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На основу чл. 39. и 128. став (1) тачка 6), а у складу са одредбама чл. 141. и 142.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 10. став 2. Закона о инспекцијама у Републици Српској („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 74/10, 109/12,117/12 и 46/16) и члана 36. став (2) тачка 19)
Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17),
Скупштина општине Доњи Жабар, на 19. редовној сједници одржаној дана 12.
новембра 2018. године, донијела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Споразум о обављању инспекцијских послова од
заједничког интереса за општине Доњи Жабар, Пелагићево и Шамац

Члан 1.
Даје се сагласност на Споразум о обављању инспекцијских послова од заједничког
интереса за општине Доњи Жабар, Пелагићево и Шамац.
Члан 2.
Инспекције наведене у Споразуму своје послове на подручју општине потписнице
Споразума, обављају у име и за рачун општине на чијој територији обављају своје
инспекцијске послове.
Члан 3.
Споразум из члана 1. ове Одлуке, у прилогу, чини њен саставни дио.
Члан 4.
Овлашћује се начелник општине Доњи Жабар да Споразум из члана 1.ове Одлуке
потпише са начелником општине Пелагићево и начелником општине Шамац.
Члан 5.
Ова Oдлука, из нарочито оправданог разлога који се односи на благовременост и
хитност ступања на снагу ове одлуке ради обезбјеђивања обављања послова
инспекцијског надзора, а у складу са одредбама члана 109. Устава Републике Српске,
ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-81/18
12. новембар 2018. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
.........................................................
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На основу члана 54, 59. и 120. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 10. став 2. Закона о инспекцијама у
Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број: 74/10 и 109/12), а у
циљу извршавања послова од заједничког интереса, oпштине Пелагићево коју заступа
начелник општине Симо Стакић, с једне стране, општина Доњи Жабара коју заступа
начелник општине Никола Ђокановић, с друге стране, општина Шамац коју заступа
начелник општине Ђорђе Милићевић, са треће стране, дана __________ 2018. године,
закључују:

СПОРАЗУМ

О ОБАВЉАЊУ ИНСПЕКЦИЈСКИХ ПОСЛОВА ОД ЗАЈЕДНИЧКОГ
ИНТЕРЕСА
Члан 1.
Општина Пелагићево, општина Доњи Жабар и општина Шамац, узимајући у
обзир историјску, географску, економску, саобраћајну и сваку другу повезаност ових
општина и међусобну упућеност становника ових општина закључују да је обављање
инспекцијских послова, и то ветеринарске инспекције из надлежности јединица
локалне самоуправе од стране инспектора општине Доњи Жабар, с једне стране,
обављање послова тржишне инспекције од стране инспектора општине Пелагићево, с
друге стране, и обављање послова пољопривредне, грађевинске инспекције и
инспекције за храну – здраствене инспекције од стране инспектора општине Шамац, с
треће стране, од заједничког интереса за све три општине.
Члан 2.
Овим споразумом регулишу се међусобна права и обавезе општине Пелагићево,
општине Доњи Жабар и општине Шамац о обављању инспекцијскх послова од стране
ветеринарског инспектора за потребе општине Пелагићево и општине Шамац који ће
бити запослен у општинској управи Доњи Жабар, обављање инспекцијских послова од
стране тржишног инспектора за потребе општине Доњи Жабар који ће бити запослен
у општинској управи Пелагићево и обављање инспекцијских послова од стране
пољопривредног, грађевинског инспектора и инспектора за храну – здраствене
инспекције за потребе општине Пелагићево и општине Доњи Жабар који ће бити
запослен у општинској управи Шамац.
Члан 3.
Општина Пелагићево се обавезује да према потреби упућује тржишног
инспектора на рад у општину Доњи Жабар, а општина Доњи Жабар се обавезује да
према потреби упућује ветеринарског инспектора на рад у општину Пелагићево и
општину Шамац, док се општина Шамац обавезује да према потреби упућује
пољопривредног, грађевинског инспектора и инспектора за храну – здраствена
инспекције на рад у општину Пелагићево и општину Доњи Жабар.
