
7. представник Полицијске станице Пелагићево,члан.“
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-8/17
Датум: 24.02.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске ", број: 97/16), чл.
13. ст. 2. Закона о Правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 16/05, 77/06,
119/08 и 78/11), а у складу са чланом 26. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар",
број 6/05, 7/12 и 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 је на четвртој редовној седници одржаној
дана 24. фебруара 2017.године, донела:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се информација о стању предмета који се воде у Правобранилаштву Републике Српске, Седиште
заменика у Добоју, за период од 01.01.2016.год.-31.12.2016.године, у којима се као тужена, односно тужилац
појављује општина Доњи Жабар, број: ЈП 230/16 од 08.02.2017.године.
Члан 2.
Информација из тачке 1., у прилогу, чини саставни део овог закључка.
Члан 3.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.
Број: 01-022-9/17
Датум: 24.02.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске ", број:97/16), а у
складу са чланом 26. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 6/05, 7/12 и
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 је на четвртој редовној седници одржаној дана
24.фебруара 2017. године, донела:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се информација о стању судских предмета у којима се општина Доњи Жабар појављује као
тужилац/тужена страна, а које не заступа Правобранилаштво Републике Српске.
Члан 2.
Информација из тачке 1., у прилогу, чини саставни део овог закључка.
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Члан 3.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.
Број: 01-022-10/17
Датум: 24.02.2017.год.
Доњи Жабар

Председник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
11
На основу чл. 10. ст.1. тачка д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 39/14)
чл.59.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.97/16 ) и чл. 44. Статута Општине
Доњи Жабар („Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05, 7/12 и 6/15), Начелник општине Доњи Жабар,
доноси:

ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – ЗА
НАБАВКУ УСЛУГА ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ У 2017.ГОДИНИ
Члан 1.
Неће се спроводити јавна набавка услуга противградне заштите на подручју општине Доњи Жабар за
2017.годину јер се ради о јавној набавци природних и законских монопола, а који могу укључити набавку
воде,електричне енергије плина, топлотне енергије и других услуга, до отварања релевантоног тржишта за
конкуренцију.
Члан 2.
Уговор о пружању услуга противградне заштите у сезони 2017.године закључен је са ЈП “Противградна
превентива Републике Српске“ а.д. Градишка, бруто вредност уговора 6.000,00 КМ.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.
Број: 02-404-10/17
Датум: 16.02.2017.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

12
На основу чл. 10. ст. 1.тачка д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), чл.
59.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16) и чл. 44. Статута Општине
Доњи Жабар („Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05, 7/12 и 6/15), Начелник општине Доњи Жабар,
доноси:

ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – ЗА
НАБАВКУ РОБА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР У
2017.ГОДИНИ
Члан 1.
Неће се спроводити јавна набавка роба-електричне енергије за потребе општине Доњи Жабар у 2017.години
јер се ради о јавној набавци природних и законских монопола, а који могу укључити набавку воде,електричне
енергије плина, топлотне енергије и других услуга, до отварања релевантног тржишта за конкуренцију.
Члан 2.
Бруто вредност робе – електричне енергије за 2017.годину износи 35.000,00 КМ.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.
Број: 02-404-9/17
Датум: 16.02.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр.97/16), чл. 17. и чл. 87. ст. 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ„ бр. 39/14)
и чл. 44. Статута Општине Доњи Жабар („Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05, 7/12 и 6/15), доноси:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - ЗМИСКО ОДРЖАВАЊЕ
ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
I
Приступа се поступку јавне набавке услуга - зимско одржавање путева на територији општине Доњи Жабар
за јануар месец 2017.године, ЈРЈН 90620000-9.
II
Процењена вредност јавне набавке је до 3.000,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2017.годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за текуће одржавање осталих
грађевинских објеката-објеката друмског саобраћаја”, економски код 412520, 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: 02-404-3/17
Датум: 16.01.2017.год.

НАЧЛЕНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 97/16), чл. 17. и чл. 87. ст. 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ„ бр.39/14)
и чл. 44. Статута Општине Доњи Жабар („Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05, 7/12 и 6/15), доноси:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА - ГОРИВО ЗА ПОТРЕБЕ
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
I
Приступа се поступку јавне набавке роба - гориво за потребе општине Доњи Жабар која обухвата набавку
безоловног бензина (БМБ 95) у количини од 200,00 литара и еуродизела (4) у количини од 1.000,00 литара, ЈРЈН
0900000-0.
II
Процењена вредност јавне набавке је максимално 2.100,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2017.годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „ расходи по основу утрошка горива”
економски код 412-630, 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: 02-404-6/17
Датум: 23.01.2017.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр.97/16), чл. 17. и чл. 87. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ„ бр. 39/14),
и чл. 44. Статута Општине Доњи Жабар („Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05, 7/12 и 6/15 ), доноси:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
I
Приступа се поступку јавне набавке услуга-кредитно задужење општине Доњи Жабар која обухвата
дугорочно кредитно задужење (150.000,00 КМ) ради финансирања неизмирених пореских обавеза код Пореске
управе Републике Српске у износу од 126.986,50КМ и обавеза према добављачима у износу од 20.013,50КМ, ЈРЈН
66113000-5.
II
Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је 29.995,23 КМ и односи се на:
трошкове обраде кредита у износу од 1.500,00 КМ и трошкове камате у износу од 29.995,23 КМ.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се ребалансом буџета општине Доњи Жабар за 2017.годину.
IV
Предвиђени рок за отплату кредита је пет година плус грејс период од шест месеци.
V
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтев за доставу понуда.
Број: 02-404-2/17
Датум: 18.01.2017.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 97/16), 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, 7/12 и 6/15), доноси следећу:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗГРАДА
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
I
Приступа се поступку јавне набавке услуга-обезбеђење зграда општине Доњи Жабар (алармни системи) за
2017.годину за објекте: зграда општине Доњи Жабар (нова зграда), стара зграда општине Доњи Жабар, О.Ш. “Доњи
Жабар” у Доњем Жабару и просторије Центра за социјални рад општине Доњи Жабар у Доњем Жабару, ЈРЈН
50342000-4.
II
Процењена вредност јавне набавке је до 1.680,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2017.годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „остали непоменути расходи”, економски код
412990, 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“.
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Број: 02-404-5/17
Датум: 25.01.2017.год.
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На основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16), чл. 70.
ст. 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 39/14) и чл. 35. Правилника о јавним набавкама
роба, радова и услуга (“Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:2/11), Начелник општине Доњи Жабар,
доноси:

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
БИРА СЕ Комерцијална банка а.д. Бања Лука, по понуди бр. 01-816/17 од 24.01.2017.године као
најповољнији понуђач у поступку јавне набавке услуга-кредитно задужење општине Доњи Жабар (број набавке 02404-2/17) по укупној цени од 25.388,27 КМ (износ камате 24.563,27 КМ + трошкови обраде/реализације кредита
825,00 КМ)
Са најповољнијим понуђачем закључиће се уговор о кредиту.
Образложење
Дана 19.01.2017.године у 12:55 часова на Порталу јавних набавки БиХ под бројем: 1392-7-2-1-3-1/17
објављено је обавештење о набавци услуга-кредитно задужење општине Доњи Жабар.Дана 20.01.2017.године на
Порталу јавних набавки извршена је исправка обавештења о набавци под бројем: 1392-7-2-1-8-2/17 у 13:47 часова.
Исправка обавештења је извршена у делу продужења рока за доставу понуда и начина достављања понуда путем
електронске форме.
Поступак предметне јавне набавке спроведен је путем конкурентског захтева за достављање понуда.
Конкурентски захтев достављен је и тројици понуђача: Комерцијалној банци а.д. Бања Лука, НЛБ Развојној банци
а.д. Бања Лука и Новој банци а.д. Бања Лука.До крајњег рока за достављање понуда, 30.01.2017.године до 10:00
часова, достављена је само једна понуда понуђача- Комерцијална банка а.д. Бања Лука. Најнижа укупна цена је
одређена као критеријум за доделу уговора о кредиту.
Након евалуације понуде, комисија за предметну јавну набавку је утврдила да је достављена понуда
квалификована и прихватљива за уговорни орган. Комисија за јавне набавке је предложила Начелнику општине
Доњи Жабар да са
Комерцијалном банком а.д. Бања Лука закључи уговор о кредиту према цени која је наведена у понуди понуђача.
На основу утврђеног чињеничног стања, а у складу са одредбом чл.64.ст.1.тачка б) Закона о јавним
набавкама БиХ, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.
Поука о правном средству:
Сваки понуђач који има легитимни интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је
уговорни орган у току поступка доделе уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама и/или
подзаконских аката има право уложити жалбу уговорном органу у року од 5 (пет) дана од дана достављања одлуке
о избору најповољнијег понуђача. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми, директно или
препорученом поштанском пошиљком, на адресу: Трг младости бр. 2, 76273 Доњи Жабар.
Број: 02-404-2/17
Датум: 30.01.2017.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
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На основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), чл.
44. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број: 6/05, 7/12 и 6/15) и чл. 5.
Одлуке о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2017.годину („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.
11/16), Начелник општине Доњи Жабар, доноси:

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА ПАКЕТА УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ - total group
Члан 1.
За потребе извршавања службених послова функционера и запослених у општинској управи општине Доњи
Жабар, општина Доњи Жабар и Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука закључили су дана 4. 4. 2009.
године Уговор о коришћењу пакета услуга TOTAL GROUP са накнадним анексима.
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Члан 2.
Функционери и запослени који ће користити за службене потребе мрежу и телефоне из члана 1. ове одлуке,
са одобреним лимитом за поједине кориснике, су:

Редни
број

Име и презиме

Број телефона

Скраћени
број

1.

Начелник општине
– Никола Ђокановић

066 586 444

284

80,00

2.

Предсједник Скупштине општине
– Перо Стевановић

065146 677

232

40,00

3.

Возач
- Бранко Цвјетковић

066 712-297

210

30,00

Лимит
(КМ)

Износ преко лимита ће бити фактурисан на лично име корисника.
Члан 3.
Контакт особа за total group је Миле Максимовић, и задужен је за све контакте са mtel-ом у погледу
функционисања total group у општини Доњи Жабар.
Контакт особа се задужује да предузме све потребне радње везано за спровођење ове Одлуке.
Члан 4.
Сви функционери и сви запослени у општини Доњи Жабар, имају право на плаћање претплате од стране
Општине Доњи Жабар, почев од претплате за фебруар месец 2017.године.
Након истека уговора за сваког појединачног корисника, општина Доњи Жабар неће плаћати претплату за
кориснике.
Налаже се функционерима и осталим запосленима да не купују нове телефонске апарате на основу
претплата које се плаћају из буџета општине Доњи Жабар.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о условима коришћења пакета услуга мобилне
телефоније- total group („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.2/15) и Одлука о измени одлуке о условима
коришћења пакета услуга мобилне телефоније- total group бр.02-052-24/15 од 04.12.2015.године.
Члан 6.
Ова Одлука, као акт пословања, ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-052-4 /17
Датум: 16.02.2017.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
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На основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), чл.
17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), чл. 4. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број: 2/11) и члана 44. Статута општине Доњи
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број: 6/05, 7/12 и 6/15), Начелник општине Доњи Жабар,
доноси:

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2017.ГОДИНИ
I
Доноси се Годишњи план јавних набавки у 2017.год.
II
Табеларни приказ годишњег плана јавних набавки у 2017.години сматра се саставним делом ове одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.
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Број: 02-404-1/17
Датум: 13.01.2017.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2017. ГОДИНИ

Ред.
Бр.
ЈН

Назив јавне
набавке

1

гориво за
моторна возила
општине Доњи
Жабар

2

медијско
праћење догађаја
на подручју
општине Доњи
Жабар

Процењена
Врста јавне мах. Бруто
Рок за
набавке
вредност
доделу (робе/услуг
јавне
закључење
е/радови) набавке у
уговора
КМ

Извор
Носилац израде
Брста
Термин
Рок за
Да ли се
финансијских
посебног дела поступка - предузимања
реализацију предвиђа
средстава:
тендерске
процедуре активности на
уговора - закључивање потрошачка
документације
јавне
јавној набавци
оквирног
оквирног јединица/еконо
набавке
споразума
споразума
мски код

робе

6900

током 2017. 31.12. 2017.

не

услуге

6900

15.04. 2017. 31.12. 2017.

