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   На основу члана 30.,а у вези са чланом 14.став
1.алинеја десета Закона о локалној  самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,бр.101/04,42/05
и 118/05),а у складу са  чланом 20. става 2. Закона о
јавним путевима (''Службени Гласник Републике
Српске'',број 3/04 и 51/04-исправка) и чланом 26.
Статута општине Доњи Жабар(''Службени гласник
општине Доњи Жабар'',број 6/05),Скупштина општине
Доњи Жабар на Двадесетседмој редовној сједници
одржаној дана 11.маја 2007. године,донијела је

О Д Л У К У
о одржавању,заштити,развоју и

управљању локалним и некатегорисаним
путевима и улицама у насељу

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом Одлуком уређује се  правни положај локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју
Општине Доњи Жабар(у даљем тексту:Општина)  и
начин обављања послова  управљања, изградње,
одржавања, заштите,коришћења и развоја,као и надзор
над спровођењем прописа из области путева и казнене
одредбе и друга питања од значаја за локалне и
некатегорисане путеве.

Члан 2.
   Поједини изрази употријебљени у овој Одлуци имају
сљедеће значење:
   „Пут“ је сваки јавни пут и некатегорисани пут на
којима се врши саобраћај.
   „Јавни пут“ је површина од општег значаја за
саобраћај коју свако може слободно да користи под
условима одређеним законом и коју је надлежни орган
прогласио за јавни пут,као и улице у насељу.

Jавне путеве у смислу ове Одлуке чине локални путеви
и улице у насељима.
   „Локални пут“ је јавни пут који повезује територију
Општине са другом општином или по везује насељена
мјеста на подручју Општине Доњи Жабар,или који је
од значаја за саобраћај на територији Општине.
   „Улица“ је дио пута у насељеном мјесту,са тротоаром
и ивичњаком,поред које се најмање с једне стране
налазе редови кућа или група зграда.

 „Некатегорисани пут“ је површина која се користи за
саобраћај по ма ком основу и која је доступна већем

броју разних корисника (сеоски,пољски и шумски
путеви,путеви на насипима за одбрану од поплава,
простори око објеката-бензинских пумпи,аутобуских
станица,паркиралишта,путеви у приватној својини и
слично).

Члан 3.
   Улице се дијеле на главне и споредне.
   Главне улице су улице од посебног значаја за одвијање
саобраћаја.
   Споредне улице су остале улице.

Члан 4.
На подручју Општине као локални путеви утв рђују се:

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 Р462а до границе са КО
Човић Поље,у дужини од 2,1 km,Л-3

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.

Члан 5.
Локални и некатегорисани пут сачињавају:

1. доњи и горњи строј(труп ) пута,
2. путни грађевински објекти(мостови,надвожњаци,

подвожњаци,потпорни и обложни зидови,
потходници и натходници),

3. сигнализација (хоризонтална, вертикална и
свјетлосни уређаји),

4. опрема пута(стални уређаји за заштиту пута,од
дјеловања вјетра,наноса земљишта,путоказни
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стубови,одбојне ограде,путни телекомуникациони
уређаји и опрема,јавна расвјета у функцији
саобраћаја,ограде,уређаји и опрема за заштиту од
буке и других штетних утицаја саобраћаја,паркинг
уређаји),

5. објекти, односно опрема за прику пљање и
одвођење воде са коловоза,

6. аутобуска стајалишта,одморишта и паркиралишта,
7. раскршћа и прикључци на главни пут изграђени

на путном земљишту,
8. земљишни појас са обје стране пута ширине

најмање један метар мјерено од линије која спаја
крајње тачке попречног профила пута (путни
појас ),

9. ваздушни простор изнад коловоза у висини од
седам метара мјерено од највише коте коловоза,

10.стационари путне службе,бензинске пумпе,
сервиси и други објекти за потребе одвијања
саобраћаја и одржавања путева и слично.

Члан 6.
  На локалним и некатегорисаном путевима и улицама у
насељу могу се стицати права коришћења и права
службености за постављање објеката и уређаја од јавног
интереса под условима да остварена права не угрожавају
несметано и безбједно одвијање саобраћаја и не наносе
штету путу,путним објектима и путном појасу.

II - УПРАВЉАЊЕ ЛОКАЛНИМ И
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА У
НАСЕЉУ

Члан 7.
Управљање,грађење,одржавање и заштиту мреже

локалних путева и улица у насељу врши Општина путем
Административне службе надлежне за просторно
уређење и комуналне дјелатности.

Годишњи план изградње, реконструкције, одржавања
и заштите локалних путева  и некатегорисаних путева  и
улица у насељу доноси Скупштина општине на
приједлог начелника општине,најкасније до 15.марта
текуће године. План припрема и израђује
Административна служба надлежна за комуналне
дјелатности.

Члан 8.
   Управљање,грађење,одржавање и заштиту мреже
некатегорисаних путева у државној својини(осим
пољских-њивских путева,шумских путева,путева на
насипима за одбрану од поплава,простори око објеката -
бензинских пумпи,аутобуских станица у приватној
својини,путева у приватној својини и слично)повјерава
се мјесним заједницама.
   Савјети мјесних заједница доносе годишње планове
изградње,реконструкције,одржавања и заштите
некатегорисаних путева из става 1.овог члана најкасније
до 1. септембра текуће године,за наредну годину.
   Општина ће у складу са својим финансијским
могућностима учествовати у управљању,грађењу,
одржавању и заштиту мреже некатегорисаних путева.

III ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ
И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У
НАСЕЉУ

Члан 9.
Под пословима изградње и реконструкције локалних и

некатегорисаних путева и улица у насељу,у смислу ове
одлуке,подразумијева се:

1. програмирање и планирање активности на
пословима реконструкције и изградње локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељу и
објеката на путевима,

2. пројектовање локалних и некатегорисаних путева
и улица у насељу,

3. стручна оцјена студија и пројеката - ревизија
пројекта,

4. имовинско-правни послови у поступку изузимања
земљишта и објеката,

5. уступање радова изградње и реконструкције
локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељу и објеката на путевима,

6. организација стручног надзора и контрола
грађења локалних и некатегорисаних путева и
улица у насељу и објеката на путу,

7. примопредаја локалних и некатегорисаних путева
и улица у насељу и објеката на путу на коришћење
и одржавање.