Стране потписнице овог Споразума се међусобно обавезују да инспекторима из
става 1. овог члана обезбједе неопходна средства за рад и друге услове за обављање
инспекцијских послова на свом подручју, која средства су инспектори дужни
користити и чувати у складу са њиховом природом и намјеном.
За вријеме обављања инспекцијских послова у складу са овим Споразумом
послове непосредних руководилаца вршиће начелник општине Пелагићево, начелник
општине Доњи Жабар и начелник општине Шамац, или по њиховом писменом
овлашћењу друга лица запослена у претходно наведеним општинским управама.
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Члан 4.
Тржишни инспектор за вријеме службеног ангажовања у општини Доњи Жабар
има сва овлашћења службеника претходно наведених општина, ветеринарски
инспектор за вријеме службеног ангажовања у општини Пелагићево и општини
Шамац има сва овлаштења службеника општине Пелагићево и општине Шамац, док
пољопривредни, грађевонски инспектор и инспектор за храну – здраствени инспектор
за вријеме службеног ангажовања у општини Пелагићево и општини Доњи Жабар има
сва овлаштења службеника општине Пелагићево и општине Доњи Жабар.
Инспектори из става 1. овог члана овлашћени су вршити инспекцијске послове
и предузимати мјере прописане законом, подзаконским прописима и на закону
заснованим прописима општине на чијем подручју обављају инспекцијске послове, као
и друге послове утврђене описом послова за радно мјесто инспектора у акту о
организацији и систематизацији радних мјеста у општинским управама Пелагићево,
Доњи Жабар и Шамац.
Члан 5.
О обављању инспекцијских послова на подручју друге општине у складу са овим
Споразумом, инспектори су дужни водити прописане евиденције.
Евиденцију о присутности на раду ветеринарског инспектора у општини
Пелагићево и општини Шамац овјеравају начелници претходно наведених општина,
или по његовом овлаштењу друго лице запослено у општинској управи, а евиденцију у
присутности на раду тржишног инспектора у општини Доњи Жабар и општини Шамац
овјерава начелник општине Доњи Жабар и општине Шамац, или по њиховом
овлаштењу друго лице запослено у општинској управи, док евиденцију о присутности
на раду пољопривредног, грађевинског инспектора и инспектора за храну –
здраствена инспекција у општини Пелагићево и општини Доњи Жабар овјеравају
начелници претходно наведених општина, или по њиховом овлаштењу друго лице
запослено у општинској управи.
Евиденције из става 2. овог члана достављају се и ресорно надлежним
организационим јединицама општинских управа Пелагићево, Доњи Жабар и Шамац.
Члан 6.
За рад инспектора из члана 2. овог Споразума свака страна потписница овог
Споразума обезбјеђује и исплаћује, по ангажовању односно изласку инспектора, износ
од 40,00 КМ општини чији је инспектор био ангажован.
Члан 7.
Стране су потпсивањем овог Споразума сагласне да у случају више силе,
природних и других несрећа, као и повећаних захтјева странака и у другим
оправданим случајевима који подразумијевају додатно ангажовање инспектора,
омогуће и о безбиједе додатно ангажовање инспектора из члана 2. овог Споразума, па
и викендом и у дане државних празника, уз напомену да ће накнада за додатни рад
бити утврђена на одговарјући начин.
Члан 8.
За непосредно извршење овог уговора начелник општине Пелагићево,
начелник општине Доњи Жабар и начелник општине Шамац именоване-задужиће
одговорно лице у општинској управи Пелагићево, Доњи Жабар и Шамац, који су дужни
подносити годишње извјештаје начелницима општина о провођењу овог Споразума.
Одговорна лица из става 1. овог члана дужна су распоред и плане рада
инспектора усагласити са овим Споразумом.
Члан 9.
Овај Споразум ступа на снагу даном потписивања.
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Потписнице Споразума су сагласне да по потреби овај Споразум мијењају
сходно указаним потребама, а могу га слободно раскинути, дјелимично или у
цијелости, на основу писмене изјаве-обавјештења уз отказни рок од 30 дана од дана
достављања обавјештења о раскидању.