не

услуге

36000

15.04. 2017. 15.04. 2020.

4

канцеларијски
материјал за
потребе
општинске управе

робе

4000

током 2017. 31.12. 2017.

робе

6000

током 2017. 31.12. 2017.

да

буџет 2017.
0072130
412740

рачуноводство
општине Доњи конкурентс
Жабар
ки захтјев

не

буџет 2017.
0072130
412310

не

буџет 2017.
0072130
412520

не

буџет 2017.
0072130
412520

буџет 2017.
0072130
412520

6
одржавање јавне
расвјете

робе

3500

током 2017. 31.12. 2017.

7
одржавање
семафора на
раскрсници у
Лончарима
8

тонери за
потребе
општинске управе

робе

3500

током 2017. 31.12. 2017.

не

робе

2500

током 2017. 31.12. 2017.

не

буџет 2017.
0072130
412310

9
одржавање
јавних површина

услуге

5999

током 2017. 31.12. 2017.

не

буџет 2017.
0072130
412810

10
одржавање и
заштита локалних
и
некатегорисаних
путева

радиви

12000

30.04. 2017. 31.12. 2017.

јануар 2017.

шеф кабинета

5
одржавање
канализације
насеље Дујковача

стручни
сарадник за
директни
привреду и
споразум
предузетништво

буџет 2017.
0072130
412730

3
рачуноводствене
услуге

буџет 2017.
0072130
412630

да

буџет 2017.
0072130
412520

стручни
сарадник за
писарницу и
архиву

директни
споразум

март 2017.

март 2017.

директни
споразум

јануар 2017.

сам. стр.
сарадник за
заштиту на раду
и заштиту
животне
средине

директни
споразум

фебруар 2017.

сам. стр.
сарадник за
заштиту на раду
и заштиту
животне
средине

директни
споразум

фебруар 2017.

сам. стр.
сарадник за
заштиту на раду
и заштиту
животне
средине

директни
споразум

март 2017.

сам. стручни
сарадник за
имовинско
правне послове

директни
споразум

фебруар 2017.

сам. стр.
сарадник за
заштиту на раду
и заштиту
животне
средине

директни
споразум

март 2017.

сам. стр.
сарадник за
заштиту на раду конкурентс
и заштиту
ки захтјев
животне
средине

март 2017.

страна 19.

Петак, 3. март 2017.године. - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 1/17
11
зимско
одржавање
путева

услуге

3000

17.02. 2016. 31.01. 2017.

не

буџет 2017.
0072130
412520

робе

5000

током 2017. 31.12. 2017.

не

буџет 2017.
0072130
412490

сам. стр.
сарадник за
заштиту на раду
и заштиту
животне
средине

директни
споразум

јануар 2017.

директни
споразум

фебруар 2017.

директни
споразум

април 2017.

директни
споразум

новембар
2017.

директни
споразум

децембар
2017.

12
роба за потребе
чајне кухиње

13
колективно
осигурање
запослених

услуге

500

30.04. 2017. 30.04. 2018.

не

буџет 2017.
0072130
412725

осигурање возила

услуге

600

30.11. 2017. 30.11. 2018.

не

буџет 2017.
0072130
412720

кафе куварица

стручни
сарадник за
управљање
људским
ресурсима

14

15

16

набавка
новогодишњег
рекламног
материјала
услуге
дезинсекције на
подручју општине
Доњи Жабар

робе

1000

20.12. 2017. 31.12. 2017.

не

буџет 2017.
0072130
412390

услуге

2500

15.04. 2017. 30.04. 2017.

не

буџет 2017.
0072130
412220

возач

сам. стручни
сарадник за
имовинско
правне послове

стручни
сарадник за
директни
привреду и
споразум
предузетништво

април 2017.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар на основу члана 13. ст. 1. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", бр. 39/14), чл. 3. Правилника о успостављању и раду комисије за набавке ("Службени
гласник БиХ", број: 103/14) и чл. 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова ("Службени гласник
општине Доњи Жабар", бр: 2/11), доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке услуга-кредитно задужење
општине Доњи Жабар

Жабар,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I
Именује се Комисија за спровођење поступка јавне набавке услуга-кредитно задужење општине Доњи
у саставу:
Маријана Митровић, председник комисије,
Данијела Миркић, заменик председника комисије,
Душан Симић, члан комисије,
Милка Стојановић, заменик члана комисије,
Слободан Вуковић, члан комисије,
Миле Максимовић, заменик члана комисије.