Члан 10.
 Под изградњом локалног и некатегорисаног пута и
улице у насељу и објеката на путу сматра се изградња
пута и објеката на новој траси.
 Под реконструкцијом локалног и некатегорисаног пута
и улице у насељу и објеката на путу сматрају се радови
на дијелу постојећег пута и објектима на путу којима се
мијењају његове основне карактеристике у циљу
повећања безбједности с аобраћаја,носивости и
пропусне моћи пута.
 Путеви се могу градити или реконструисати са
најмањом ширином коловоза од 4,0 метра за локалне и
3,5 м за некатегорисане путеве.
  Затечено стање ширине локалних и некатегорисаних
путева задржава,уколико обезбјеђу ју минимум
безбједности учесника саобраћаја.

Члан 11.
 Одобрење за изградњу,реконструкцију и употребу
локалног и некатегорисаног пута и улице у насељу
издаје Административна служба.
   Инвеститор је дужан да најмање 30 дана прије почетка
радова на изградњи односно реконструкцији локалног ,
односно некатегорисаног  пута или улице у насељу или
путног објекта о томе обавијести јавност у средствима
информисања.
 Административна служба надлежна за просторно
уређење и грађење дужна је путем средстава јавног
информисања огласити пуштање у саобраћај
новоизграђеног локалног и некатегорисаног пута и
улице у насељу.

Члан 12.
Одржавање објеката,опреме и инсталација лоцираних у
трупу и заштитном појасу локалног и некатегорисаног
пута и улице у насељу(водоводи,електро, ПТТ и друге
инсталације),односно извођење радова на полагању
инсталације може се вршити уз сагласност
Административне службе надлежне за комуналну
дјелатност,на начин да се при томе не ометају редовни
послови одржавања и реконструкције локалног и
некатегорисаног пута и улице у насељу.
Предузећа и друга правна и физичка лица,која се старају
о објектима уграђеним у труп пута и у земљишном
појасу,односно путном објекту (канализација, водовод,
електрични,телефонски и телеграфски каблови и др уге
инсталације),као и они који намјеравају да такве објекте
изграде,усклађују радове на тим објектима са радовима
на изградњи пута.
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   При реконструкцији или извођењу других радова на
путу имаоци објеката и инсталација из става 2. овог
члана,изграђених на путу,дужни су да о свом трошку
измјесте те објекте,односно прилагоде их насталим
промјенама.
   У случају да имаоци објеката и инсталација из става 2.
овог члана не уклоне објекте до почетка извођења
радова на путу,одговарају за штету која настане због
неблаговременог отпочињања извођења тих радова ,а
измијештање ће се извршити на њихов терет трошкова .

Члан 13.
 Прикључак локалног пута на мрежу новоизграђеног
јавног пута подразумијева изградњу савременог
коловозног застора у дужини од најмање педесет метара
посматрано од мјеста укрштања,а на терет инвеститора
изградње или  реконструкције локалног пута,у складу са
Законом о јавним путевима.
 Прикључак некатегорисаног пута на мрежу
новоизграђеног локалног пута подразумијева изградњу
савременог коловозног застора у дужини од најма ње
двадесет метара посматрано од мјеста укрштања,а на
терет инвеститора изградње или  реконструкције
некатегорисаног пута.

Члан 14.
  Технички преглед јавног локалног пута врши Комисија
коју образује начелник општине.

IV - ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У
НАСЕЉУ

Члан 15.
 Послови одржавања локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељу и објеката на њима у смислу ове
одлуке су нарочито:

1. планирање,одржавање и мјере заштите локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељу,објеката и
саобраћаја на њима;

2. редовно,ванредно и зимско(чишћење снијега и
леда са коловоза и стајалишта )одржавање локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељу и објеката;

3. уступање радова редовног,ванредног и зимског
одржавања  локалних и некатегорисаних путев а и улица
у насељу и објеката;

4. преглед путева и путних објеката,
5. мјестимично поправљање и обнављање коловоза

и трупа пута;
6. чишћење коловоза у границама путног

земљишта,односно заштитног појаса ;
7. уређење банкина;
8. чишћење и уређење јаркова,пропуста и других

дијелова пута,
9. поправка и постављање потпорних и обложних

зидова,одбојних и заштитних ограда и других објеката
на путу;

10.заштита и поправка мостова ;
11.постављање,замјена,чишћење и оправка

саобраћајних знакова и друге опреме пута ;
12.обнављање хоризонталних ознака  на коловозу;
13.нивелација постојећих сливника и шахтова у

коловозу и тротоару;
14.кошење траве и одржавање зелених површина на

земљишном појасу и у троугловима прегледности ;
15.планирање,стручни надзор и контрола извођења

радова одржавања  локалних и некатегориса них путева
и улица у насељу и објеката;

16.одлучивање о коришћењу путног земљишта и
обављању пратећих дјелатности на локалним и
некатегорисаним путевима и улицама у насељу;

17.осигурање уклањања оштећених и напуштених
возила и других ствари са  локалних и некате горисаних
путева и улица у насељу;

18.обавјештње јавности о стању проходности
локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу,
ванредним догађајима и меторолошким условима за
одвијање саобраћаја;

19.вођење евиденције о локалним и некатегорисаним
путевима и улицама у насељу;

20.остали послови који омогућавају неометан и
безбједан саобраћај на локалним и некатегорисаним
путевима и улицама у насељу.

Члан 16.
Радови на одржавању локалних и некатегорисаних

путева и улица у насељу изводе се тако да се не
обуставља безбједан саобраћај возила и пјешака на путу.
 Изузетно од одредаба става 1. овог члана,ако се радови
на одржавању локалних и некатегорисаних путева и
улица у насељу или објеката на њима не могу извести
без обустављања саобраћаја на путу,Административна
служба надлежна за комуналне дјелатности,по
претходно прибављеном мишљењу мјесно надлежне
полицијске Полицијске станице,донијеће рјешење о
обустави саобраћаја и одредити алтернативну дионицу
пута за одвијање саобраћаја за вријеме трајања радова.

Члан 17.
Одржавање локалних путева и улица у насељеном

мјесту повјерава се правном лицу које одреди
Скупштина општине.

Члан 18.
Правно лице коме су пов јерени послови одржавања
локалних путева је дужно да обезбиједи трајно,
непрекидно и квалитетно одржавање улица и лок алних
путева и одговара за штету која настане због
неблаговременог извршавања појединачних потребних
радова и мјера на њиховом одржавању(члан 15.Одлуке).

Члан 19.
Сопственици,односно корисници земљишта које се

граничи са улицама и локалним путевима дужни  су да
уклањају гране са стабала које су на коловозу и тротоару
у висини мањој од 5 метара,рачунајући од највише тачке
коловоза.