Члан 10.
Овај Споразум је сачињен у 6 (шест) истих примјерка, од којих свака страна
задржава по два примјерка за своје потребе.
ПОТПИСНИЦИ СПОРАЗУМА:
Број:
Општина Пелагићево
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
_______________________
Симо Стакић, мр ек.

Број:
Општина Доњи Жабар
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
_______________________
Никола Ђокановић

Број:
Општина Шамац
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
_______________________
Ђорђе Милићевић
______________________
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На основу чл. 39. и 128. став (1) тачка 6), а у складу са чл. 141. и 142. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36.
став (2) тачка 19) Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 19. редовној сједници
одржаној дана 12. новембра 2018. године, донијела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Споразум о обављању комунално-инспекцијског
надзора комуналне полиције општине Пелагићево на територији општине
Доњи Жабар
Члан 1.
Даје се сагласност на Споразум о пружању услуга у обављању комуналноинспекцијског надзора од стране комуналне полиције општине Пелагићево на
територији општине Доњи Жабар.
Члан 2.
(1) Овлашћује се Општина Пелагићево да, у складу са посебним Споразумом из члана
1. ове Одлуке, обавља послове комунално-полицијског надзора на територији
Страна 4
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општине Доњи Жабар, у складу са законом, подзаконским актима и прописима
општине Доњи Жабар.
(2) Послови из става 1овог члана повјеравају се комуналној полицији општине
Пелагићево.
(3) Комунална полиција општине Пелагићево повјерене послове обавља у име и за
рачун општине Доњи Жабар.
Члан 3.
Споразум из члана 1. ове Одлуке, у прилогу, чини њен саставни дио.
Члан 4.
Овлашћује се начелник општине Доњи Жабар да Споразум из члана 1.ове Одлуке
потпише са начелником општине Пелагићево.
Члан 5.
Ова Oдлука, из нарочито оправданог разлога који се односи на благовременост и
хитност ступања на снагу ове одлуке ради обезбјеђивања обављања послова
комунално-инспекцијског надзора, а у складу са одредбама члана 109. Устава
Републике Српске, ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-82/18
Предсједник Скупштине
12. новембар 2018. године
Перо Стевановић, с.р.
Доњи Жабар
.................................................................
На основу чл. 39. и 128. став (1) тачка 6), а у складу са чл. 141. и 142. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36.
став (2) тачка 19) Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број 9/17), Општина Доњи Жабар и општина Пелагићево, з а к љ у ч у ј у
СПОРАЗУМ
о пружању услуга у обављању послова из надлежности комуналне полиције
на територији општине Доње Жабар
1. ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО, коју заступа Начелник општине Симо Стакић, као
пружалац услуга, у даљем тексту: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА, с једне стране и
2. ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР, коју заступа начелник општине Никола
Ђокановић из Доњег Жабара, као корисник услуга, у даљем тексту: КОРИСНИК
УСЛУГА, с друге стране. (у даљем тексту: споразумне стране).
Члан 1.
Овим споразумом регулишу се међусобна права и обавезе општине Пелагићево
и општине Доњи Жабар у вези пружања услуга у обављању послова из надлежности
комуналне полиције на територији општине Доњи Жабар, од стране овлаштеног
службеника општинске управе Пелагићево.
Члан 2.
Општина Пелагићево и Доњи Жабар, узимајући у обзир историјску, географску,
економску, саобраћајну и сваку другу повезаност ових општина и међусобну
упућеност становника ових општина закључују да је обављање послова из
надлежности комуналне полиције на територији општине Доњи Жабар од стране
службеног лица општинске управе Пелагићево од заједничког интереса за обије
општине.
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Члан 3.
Општина Пелагићево се обавезује да према потреби, односно захтјеву општине
Доњи Жабар упућује службеника распоређеног на пословима комуналног полицајца
на рад у Општину Доњи Жабар.