II
Комисија има право и обавезу да у поступку јавне услуга –кредитно задужење општине Доњи Жабар,
обави следеће послове: отвори захтеве за учешће, проведе јавно отварање понуда, прегледа,оцени и упореди понуде,
сачини записник о оцени понуда, сачини извештај о поступку јавне набавке, да препоруку Начелнику општине за
доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача или одлуке о поништењу поступка јавне набавке.
III
Послове секретара обављаће Наташа Јосиповић, службеник општинске управе општине Доњи Жабар.
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IV
Предсједник, чланови и секретар комисије дужни су чувати, као пословну тајну, све податке и сазнања која
се стекну у раду Комисије, о чему су дужна потписати изјаву о чувању службене тајне (повјерљивост ) у поступку
набавке.
Поред изјаве о повјерљивости, лица из става 1. ове тачке, су дужни потписати изјаву о непристрасности,
односно да ће поступати искључиво по правилима службе и да неће фаворизовати ниједног од учесника у поступку
јавне набавке.
Лица из става 1. ове тачке дужна су потписати и изјаву о непостојању сукоба интереса.
V
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено и у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.
Број: 02-404- 2/17
Датум: 19.01.2017.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
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На основу чл. 59.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:97/16),
чл.44.Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:6/05, 7/12 и 6/15) и чл. 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2016.годину („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
бр.12/15), Начелник општине Доњи Жабар ,доноси:
РЕШЕЊЕ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве из буџета општине Доњи Жабар за 2016.годину у
износу од 4.666,58 КМ за следеће намјене:
- за трошкове одржавања уличне расвете у износу од 1.201,00КМ економски код 412500 у оквиру потрошачке
јединице општинска управа,
- за трошкове поврата наплаћених средстава на име комуналне таксе на фирму, по решењу Пореске управе
Републике Српске, ПЦ Бања Лука, број:06/1.02/0704-453.1-400/16 од 25.02.2016.године, у корист привредног
друштва Поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука, у износу од 3.465,58КМ, економски код 621921 (издаци за
отплату неизмирених обавеза из ранијих година), у оквиру потрошачке јединице општинска управа.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења а биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.
Број: 02-022-15/16
Датум: 31.01.2016.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
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На основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), чл.
44. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број: 6/05, 7/12 и 6/15) и чл. 10.
Одлуке о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2017.годину („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.
11/16), Начелник општине Доњи Жабар, доноси:

РЕШЕЊЕ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве из буџета општине Доњи Жабар за 2017.годину у
износу од 10.000,00 КМ за следеће намјене:
- за трошкове обраде/реализације кредита код Комерцијалне банке а.д. Бања Лука (понуда бр.01-816/17) у
износу од 825,00 КМ економски код 413714 у оквиру потрошачке јединице општинска управа,
- за трошкове камате на кредит код Комерцијалне банка а.д. Бања Лука (понуда бр. 01-816/17) у износу од
3.900,00 КМ економски код 4133 у оквиру потрошачке јединице општинска управа,
- за трошкове главнице кредита код Комерцијалне банка а.д. Бања Лука (понуда бр. 01-816/17) у износу од
5275,00 КМ економски код 6213 у оквиру потрошачке јединице општинска управа.
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Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења а биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.
Број: 02-022-2/17
Датум: 07.02.2017.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
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На основу чл. 59. и чл. 82. ст. 3. Закона о локалној самопурави („Службени гласник РС“, бр. 97/16), чл. 3. ст.
6. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16) и чл. 44. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05,7/12 и 6/15), а на основу прибављеног мишљења Синдикалне
организације органа управе општине Доњи Жабар број: 01/17 од 01.02.2017.године, Начелник општине Доњи Жабар,
доноси:

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О РАДУ
Члан 1.
У Правилнику о раду („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 3/14,12/14 и 8/16) члан 2. мења се и
гласи:
„Члан 2.
Радна места у општинској управи, у складу са Законом о локалној самоуправи, су:
1. радна места општинских службеника
2. радна места намештеника
3. радно место шефа кабинета начелника општине.“
Члан 2.
После чл. 2. додаје се чл. 3. који гласи:
„Члан 3.
У општини Доњи Жабар може се запослити шеф кабинета начелника општине ако је то предвиђено
Правилником о организацији и ситематизацији радних места који доноси начелник општине.
Начелник општине може формирати кабинет, као посебну организациону јединицу ради вршења
саветодавних, протоколарних и административно-техничких послова. Кабинетом руководи шеф кабинета којег
поставља, односно распоређује начелник општине. Мандат шефа кабинета престаје престанком мандата начелника,
оставком или разрешењем. На радно-правни статус шефа кабинета примењују се општи прописи о раду.“
Члан 3.
После члана 3. додаје се члан 4. који гласи:
„Начелник општине поставља, односно распоређује шефа кабинета доношењем решења о постављаљу,
односно распоређивању на радно место шефа кабинета које се објављује у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“. Плата шефа кабинета одређује се решењем начелника општине у складу са законом и Правилником о
платама запослених у општинској управи оптине Доњи Жабар.“
Члан 4.
У члану 30. после ст.1. додаје се ст.2. који гласи:
„Годишњи одмор запослених у општини Доњи Жабар износи најмање четири радне седмице, односно 20
радних дана и исти се увећава за по један дан за сваке три навршене године радног стажа.“
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.
Број: 02-12-8/16
Датум: 01.02.2017.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Одлука о утврђивању просечне коначне грађевинске цене 1м2 корисне површине стамбеног и пословног
простора за 2016.годину на подручју општине Доњи Жабар
2. Одлука о ослобађању плаћања накнаде одвоза комуналног отпада за домаћинства у 2017.години за одређене
категорије обвезника
3. Одлука о одређивању намене коришћења новчаних средстава додељених неразвијеним и изразито
неразвијеним јединицама локалне самоуправе у 2017.години
4. Одлука о усвајању плана одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у насељеним
местима општине Доњи Жабар за 2017.годину
5. Програм заједничке комуналне потрошње за 2017.годину
6. Програм изградње и уређења простора за 2017.годину
7. Одлука о накнади за постављање опреме и инсталација на путном земљишту, у трупу пута, путном појасу и
заштитном појасу пута
8. Одлука о измени одлуке о образовању Форума безбедности за општину Доњи Жабар
9. Закључак о усвајању информације о стању предмета који се воде у Правобранилаштву Републике Српске,
Седиште заменика у Добоју
10. Закључак о усвајању информације о стању судских предмета у којима се општина Доњи Жабар појављује
као тужилац/тужена страна, а које не заступа Правобранилаштво Републике Српске

1.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
11. Одлука о изузећу од примене Закона о јавним набавкама-за набавку услуга противградне заштите у
2017.години
12. Одлука о изузећу од примене Закона о јавним набавкама-за набавку роба-електричне енергије за потребе
општине Доњи Жабар у 2017.години
13. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга-зимско одржавање путева на територији општине Доњи
Жабар
14. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба-гориво за потребе општине Доњи Жабар
15. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга-кредитно задужење општине Доњи Жабар
16. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга-обезбеђење зграда општине Доњи Жабар
17. Одлука о избору најповољнијег понуђача
18. Одлука о условима коришћења пакета услуга мобилне телефоније-total group
19. Одлука о доношењу годишњег плана јавних набавки у 2017.години
20. Решење о именовању комисије за спровођење поступка јавне набавке услуга-кредитно задужење општине
Доњи Жабар
21. Решење о коришћењу средстава буџетске резерве
22. Решење о коришћењу средстава буџетске резерве
23. Правилник о измени и допуни Правилника о раду

Петак, 3. март 2017.године.- СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 1/17
Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Маријана Митровић, мастер правник, в.д.
секретар Скупштине општине Доњи Жабар; администратор: Миле Максимовић. Тел./факс: 054-875-100. „Службени
гласник општине Доњи Жабар“ излази по потреби. Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: 562-011-0000076586 отворен код НЛБ Банке а.д. Бања Лука - филијала у Брчко.
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