V ЗАШТИТА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉУ

Члан 20.
Под заштитом локалних и некатегорисаних путева и

улица у насељу у смислу ове одлуке подразумијева се:
1. заштита од оштећења трупа пута,
2. заштита путних,грађевинских објеката и опреме

локалних и  некатегорисаних путева и улица у
насељу,

3. заштита саобраћајне сигнализације,
4. заштита опреме пута и других објеката који с луже

путу,
5. контрола тежине,осовинског оптерећења и

димензија возила и терета приликом обављања
ванредног превоза,

6. спречавање бесправне изградње у трупу и
заштитном појасу локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељу,
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7. обавјештење корисника локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељу о стању
и проходности.

Члан 21.
 Возила са гусјеницама,као и друга возила која могу
оштетити коловоз могу саобраћати на локалним и
некатегорисаним путевима и улицама у насељу са
асфалтним и бетонским коловозима само ако су
опремљена са одговарајућим заштитним облогама на
гусјеницама.

Члан 22.
Возило које празно или заједно са теретом посједује

масу или осовински притисак већи од
дозвољеног,односно димензије веће од прописаних
сматра се ванредним превозом и  исто се и скључује из
саобраћаја на терет трошкова превозника до отклањања
пропуста,уколико не посједује одговарајућу дозволу за
обављање ванредног превоза.
 Дозвола за ванредни превоз може се користити за
превоз недјељивог терета и ако се тај превоз не може
обавити другим превозним средством.
 Дозволу из става 2.овог члана издаје Административна
служба надлежна за комуналне дјелатности ,ако стање
локалног и некатегорисаног пута и улице у насељу и
техничке карактеристике то омогућавају.
 Трошкове поступка за издавање дозволе за ванредни
превоз као и предузимање посебних мјера за обављање
ванредног превоза сноси превозник.
 Контролу маса,осовинског оптерећења и димензија
возила која саобраћају локалним и некатегорисаним
путевима и улицама у насељу може организовати
Административна служба надлежна за комуналне
дјелатности,а врши је надлежна Полицијска станица за
безбједност саобраћаја.

Члан 23.
Земљани путеви који се прикључују на локалне путеве
или улице у насељу са савременим коловозним застором
морају се изградити са тврдом подлогом или са истим
коловозним застором као и локални пут или улица у
насељу у дужини од најмање 2 0 метара,рачунајући од
ивице коловоза пута и ширине од најмање 5 метара.
Уколико физичко или правно лице нема одобрење за

изграђени колски прилаз,ист и ће уклонити правно лице
којем је повјерено одржавање путева о трошку физичког
или правног лица.
Ако изградњом локалног пута или улице у насељу дође

до његовог укрштања са земљаним путем,трошкове
изградње пута са тврдом подлогом сноси инвеститор
радова на изградњи локалног пута или улице у насељу.

Члан 24.
На правац локалног пута може се прикључити

некатегорисани пут  или улица на основу прибављене
сагласности Административне службе надлежне за
комуналне дјелатности,односно другог овлашћеног
органа,којим се одређује начин и услови прикључења.
 Ради заштите локалног и некатегорисаног пута и улице
у насељу или ради угрожене безбједности саобраћаја
може се забранити коришћење постојећих прикључака
на локални и некатегорисани пут  и улицу у насељу под
условом да постоји могућност коришђења другог
прикључка.

Члан 25.
На јавном некатегорисаном путу и улици у насељу и у

заштитном појасу некатегорисаног пута и улице у
насељу забрањено је вршење радњи или извођење
радова којима би се могао оштетити пут,објекти и

опрема на путу,повећати трошкове одржавања
некатегорисаног пута и улице у насељу,односно
угрозити безбједност саобраћаја на путу,а нарочито:

1. привремено или стално заузимање пута и извођење
радова који нису у вези са одржавањем и
реконструкцијом путева;

2. просипање,остављање или бацање било каквих
предмета или материјала по путу;

3. вучење
предмета(греде,балвани,плугови,дрљаче,камени блокови
и сл. по  путу );

4. спуштање низ стране засјека,усјека и насипа дрвене
грађе, дрва за огрев, камења и другог материјала;

5. паљење траве;
6. пуштање стоке на пут без надзора,као и напасање

на путном земљишту;
7. постављање ограда,сађење живе ограде и другог

високог растиња којим се може умањити путна
прегледност;

8. држање ђубришта или гнојних јама у заштитном
појасу пута;

9. испуштање отпадних и других вода на путно
земљиште,пут или путни јарак,или спречавање отицања
воде са пута и из пропуста кроз труп пута,или из путног
јарка;

10.наношење блата са оранице или прилазног пута на
пут;

11.укључивање возила на јавни пут и искључивање са
њега ван одређеног мјеста(прикључка);

12.вршење радњи којима би се могао оштетити јавни
пут или путни објекат,ометати или угрожавати саобраћај
на јавном путу и друге радње које штете путу ;

13.укључивање и искључивање возила на и са пута ван
предвиђених мјеста или вршење сличних радњи које
штете путу.
Изузетно од става 1.овог члана на некатегорисаним
путевима у приватној својини,власници могу дозволити
вршење појединих радова или радњи из става 1.овог
члана,ако се тиме не угрожава нормално одвијање
саобраћаја,здравље или безбјед ност грађана и имовине.

Члан 26.
Лице које наноси отпад или други материјал на

локални или некатегорисани  пут дужно је да га уклони.
Сопственици,односно закупци јавних локала,простора

за јавне приредбе и других објеката као и земљишта
поред јавног пута дужни су да редовно чисте и
одржавају дио пута испред својих објеката.
Чишћење локалног и некатегорисаног  пута се врши на

начин који не омета саобраћај,односно не угрожава
безбједност саобраћаја и не наноси штету путу и путним
објектима.
Ако лице које наноси отпад или други материјал на

локални или некатегорисани  пут,односно сопственик
или закупац објекта поред јавног пута не поступа у
смислу става 1. до 3.овог члана,пут ће о његовом трошку
очистити овлашћени давалац комуналне услуге одвоза
отпада.

Члан 27.
Возило које се на локалном или некатегорисаном  путу

онеспособи за даљу вожњу,као и товар који је пао са
возила морају се одмах уклонити са коловоза.Уклањање
возила односно товара врши се на тај начин да се не
нанесе штета јавном путу и путним објектима.
Ако возач не уклони возило,односно товар са коловоза

у року од 3 часа,уклањање возила или товара ће се
извршити путем другог лица,а о трошку имаоца
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возила,о чему Административна служба надлежна за
комуналне дјелатности доноси рјешење најкасније у
року од наредна 24 часа.
На локалним путевима и у улицама у насељу је
забрањено заустављање и паркирање теретних
моторних возила,као и на осталим јавним површинама
које за ту сврху нису одређене од стране  Општине.
Изузетно,власник или корисник теретног моторног
возила може добити одобрење за привремено
паркирање возила на путу од стране Административне
службе надлежне за комуналне дјелатности, уколико за
то постоје оправдани разлози.