Стране потписнице овог Споразума се међусобно обавезују да службенику
распоређеном на пословима комуналног полицајца из става 1. овог члана обезбиједе
неопходна средства за рад и друге услове за обављање послова из надлежности
комуналне полиције на свом подручју, која средства је службеник дужан користити и
чувати у складу са њиховом природом и намјеном.
За вријеме обављању послова из надлежности комуналне полиције на
територији општине Доњи Жабар у складу са овим Споразумом послове непосредних
руководилаца вршиће начелник општине Пелагићево и општине Доњи Жабар, или по
њиховом писменом овлаштењу друга лица запослена у општинској управи
Пелагићево, односно Доњи Жабар.
Члан 4.
Комунални полицајац за вријеме службеног ангажовања у Општини Доњи
Жабар има сва овлаштења службеника општине Доњи Жабар.
Комунални полицајац из става 1. овог члана овлаштен је да врши послове из
надлежности комуналне полиције и предузима мјере прописане законом,
подзаконским прописима и на закону заснованим прописима општине на чијем
подручју обављају послове из надлежности комуналне полиције, као и друге послове
утврђене описом послова за радно мјесто комуналног полицајца актом о
систематизацији радних мјеста општинске управе Доњи Жабар.
Члан 5.
О обављању послова из надлежности комуналне полиције на подручју општине
Доњи Жабар у складу са овим Споразумом, комунални полицајац дужан је водити
прописану евиденцију.
Евиденцију о присутности на раду комуналног полицајца у општини Доњи
Жабар овјерава начелник општине Доњи Жабар или по његовом овлаштењу друго
лице запослено у општинској управи Доњи Жабар.
Евиденције из става 2. овог члана доставља се и ресорно надлежним
организационим јединицама општинских управа Пелагићево и Доњи Жабар.
Члан 6.
За рад комуналног полицајца општина Доњи Жабар, као потписница овог
Споразума, по ангажовању односно изласку полицајца обезбјеђује и исплаћује износ
од 40,00 КМ општини Пелагићево.
Члан 7.
Стране су потпсивањем овог Споразума сагласне да у случају више силе,
природних и других несрећа, као и повећаних захтјева странака и у другим
оправданим случајевима који подразумијевају додатно ангажовање комуналног
полицајца, омогуће и о безбиједе додатно ангажовање истог, па и викендом и у дане
државних празника, уз напомену да ће накнада за додатни рад бити утврђена на
одговарјући начин.
Члан 8.
За непосредно извршење овог уговора начелник општине Пелагићево и
начелник општине Доњи Жабар именоваће-задужиће одговорно лице у општинској
управом Доњи Жабар, односно општинској управи Пелагићево који су дужни
подносити полугодишње и годишње извјештаје начелницима општина о провођењу
овог Споразума.
Одговорно лице из става 1. овог члана дужно је распоред и план рада
комуналног полицајца усагласити са овим Споразумом.
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Члан 9.
Овај Споразум ступа на снагу и примјењује се даном потписивања, а закључује
се на неодређено вријеме.
Потписнице Споразума су сагласне да по потреби овај Споразум мијењају
сходно указаним потребама, а могу га слободно раскинути, дјелимично или у
цијелости, на основу писмене изјаве-обавјештења уз отказни рок од 30 дана од дана
достављања обавјештења о раскидању.
Члан 10.
Овај Споразум је сачињен у 4 (четири) равногласна примјерка, од којих свака
страна задржава по два примјерка за своје потребе.
ПОТПИСНИЦИ СПОРАЗУМА:
Датум: ____. ____. 2018. године
Број: 01-022-82/18
Општина Доњи Жабар
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић

Број:
Општина Пелагићево
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Симо Стакић
______________________
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На основу чл. 39. и 128. став (1) тачка 6), а у складу са чл. 141. и 142. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36.
став (2) тачка 19) Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 19. редовној сједници
одржаној дана 12. новембра 2018. године, донијела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Споразум о сарадњи при гашењу пожара и спашавању
људи и материјалних добара угрожених пожаром и елементарним непогодама
на подручју општине Доњи Жабар
Члан 1.