Члан 28.
На мјестима поред јавног локалног пута са густим

саобраћајем моторним возилима,на којима се окупља
већи број грађана(школе,угоститељски објекти ,
спортски садржаји итд.) или гд је се напаса и држи стока
у већем броју,постављају се заштитне ограде на начин да
се обезбиједи саобраћај и заштита пута и путних
објеката од оштећења.
Зашитне ограде дужни су да подигну и одржавају

сопственици,односно корисници земљишта или
објеката из става 1. овог члана.Ако сопственик односно
корисник то не учини,заштитну ограду ће о његовом
трошку подићи и одржавати правно лице које управља
путевима.

Члан 29.
На локалном и некатегорисаном путу и путном објекту

или улици у насељу забрањено је извођење радова
којима би се могао оштетити или угрозити пут или
путни објекат,повећати трошкови одржавања путева или
угрозити безбједност саобраћаја.
Грађевински и други материјал који не служи

одржавању пута,не може се остављати поред локалног и
некатегорисаног пута на растојању мањем од три
метра,рачунајући од спољне ивице путног појаса.
 Изузетно од одредбе става 2.овог члана,
Административна служба надлежна з а комуналне
дјелатности,може дати сагласност да растојање може
бити мање,ако то не утиче на прегледност локалног и
некатегорисаног пута и безбједност саобраћаја.
 Корисник материјала из става 2. овог члана дужан је да
остављени материјал уклони из заштитно г појаса пута
најкасније у року од петнаест дана од дана његовог
остављања поред пута.

Члан 30.
Заузеће дијелова улица,локалних путева и

некатегорисаних путева ,а нарочито раскопавање,може
се обављати само на основу р јешења о заузећу дијела
улице и локалног пута или рјешења о раскопавању које
доноси Административна служба надлежна за
просторно уређење и грађење .

Члан 31.
Уз захтев за издавање р јешења о раскопавању улица или
локалног,односно некатегорисаног  пута потребно је
приложити:

1. одобрење за изградњу,
2. овјерени пројекат са изводом из плана подземних

инсталација,
3. доказ о обезбјеђењу средстава за поправку улице и

локалног пута.
Члан 32.

Раскопавање улица или локалног пута због хитне
поправке подземних инсталација може започети и пр ије
добијања дозволе,с тим да се у року од 8 сати од почетка

радова,о извођењу радова мора обавијестити правно
лице које управља путевима и комунална полиција.

Члан 33.
Поправку оштећеног дијела улице или локалног ,
односно некатегорисаног  пута,усред заузећа или
раскопавања,обавља инвеститор радова,према
техничким условима и уз надзор правног лица које
управља путевима.

Члан 34.
Постављање саобраћајних знакова,светлосних

саобраћајних знакова,св јетлосних ознака и ознака на
коловозу,или улицама,локалним и некатегорисаним
путевима,врши се на основу рјешења начелника
општине.
Постављање,уклањање,благовремену замјену и уредно

одржавање саобраћајне сигнализације и опреме пута
обезбјеђује Административна служба надлежна за
просторно уређење и грађење,путем овлашћеног
предузећа.
 Саобраћајна сигнализација и опрема на локалним и
некатегорисаним путевима и улицама  у насељу
поставља се искључиво на основу сабраћајног пројекта.

Члан 35.
На мјестима међусобног укрштања локалних путева ,

односно улица у насељу обезб јеђују се троуглови
прегледности чије странице износе 20  метара,
рачунајући од тачке прес јека осовине тих путева.
У троугловима прегледности не см ију се подизати

засади,постављати предмети и постројења и градити
објекти или вршити друге радње које ометају
прегледност локалног пута.

Члан 36.
У земљишном појасу не могу да се граде објекти
(стамбене,пословне,помоћне и сличне зграде и објекти,
бунари,резервоари,септичке јаме и слично),осим
објеката који служе саобраћају.
 Општина може дати дио земљишног путног појаса
(простор са обје стране пута ширине најмање 1,0 м
мјерено од линија које чине крајње тачке попречног
профила пута-од ивице косине засјека, усјека, насипа,
косине јарака,од берме иза ригола и сл .) у закуп на
привремено коришћење за пољопривредне и друге
сврхе,у складу са просторно-планском документацијом
пута.
Поступак око додјеле земљишта у закуп из става 2. овог

члана спроводи Административна служба надлежна за
просторно уређење и грађење .

Члан 37.
Ширина заштитног појаса поред некатегорисаног пута

у коме не могу да се граде стамбене зграде, пословне,
стамбено-пословне,помоћне,економске и друге зграде,
подижу засади,копају бунари, резервоари,септичке
јаме,изводе пољопривредни и други радови износи 3,0
метра.За инфраструктурне зграде,односно објекте у
јавном интересу,чији је инвеститор Општина,заштитни
појас може бити и мањи,ако се тиме не угрожава
редовно одвијање саобраћаја.
 Заштитни појас мјери се од спољне ивице путног
појаса,а примјењује се и у улицама у насељу,осим када  је
просторно планском документацијом  другачије
одређено.

Члан 38.
 Одобрење за изградњу грађевина у заштитном појасу
локалног и некатегорисаног пута  и улица у насељу
издаје Административна служба надлежна за просторно
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уређење и грађење,у складу са Законом о јавним
путевима и овом Одлуком.
 Затечено стање грађевина у заштитном путном појасу
се привремено задржава до привођења трајној намјени у
складу са просторно-планском документацијом пута.

Члан 39.
 Рекламне табле,ознаке,панои и други н атписи у
заштитном појасу јавног и некатегорисаног  пута
постављају се на основу одобрења које издаје
Административна служба за просторно уређење и
грађење.Уз захтјев се достављају документи утврђени
Општинским прописима.
 За постављање рекламнх табли,ознака,паноа и других
натписа у заштитном појасу магистралног и
регионалног пута,инвеститор је дужа прибавити
одобрење-сагласност надлежне организације  која
управља тим путевима.
Натписе поред јавних и некатегорисаних  путева дужно

је да одржава правно,односно физичко лице које је
захтевало њихово постављање.

Члан 40.
 Административна служба надлежна за просторно
уређење и грађење или комунална полиција,по
службеној дужности или на захтјев заинтересованог
лица покренуће поступак ради рушења објекта ,односно
уклањања
ограда,стубова,инсталација,водовода,ц јевовода,каблова,р
екламних паноа који су изграђени без одобрења на
локалном и некатегорисаном  путу (коловозу, банкини,
риголи,берми и троугловима прегледности) или
његовом земљишном појасу,као и да одмах уклони
материјал који је остављен на јавном путу.

Члан 41.
Ако се локални или некатегорисани пут налази у

таквом стању да на њему није могуће вршење саобраћаја
уопште или за поједине категорије возила,или ако
саобраћај појединих врста возила угрожава јавни пут
или наноси штету путним објектима или ако се радови
на реконструкцији и одржавању јавног пута не могу
извести без обустављања саобраћаја,и ли ако други
разлози безбједности саобраћаја то
захтијевају,Административна служба надлежна за
комуналне дјелатности,уз претходно прибављено
мишљење надлежне полицијске станице за безбједн ост
саобраћаја или саобраћајног инспектора, може на том
дијелу пута забранити саобраћај за све или за поједине
врсте возила на цијелом путу или појединим његовим
дијеловима.

Члан 42.
У случају елементарних непогода ,Административна

служба надлежна за комуна лне дјелатности или
саобраћајна инспекција,односно инспектор за јавне
путеве,може привремено обуставити саобраћај на путу.
Општа забрана саобраћаја на локалном и

некатегорисаном путу може бити привремена,а забрана
саобраћаја за поједине категорије возила може бити
стална или привремена.
Забрана саобраћаја се мора благовремено објавити

преко средстава јавног информисања и ,осим у случају
елементарних непогода,означити одговарајућим
саобраћајним знацима на путу и другим потребним
мјерама обезбјеђења.

VI - ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У
НАСЕЉУ

Члан 43.
 Средства за финансирање изградње,реконструкције и
одржавања локалних и некатегорисаних путева и улица
у насељу обезбјеђују се путем:

1. буџета Општине
2. прихода остварених од пратећих дјелат ности
3. концесија
4. кредитних средстава
5. домаћих и страних улагача,односно донаторства
6. учешћа грађана
7. осталих прихода остварених посебним прописима.

Члан 44.
Административна служба надлежна за комуналне

дјелатности дужна је  при изради годишњих планова и
распореду средстава за финансирање изградње и
реконструкције улица,локалних и некатегорисаних
путева водити рачуна о усклађеном развоју путне мреже
на цијелој територији општине Доњи Жабар,о
категорији и значају појединих путева,као и о
спремности грађана мјесних заједница да сопственим
средствима и акцијама допринесу развоју путне мреже.
  Одредба става 1.овог члана сходно се односи се и на
обавезу савјета мјесних заједница приликом израде
годишњих планова за изградњу,реконструкцију и
одржавање мреже некатегорис аних путева у државној
својини.

Члан 45.
Мјесне заједнице су обавезне да,на захт јев

Административне службе надлежне за комуналне
дјелатности,најкасније до 1.септембра текуће године,
доставе своје програме изградње и одржавања јавних
некатегорисаних путева за наредну годину.
 Административна служба може, у изради годишњих

планова,узети у обзир само планове м јесних заједница
који буду благовремено достављени и који по садржини
буду оствариви и у складу са финансијским
могућностима буџета општине и другим с редствима
мјесних заједница.

Члан 46.
Годишњим програмом за финансирање изградње,

реконструкције,одржавања и заштите локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељу, распоред
средстава и финансирање може се вршити прим јеном
сљедећих пропорција:

- на некатегорисаним путевима,за земљане радове  и
асфалтирање на 1 КМ које обезбиједе грађани и мјесна
заједница,обезбјеђује се 1 до 2 КМ из Буџета Општине,у
зависности од густине насељености уз поједини
некатегорисани пут и његове дужине,а

- за радове на одржавању и изградњи мостова,на 1
КМ мјесне заједнице и грађана,обезб јеђује се 3 КМ из
средстава Општинског буџета.

Члан 47.
 Из средстава Општинског буџета намијењених
путевима неће се обезб јеђивати средства за р јешавање
имовинских односа приликом изградње и
реконструкције некатегорисаних путева,за раскресивање
растиња и ископ и чишћење канала.

VII НАДЗОР
Члан 48.

 Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове
одлуке и других прописа који се односе на локалне и
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некатегорисане путеве и улице у насе љу врши надлежни
инспектор за јавне путеве,саобраћајни инспектор и
комунална полиција у складу са Законом о јавним
путевима,Законом о комуналној полицији,подзаконским
прописима из области јавних путева и овом Одлуком,а
нарочито у погледу:

1. стања локалних и некатегорисаних путеве и улица
у насељу,заштите и одржавања у складу са техничким и
другим прописима,техничких и других услова којима се
осигурава способност пута за обављање несметаног и
безбједног саобраћаја,

2. услова саобраћаја на локалним и некатегорисан им
путевима и улицама у насељу и мјере заштите локалних
и некатегорисаних путева и улица у насељу,

3. примјене техничких прописа,техничких
норматива и стандарда приликом извођења радова и
употребе материјала при изградњи и реконструкције и
одржавању путева,

4. прегледа техничку и другу документацију у вези са
одржавањем,реконструкцијом и изградњом путева и
објеката на путевима,

5. испуњавања услова прописаних за лица која врше
послове пројектовања,техничке и унутрашње
контроле,руковођење радовима и вршења стручног
надзора на путевима.

Члан 49.
 У вршењу послова инспекцијског надзора надлежни
инспектор и комунална полицаја су посебно
овлашћени:

1. да забране,односно обуставе извршење радова
који се изводе притивно законским прописима,
техничким нормативима и стандардима  приликом
извођења радова и употребе материјала при одржавању
и реконструкцији и изградњи путева,противно условима
саобраћаја на путевима или противно прописаним
мјерама заштите путева;

2. нареде отклањање недостатака на путевима који
угрожавају безбједност саобраћаја на путевима;

3. нареде обустављање радова који се изводе у
непосредној близини путева, а који могу довести у
питање сигурност пута и безбједност саобраћаја;

4. нареде рушење објеката,односно уклањање
инсталација изграђених,односно постављених у
заштитном појасу пута противно одредбама ове одлуке;

5. нареде рушење или уклањање објеката, материјала,
ограда,дрвећа или растиња изграђених, остављених или
подигнутих противно одредбама ове одлуке;

6. нареде предузимање мјера за обезбјеђење пута и
по потреби забрани привремено саобраћај возила која
због своје укупне масе,димензија и других техничких
својстава могу да нанесу штету путу или да угрозе
безбједност саобраћаја и не посједују дозволу за
ванредан превоз;

7. нареде привремену забрану саобраћаја на
новоизграђеном или реконструисаном путу,ако
претходно није извршен технички преглед и дато
рјешење којим се дозвољава употреба пута или објекта
на путу;

8. поднесу захтјев за покретање прекршајног
поступка,односно поднесе кривичну пријаву надлежним
органима;

9. обавјесте и други надлежни орган ако постоји
потреба и разлог за предузимање одговарајућих законом
прописаних мјера и поступака.
 Изузетно у случају када је угрожен пут и безбједно
коришћење пута надлежни инспектор или комунални

полицајац,имају овлашћење да наложе запи сником
мјере из става 1. овог члана.