Даје се сагласност на Споразум о сарадњи при гашењу пожара и спашавању људи и
материјалних добара угрожених пожаром и елементарним непогодама и пружању
услуга при гашењу пожара од стране Територијалне ватрогасне јединице Шамац на
подручју општине Доњи Жабар.
Члан 2.
(1) Овлашћује се Територијална ватрогасна јединица Шамац да, у складу са посебним
Споразумом из члана 1. ове Одлуке, обавља послове гашења пожара на територији
општине Доњи Жабар, у складу са законом, подзаконским актима и прописима
општине Доњи Жабар.
(2) Територијална ватрогасна јединица Шамац повјерене послове обавља у име и за
рачун општине Доњи Жабар.
Члан 3.
Споразум из члана 1. ове Одлуке, у прилогу, чини њен саставни дио.
Члан 4.
Овлашћује се начелник општине Доњи Жабар да Споразум из члана 1.ове Одлуке
потпише са начелником општине Шамац.
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Члан 5.
Ова Oдлука, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-83/18
12. новембар 2018. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.
...........................................................

СПОРАЗУМ
о сарадњи при гашењу пожара и спашавању људи и материјалних добара
угрожених пожаром и елементарним непогодама
Закључен између:
1. Општине Шамац, Улица Краља Александра I Карађорђевића број 4, коју заступа
Начелник општине Ђорђе Милићевић, дипл. екон., с једне стране
2. Општине Доњи Жабар, коју заступа Начелник општине Никола Ђокановић, с
друге стране
Члан 1.
Споразумне стране су сагласне да Територијална ватрогасна јединица Шамац у
складу са законским прописима, а на основу позива за пружање помоћи овлашћеног
представника општине Доњи Жабар учествује у пружању помоћи при гашењу пожара
са својим расположивим ватрогасним јединицама и техничком опремом уз обавезу да
истовремено обезбиједи неопходно људство и техничку опрему за заштиту од пожара
на свом подручју и спасавање људи и материјалних добара угрожених пожаром.
У случају да у тренутку добијања позива за помоћ Територијална ватрогасна
јединица Шамац није у стању пружити своју подршку о тој чињеници одмах
обавјештава тражиоца помоћи стављајући му на знање да потребну помоћ мора
обезбиједити од других јединица.
Члан 2.
Територијална ватрогасна јединица Шамац која по захтјеву за пружање помоћи
учествује у гашењу пожара и спасавању људи и материјалних добара угрожених
пожаром и елементарним непогодама на подручју дјеловања општине Доњи Жабар ће
након сваке интервенције на њеном подручју, истој испоставити фактуру која ће
садржати накнаду евентуалне стварне штете проузроковане на техничкој опреми, као
и накнаду неопходних трошкова које је имала при учествовању на интервенцији
(оштећена опрема, утрошена средства за гашење пожара, гориво, дневнице и др.)
Износ основних трошкова ТВЈ Шамац, приликом интервенисања на подручју
општине Доњи Жабар обрачунаваће се по пређеном километру возила до мјеста
интервенције у износу од 1,00 КМ/км и времену проведеном на интервенцији у износу
од 120,00 KM/радном сату, за свако возило које учествује у интервенцији.
Трошкови коришћења специјалних средстава за гашење пожара, евентуалних
поправки због оштећења опреме и возила приликом интервенција ће се посебно
обрачунавати.
Општина Доњи Жабар је сагласна да обавезу плаћања по испостављеној фактури
врши на рачун општине Шамац у року од 30 дана од дана пријема фактуре.
Општина Доњи Жабар је сагласна да преузме сваку одговорност за евентуалну штету
према трећим лицима, а која би могла настати при интервенцији гашења пожара.

Страна 8

Број 16 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Сриједа,14. новембар 2018.
Члан 3.
Општина Доњи Жабар је сагласна да обезбиједи Територијалној ватрогасној
јединици Шамац подршку од стране полицијске станице Доњи Жабар, органа цивилне
заштите општине Доњи Жабар и становништва, како по питању директне подршке на
терену и обезбјеђивања мјеста интервенције, тако и по питању евентуалне провјере
валидности позива за интервенцију и учешћа у интервенисању.