Члан 50.
 У поступку предузимању управних мјера којима се
наређује отклањање утврђених недостатака и
неправилности,надлежни инспектор или комунална
полиција доноси рјешење.
 Против рјешења из става 1.овог члана може се изјавити
жалба у року од осам дана од дана достављања.По жалби
рјешава надлежно Министарсво.
 Жалба не одлаже извршење рјешења којим се
забрањују радови или саобраћај,односно којим се
наређује отклањање неостатака на путевима усљед којих
је угрожена безбједност саобраћаја,или би могла настати
штета која се не би могла поправити.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 51.
Новчане казне за извођење радова или вршење других

радњи на локалним путевима или у вези локалних
путева изричу се у складу са одредбама Закона о јав ним
путевима.

Члан 52.
 Новчаном казном од 1.000 до 10.000 КМ казниће се за
прекршај правно лице или извођач радова,а физичко
лице од 500 до 1.500 КМ,ако поступа противно
одредбама ове Одлуке,и то:

 1. не објави почетак радова на изградњи и
реконструкцији некатегорисаног пута или улице у
насељу,односно путног објекта(члан 11. став 2.);

2. не изгради земљани пут са истим коловозом као и
локални  на који се прикључује у прописаној дужини и
ширини(члан 13.);

3. саобраћа локалним и некатегорисаним путевима и
улицама у насељу моторним возилима без пумпаних
гума или возилима са гус јеницама  без прописаних
облога( члан 21.);

4. прикључује некатегорисани пут или улицу у
насељу на локални пут супротно одредбама члана 24.;

5. на некатегорисаном путу и улици у насељу чини
недопуштене радње из члана 25.;

6. не уклони у прописаном року са пута из путног
или заштитног појаса пута онеспособљено возило или
товар који је пао са возила или то уради на начин да
наноси штету путу и објектима и опреми локалног и
некатегорисаног пута и улици у насељу (члан 27.став 1.);

7. грађевинске и друге материјале који не служе
одржавању локалних и некатегорисаних путева
остављају на одстојању мањем од прописаног( члан
29.став 2.);

8. у заштитном појасу некатегорисаног пута гради
објекте,подиже засаде и изводи пољопривредне и друге
радове,супротно одредбама члана 37.;

9. поставља натписе поред некатегори саних путева и
улица у насељу противно прописаним условима о
постављању и одржавању(члан 39.);
     10. постављање и одржавање саобраћајне
сигнализације обавља супротно члану 34.;

11. не поступи по налогу саобраћајног инспектора,
пољопривредног инспектора и комуналне полиције
(члан 50.).
 За прекршаје из става 1. овог члана нов чаном казном
од 100 до 500 КМ казниће се  одговорно лице у правном
лицу.

Члан 53.
 Новчаном казном од 1000 до 3000 КМ казниће се за
прекршај правно лице које врши ванредни превоз
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ствари без дозволе за ванредни превоз или супротно
условима из посједоване до зволе за ванредни превоз
(члан 22.).
 За прекршај из става 1.овог члана казниће се  физичко
лице новчаном казном од 500 до 1500 КМ.
 За прекршај из става 1.овог члана казниће се возач
моторног и прикључног возила новчаном казном од 150
до 500 КМ.

Члан 54.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе:
1. Одлука о локалним и некатегорисаним путевима на

подручју Општине Српско Орашје("Службени
гласник Општине Српско Орашје",бр.2/00 ) и

2. Одлука о утврђивању локалних и некатегорисаних
путева на подручју Општине Српско Орашје
("Службени гласник Општине Српско Орашје",
бр.2/00 и 3/02)

Члан 55.
 Ова одлука ступа на снагу oсмог дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".

Број:01-022-41/07 Предсједник Скупштине
11.маја 2007.године Перо Стевановић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р

50
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи

(“Службени гласник Републике Српске”, бр.101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чл. 41.и 44. Закона о
буџетском систему Републике Ср пске ("Службени
гласник Републике Српске",бр.96/03,14/04, 67/05,
34/06 и 128/06),Скупштина општине Доњи Жабар, на
Двадесетседмој редовној сједници одржаној дана 11.маја
2007.године,донијела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА
2006.ГОДИНУ

Члан 1.
 Усваја се Извјештај о извршењу Буџета општине Доњи
Жабар за 2006.годину(у даљем тексту:Буџет).

Члан 2.
 Приходи Буџета за 2006.годину су остварени у укупном
износу од 1.785.313,00 КМ,а по врстама прихода како
слиједи:
- Порески приходи ………………  1.600.744,00 КМ
- Непорески приходи ……………       85.802,00 КМ
- Текуће помоћи ……………………       6.040,00 КМ
- Дугорочни кредити ....... ..............           92.727,00 КМ

Члан 3.
Укупно остварени расходи Буџета у 2006.години

износе 1.505.884,00 КМ,како слиједи:
- Текући трошкови ………………    1.304.722,00 КМ
- Капитални расходи ……………      198.504,00 КМ
- Отплате домаћег задуживања .......          2.658,00 КМ.

Члан 4.
 У 2006.буџетској години остварен је суфицит у укупном
износу од 279.429,00 КМ.

Из вишка прихода над расходима (суфицит) из става 1.
овог члана износом од 47.988,00 КМ је покривен
дефицит из 2005. године,извршен је отпис дате

позајмице у износу од 5.700,00 КМ,тако да суфицит са
31.12.2006.године износи 225.741,00 КМ.
   Суфицит у износу од 225.741,00 КМ распоређује се у
буџетској 2007.години за сљедеће намјене,како слиједи:

1) Средства за финансирање заштите од
пожара  ...............................................   16.718,00 КМ

2) Средства за санацију објеката
водоснабдијевања  ......... .................   21.000,00 КМ

3) Средства за текућу ликвидност .. 22.000,00 KM
4) Средства за капиталне инвестиције у укупном

износу од 166.023,00 КМ,и то:
1. Изградња Дома културе у Човић Пољу 40.000,00 КМ
2. Капитална помоћ Мјесној заједници Човић Поље за

изградњу спортске трибине на игралишту и пратећих
 објеката ........................................................... 11.023,00 КМ

3.  Израда   пројектне   техничке документације и
урбано уређење земљишта зграде Општине,
спортско-школске дворане и Основне школ е у
Доњем Жабару  .......................................    15.000,00 КМ.

4. Средства   за   довршетак изградње  и  опремање
спортско -   школске    дворане    у     Доњем
Жабару  ......................................................   50.000,00 КМ.

5. Асфалтирање локалних путева у насељеном мјесту
Лончари ................. .....................................    30.000,00 КМ.

6. Израда пројектне документације за потребе
изградње инфраструктурних  објеката  на  подручју
Општине ............................ ........................ 20.000,00 КМ.

Члан 5.
Извјештај из члана 1.ове Одлуке са табеларним

приказом остварених прихода и расхода Буџета
општине Доњи Жабар за 2006.годину,у прилогу,чини
саставни дио ове Одлуке.

Члан 6.
 Ова Одлука ступа на снагу даном  доношења,а објавиће
се у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-42/07 ПРЕДСЈЕДНИК
11.маја 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.

51
На основу члана 30.Закона  о локалној самоуправи

("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чланом 10. став 2. Закона о
заштити од пожара(«Службени гласник Републике
Српске»,број 16/95,16/02 и 2/05),члана 13. Одлуке о
методологији за израду Плана  заштите од пожара који
доноси Скупштина општине(«Службени гласник
Републике Српске»,број 13/03) и члана 26. Статута
општине Доњи Жабар(«Службени гласник општине
Доњи Жабар»,број 6/05),Скупштина општине Доњи
Жабар,на Двадесетседмој редовној сједници одржан ој
дана 11.маја 2007.године,,д о н о с и

О Д Л У К У
о начину чувања и спровођења Плана заштите

од пожара Општине Доњи Жабар

Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује начин чувања, спровођења

и усклађивања Плана заштите од пожара општине
Доњи Жабар,право увида и коришћења Плана заштите
од пожара и документације на основу које је израђен
План заштите од пожара.
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Члан 2.
Начелник општине,по службеној дужности прати

извршење Плана заштите од пожара.
За потпуно извршење задатака утврђених Планом,

начелник именује руковаоца Плана.
Руковаоц Плана заштите од пожара општине Доњи

Жабар лично одговара начелнику општине.

Члан 3.
Руковаоц Општинског Плана заштите од пожара

врши слиједеће послове:
- у оквиру својих овлашћења,извршава и обезбјеђује

извршење и реализацију Плана заштите од пожара
општине Доњи Жабар код свих субјеката који
активно и пасивно учествују у провођењу Плана
заштите од пожара,

- извршава и обезбјеђује извршење и реализацију
законских и подзаконских аката из области заштите
од пожара,

- врши стручне послове који се односе на
праћење,обраду и анализу података из Плана
заштите од пожара,у оквиру којих саставља
полугодишње и годишње извјештаје и доставља их
начелнику општине,

- координира рад ватрогасних служби, транспортних
организација, пројектаната, ел ектродистрибуције,
водопривреде, шумских и пољопривредних
газдинстава, електронских и штампаних медија и
других субјеката од чије активности зависи
реализација Плана заштите од пожара Општине,

- врши координацију рада носилаца планирања,
предузећа и других правних лица,државних и
других органа и самосталних привредника са
подручја општине Доњи Жабар, који су обавезни
да донесу План заштите од пожара,са Планом
заштите од пожара општине Доњи Жабар,

- прати законитост аката правних лица у области
заштите од пожара, обавјештава о томе начелника
општине и Скупштину општине и предлаже
предузимање одговарајућих мјера,

- члан је Општинске комисије за заштиту од пожара,
- ради и остале послове које му одреди начелник

општине у области заштите од пожара.

Члан 4.
Начелник општине именује Комисију за заштиту од

пожара.
Комисија за заштиту од пожара извршава слиједеће

послове:
- усклађује План заштите од пожара са значајним

организационим промјенама и материјалним
могућностима Општине-сваке године најкасније до
краја маја,

- сваке пете године усклађује План заштите од
пожара са средњорочним планом  развоја
Општине,

- прати динамику реализације мјера заштите од
пожара утврђених Планом заштите од пожара и о
томе обавјештава начелника општине,

- израђује приједлог Одлуке о заштити од пожара
општине Доњи Жабар и врши њено ажурирање,

- израђује приједлог и других општих аката из
области заштите од пожара,које доноси Скупштина
општине или начелник општине Доњи Жабар,

- прати рад едукативне дјелатности на подручју
Општине у области заштите од пожара и предлаже
мјере за побољшање исте,

- прати ватрогасна такмичења и друге активности на
популаризацији заштите од пожара у Општини и
предлаже мјере за унапређење истих,

- ради и остале послове које јој одреди начелник
општине у области заштите од пожа ра.

Члан 5.
Комисију чини 7 чланова,састоји се од активиста:

ватрогасних јединица,службеника Административне
службе,представника електродистрибуције,шумског и
пољопривредног газдинства,с тим да у свом саставу
мора имати најмање једног инжењера заштите од
пожара.

Руковаоц Плана заштите од пожара је члан Комисије
по службеној дужности.

Комисију именује и разрешава начелник.

Члан 6.
План заштите од пожара као и документација на

основу које је израђен План,са свим потребним
објашњењима,графичким п рилозима, шемама и
прорачунима, чува се у просторији руковаоца Плана,на
начин који обезбјеђује заштиту од физичког оштећења,
уништења или отуђења,те онемогућава кориштење од
стране неовлашћених лица.

Право увида и кориштења документације наведене у
ставу 1. овог члана Одлуке имају: инспектори за заштиту
од пожара,начелник општине,руковаоц Плана заштите
од пожара, Комисија за заштиту од пожара коју
формира начелник општине и лица која овласти
Скупштина општине Доњи Жабар.

Члан 7.
План заштите од пожара усклађује се са значајним

организационим промјенама и материјалним
могућностима Општине,сваке године најкасније до краја
маја,а сваке пете године овај План усклађује се са
средњорочним плановима развоја.

Члан 8.
Ова Одлука је саставни дио Плана зашти те од пожара

општине Доњи Жабар.
Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине Доњи
Жабар ».
Број: 01-022-43/07                                 Предсједник
11.5.2007.године                              Скупштине општине
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.