Члан 4.
Општина Доњи Жабар обезбиједиће сталну могућност снабдијевања водом возила
територијалне ватрогасне јединице Шамац на својој територији.
Члан 5.
Општина Доњи Жабар обезбиједиће опрему и податке за што брже и лакше
сналажење и интервенисање ТВЈ Шамац на територији општине Доњи Жабар, у виду
карти и уређаја за њихово праћење.
Члан 6.
Споразум се закључује на период од 2 године.
Члан 7.
Споразум ступа на снагу након што га стране потписнице у знак слободне воље
потпишу.
Члан 8.
Споразум је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка од којих по 2 (два) примјерка
задржавају стране потписнице овог Споразума.
Датум, _____________ 2018. године
Број: ___________________/2018

Број: 01-022-83/18

ОПШТИНА ШАМАЦ
_________________________
Начелник општине
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР
_________________________
Начелник општине
Никола Ђокановић
______________________
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На основу члана 134. Закона о основном образовању и васпитању ("Службени
гласник Републике Српске", број 44/17 и 31/18), а у складу са чланом 17. став (1) тачка
3) подтачка 3. и ставом (3) Правилника о раду и поступку избора и разрјешења
чланова школског одбора ("Службени гласник Републике Српске", број 28/18) и
чланом 36. став (2) тачка 23) Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број9/17), Скупштина општине Доњи Жабар, је на 19. редовној
сједници одржаној дана 12. новембра 2018.године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
о опозиву члана Школског одбора Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар
именованог у име јединице локалне самоуправе
I
Горан Софреновић из Доњег Жабара, опозван је из чланства у Школском одбору
Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар као представник јединице локалне
самоуправе, због недоласка на сједнице Школског одбора, у складу са захтјевом
Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар број 829/18 од 22.10.2018.године.
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II
Подноси се иницијатива Министру просвјете и културе да у складу са одредбама
члана 134. став (13) тачка 3) разријеши чланства у Школском одбору Основне школе
„Доњи Жабар“ Доњи Жабар именованог Горана Софреновића из Доњег Жабара.
III
Ступањем на снагу овог рјешења, престаје да важи рјешење о избору члана школског
одбора Основне школе "Доњи Жабар" Доњи Жабар у име јединице локалне самоуправе
бр. 01-022-29/17 од 24. 4. 2017.године ("Службени гласник општине Доњи Жабар",
број 2/17).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар".
Број: 01-022-89/18
12. новембар 2018.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

______________________
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На основу члана 134. став (2) Закона о основном образовању и васпитању ("Службени
гласник Републике Српске", број 44/17 и 31/18), а у складу са чланом 5. Правилника о раду
и поступку избора и разрјешења чланова школског одбора ("Службени гласник Републике
Српске", број 28/18) и чланом 36. став (2) тачка 23) Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број9/17), Скупштина општине Доњи Жабар,
је на 19. редовној сједници одржаној дана 12. новембра 2018.године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар у име
јединице локалне самоуправе
I
Биљана Ђорђић из Доњег Жабара, изабрана је за члана Школског одбора Основне школе
„Доњи Жабар“ Доњи Жабар као представник јединице локалне самоуправе.
II
Подноси се иницијатива Министру просвјете и културе да у складу са одредбама члана
134. став (2) тачка 4) Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник
Републике Српске", број 44/17 и 31/18) именује Биљану Ђорђић из Доњег Жабара за
члана Школског одбора Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар као представник
јединице локалне самоуправе-општине Доњи Жабар.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број: 01-022-90/18
12. новембар 2018.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
______________________
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На основу чл. 39. став (2) и 82. став (2) Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске", број 97/16), а у складу са чланом 47. Правилника о
одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева и путних објеката ("Службени
гласник Републике Српске", број 6/15) и чланом 36. став (2) Статута општине Доњи
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина општине
Доњи Жабар је на 19.редовној сједници одржаној дана 12. новембра 2018. године,
донијела
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ЗАКЉУЧАК
о усвајању Плана рада зимске службе за зимску сезону 2018/2019. годину
I
Усваја се План рада зимске службе на подручју општине Доњи Жабар за зимску
сезону 2018/2019. годину.
II
План из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен и у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-88/18
12. новембар 2018. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

......................................
ПЛАН
РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ 2018/2019. ГОДИНУ
1. УВОД
Послови зимске службе обухватају мјере и радње потребне за обезбјеђење
проходности путева и безбједно одвијања саобраћаја у зимским условима који
наступају када је онемогућено нормално одвијање саобраћаја у случају:
1) сњежних падавина,
2) завијавања путева усљед дејства вјетра и
3) поледице на коловозу усљед ниске температуре или ледене кише.
Зимски период одржавања путева обухвата период од 15. новембра текуће године до
15. марта наредне године, а зависно од временских прилика и метеоролошких
прогноза, тај период може почети и раније, односно завршити касније.
Правни оквир за доношење овог Плана чине:
- Закон о комуналним дјелатностима("Службени гласник Републике Српске",бр. 124/11),
- Правилник о одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева и путних
објеката ("Службени гласник Републике Српске", број 6/15),
- Одлука о комуналним дјелатностима ("Службени гласник општине Доњи Жабар",
бр. 31/13), и
- Одлука о одржавању,заштити, развоју и управљању локалним и некатегорисаним
путевима и улицама у насељу ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 5/11Други Пречишћен текст и 9/11-измјена и допуна).
Реализација послова зимске службе вршиће се у складу са потребама.
2. ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Локални путеви на подручју општине Доњи Жабар одређују се као путеви првог
приоритета на којима се обезбјеђује непрестано чишћење у циљу осигурања сталне
проходности, и то:
1. Пут од центра насељеног мјеста Човић Поље, преко Видаковића раскрснице,
Милине липе, Доњег Поља, до магистралног пута Пелагићево - Лончари М1.8 (Ловац),
у дужини од 10.3 km, Л-1
2. Пут од Милине липе до магистралног пута Лончари-Тузла (код Ђорђића), у
дужини од 1.5 km, Л-2
3. Пут кроз Цвијане (од пута Р462) до границе са КО Човић Поље, у дужини од 2.1 km,
Л-3
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4. Пут кроз Миливојевиће (нови), у дужини од 1.1 km, Л-4
5. Пут Петковића раскрсница-Жаркића мост, у дужини од 0.6 km, Л-5
6. Пут кроз Круниће, у дужини од 1.2 km, Л-6
7. Стари пут за Орашје (Косановић-Лепница), у дужини од 3 km, Л-7
8. Дријенски пут, у дужини од 1.7 km, Л-8
9. Пут за Јењић, у дужини од 2 km, Л-9
10. Пут од магистралног пута Лончари - Орашје ("Станара") кроз центар Човић Поља
(Школа) до границе са КО Обудовац, у дужини од 4.7 km, Л-10
11. Пут за Матиће од зграде школе у Човић Пољу до границе КО Матићи, у дужини од
1.3 km, Л-11
12. Пут кроз Вуковиће, у дужини од 1.6 km, Л-12
13. Пут кроз Јуришиће, у дужини од 1 km, Л-13
14. Пут кроз Поповиће, у дужини од 1,2 km, Л-14
15. Пут кроз "Зариће" (Човић Поље), у дужини од 0,43 km, Л-17
16. Пут у "Баре" (Доњи Жабар), у дужини од 0,5 km, Л-15
17. Пут према мјесном гробљу у Доњем Жабару(насип), у дужини од 1,45 km, Л-16
18. "Дујковача"2 (к.ч. 1158/60, КО Лончари), у дужини од 0,5 km, Л-18
19. "Дујковача"3 (к.ч. 1158/69, КО Лончари), у дужини од 0,55 km, Л-19
20. "Дујковача"4 (к.ч. 1158/155, КО Лончари), у дужини од 0,6 km, Л-20
21. "Дујковача"5(к.ч. 1158/168, КО Лончари), у дужини од 0,6 km, Л-21
22. Пут кроз Ристиће и Вуковиће до мјесног гробља у Доњем Жабару, у дужини од
1,16 km, Л-22
23. Пут кроз Миливојевиће и Стојшиће почиње од улице Светог Саве (од продавнице
у Доњем Пољу), обухвата к.ч.бр. 2652/1, 2652/5, 2363/1 и дио к.ч.бр.3459, све к.о. Доњи
Жабар,и излази на улицу Светог Саве код куће Симе Вуковића,у дужини од 1463 m,Л-23
24. Пут поред Старог Храста почиње од Магистралног пута Тузлаа 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, део к.ч.бр.3424 и 3427 к.о. Доњи Жабар, и спаја се са улицом
Српском у Доњем Жабару, дужине 1262 m, Л-24
Укупна дужина локалних путева на подручју општине Доњи Жабар износи 41 815 m1.
3. ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Послови зимске службе повјеравају се даваоцу услуге у складу са прописима о јавним
набавкама.
Сњежне падавине је потребно уклањати са коловоза локалних и других путева и
других јавних површина одмах по започињању падавина, а обавезно када достигну
висину која онемогућава или знатно отежава њихово редовно коришћење и употребу,
односно када угрожавају безбиједно одвијање саобраћаја.
Уклањање сњежних падавина је потребно вршити одговарајућим возилима,
машинама и опремом, према прописаним стандардима.
У случају већих сњежних падавина, поред свих локалних путева, п р и о р и т е т н и
су и сви путеви који воде према мјесним гробљима на подручју општине Доњи Жабар.
Овлашћени давалац комуналних услуга зимске службе дужан је сњежне падавине
уклањати и са прикључних прилаза и приступа који повезују јавне локалне путеве и
јавне објекте (локални и државни органи и организације, Мјесне заједнице, основне
школе и друге јавне установе).
У случају појаве поледице, као и у превентивне сврхе, коловози локалних јавних
путева и друге јавне површине и по утврђеним приоритетима, је потребно посипати
средствима која спречавају стварање поледице, леда, односно клизање и убрзавање
отапања снијега и леда.
Снијег и лед који се уклања са јавних површина скупља се на гомиле, на мјестима
погодним за одвоз.
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4. УПУЋУЈУЋЕ ОДРЕДБЕ
Овлашћени давалац комуналних услуга зимске службе дужан је у свему осталом да се
у вршењу послова зимске службе придржава одредаба Правилника о одржавању,
рехабилитацији и заштити јавних путева и путних објеката ("Службени гласник
Републике Српске", број 6/15)
___________________________________________________.
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
289. Одлука о давању сагласности на Споразум о обављању инспекцијских
послова од заједничког интереса за општине Доњи Жабар, Пелагићево и Шамац
290. Одлука о давању сагласности на Споразум о обављању комуналноинспекцијског надзора комуналне полиције општине Пелагићево на територији
општине Доњи Жабар
291. Одлука о давању сагласности на Споразум о сарадњи при гашењу пожара
и спашавању људи и материјалних добара угрожених пожаром и елементарним
непогодама на подручју општине Доњи Жабар
292. Рјешење о опозиву члана Школског одбора Основне школе „Доњи Жабар“
Доњи Жабар именованог у име јединице локалне самоуправе
293. Рјешење о избору члана Школског одбора Основне школе „Доњи Жабар“
Доњи Жабар у име јединице локалне самоуправе
294. Закључак о усвајању Плана рада зимске службе за зимску сезону
2018/2019. годину
- Плана рада зимске службе за зимску сезону 2018/2019. годину
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Издавач: Општина Доњи Жабар, Одговорни уредник: Митар Митровић,
дипломирани правник; администратор: Миле Максимовић. Тел./факс: 054-875100. „Службени гласник општине Доњи Жабар“ излази по потреби. Рачун јавних
прихода општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86 отворен код НЛБ Банке а.д.
Бања Лука - филијала у Брчком.
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