52
     На основу члана 26. и 27. Закона о уређењу простора
(''Службени гласник Републике Српске '',број 84/02
пречишћен текст,14/03 исправка и 112/06), а у складу са
чланом 30. Закона о локално ј самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број 101/ 04, 42/05 и
118/05),чланом 35.став 1.Одлуке о изградњи грађевина
и уређењу простора (''Службени  гласник општине
Српско Орашје,број 5/04 и ''Службени гласник
општине Доњи Жабар'', број 5/05 и 7/0 6) и чланом 26.
Статута општине Доњи Жабар (''Службени гласник
општине Доњи Жабар'',број 6/05),Скупштина општине



10

Доњи Жабар на редовној сједници о држаној дана
11.05.2007.године,донијела је

О Д Л У К У
  о измјени Плану парцелације број 01 -475-

137/01 од 23.08.2001.године

Члан 1.
     Доноси се Одлука о измјени Плана парцелације
донијетог Одлуком Скупштине општине Српско
Орашје бр.01-475-137/01 од 23.8.2001.године на
локалитету урбаног подручја насеља Лончари,и то за
парцеле означене као к.ч. број 1159/14 и 1159/15
уписане у з.к. ул. број 671 К.О. Лончари општина Доњи
Жабар.

Члан 2.
Измјена Плана парцелације обухвата

новоформиране грађевинске парцеле Одлуком број 01 -
475-137/01 од 23.08.2001.године означене као к.ч. број
1159/14 њива Гај 6. класе површине  643 м2 и к.ч. број
1159/15 њива Гај 6. класе површине 581 м 2 уписане у
з.к. ул. број 671,односно Лист непокретности број 727
К.О. Лончари са правом власништва у корист
Пишталовић (Митра) Миливоја са 1/1,те спајање
грађевинских парцела означених као к.ч. б рој 1159/14 и
к.ч. број 1159/15 у једну грађевинску парцелу означену
као к.ч. број 1159/14.

Члан 3.
     Елаборат измјене Одлуке о Плану парцелације се
састоји од графичког и текстуалног дијела.
     Графички дио плана садржи сљедеће:
     1.Шира локација Р 1:5000
     2.Парцелација к.ч. 1159/2 К.О. Лончари Р 1:2000,
постојеће стање
     3.Парцелација к.ч. 1159/2 К.О. Лончари Р 1:2000,
ново стање
     4.Табеларни приказ намјене нових грађевинских
парцела
     Текстуални дио плана садржи:
     1.Стручно мишљење за земљиште означено као к.ч.
број 1159/14 и к.ч. број 1159/15
     К.О. Лончари, општина Доњи Жабар

Члан 4.
     План је основа за спајање наведених парцела у
катастру непокретности код Републичке управе за
геодетске и имовинско -правне послове,Подручна
канцеларија Доњи Жабар.

Члан 5.
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Доњи
Жабар''.

Број:01-022-40/07 ПРЕДСЈЕДНИК
11.05.2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.

53
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи

(“Службени гласник Републике Српске”, бр.101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26. Статута
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом 108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 испр.),

Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетседмој
редовној сједници одржаној дана 11.маја 2007.године,
донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
Усваја се Програм одржавања локалних и

некатегорисаних путева за 2007.годину .

II
Програм из става I.,у прилогу,чини саставни дио овог

Закључка.
III

 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.

Број:01-022-45/07 ПРЕДСЈЕДНИК
11.маја 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.

П Р О Г Р А М
текућег одржавања и реконструкције локалних

и некатегорисаних путева за 2007.годину

УВОД

      Послови изградње,реконструкције,одржавања и
заштите као и управљање,надзор и финансирање јавних
путева регулисано је Законом о јавним путевима("
Службени гласник РС",број 3/04 и 51/04 - исправка ).
      Важећим законским п рописима 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 утврђивању
локалних и некатегорисаних путева на  подручју
општине Српско Орашје("Службени гласник општине
Српско Орашје",број 2/2000 и 3/2002).

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ
1. Пут од Видаковића раскрснице преко Милине

липе, Доњег Поља до пута Лончари - Тузла
(Ловац)------------------------------- -----        7 300 m

2. Пут од Милине липе до магистралног пута
Лончари-Тузла(код Ђорђића)-------         1500 m

      3.   Пут кроз Цвијане(од пута Доњи Жабар -Човић
Поље) -----------------------------------------------         2100 m
      4.   Пут од Видаковића раскрснице до границе КО
Човић Поље --------------------------------------         1400 m

5.   Пут кроз Миливојевиће(нови) ---------         1100 m
6.   Пут Петковића раскрсница -Жаркића мост 600 m
7.   Пут кроз Круниће-------------------------         1200 m
8.Стари пут за Орашје(Косановић-Лепница) 3000 m
9.   Дријенски пут------------------------------         1700 m

    10.   Пут за Јењић------------------------------ 2000 m
    11.   Пут од магистралног пута Лончари -
Орашје("Станара") кроз центар Човић Поља(Школа) до
границе са КО Обудовац --------------------------       4700 m
    12.   Пут за Матиће зграде школе у Човић Пољу до
границе КО Матићи ----------------------------         1300 m
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    13.   Пут од центра Човић Поља до границ е са КО
Доњи Жабар ------------------------------------        1600 m
    14.   Пут кроз Вуковиће ---------------------         1600 m
    15.   Пут кроз Јуришиће -------------------------     1000 m

Укупна дужина локалних путева на подручју општине
Доњи Жабар износи ------------------------------ 32 100 m.

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ И
ПРИСТУПНИ ПУТЕВИ ЗА ЛОКАЛНЕ
ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

      1.    Пут Жаркића мост-гробље ------------      1450 m
      2.    Пут Доње Поље-гробље ----------------        900 m
      3.    Пут кроз Ђуриће и Жаркиће ----------       700 m
      4. Пут кроз Миливојевиће и Сојшиће, од
продавнице ------------------------------- ---------       1400 m
      5.    Пут кроз Стевановиће и Тодоровиће -----   500 m
      6.    Пут кроз Павловиће и Тодоровиће -------  600 m
      7.    Пут кроз Томиће и Малиновиће -Кунава   600 m

8.    Пут Петковића-Лујића Поље(Паоченик)--  600 m
      9.    Пут Катића сокак -----------------------------   500 m
    10.   Пут Томића сокак ---------------------------     400 m
    11. Пут кроз Митровиће до раскрснице
репроцентра ---------------------------------- -------         500 m

12. Пут према инкубаторској  станици  и
шљункари ------------------------------------------------ 400 m
    13. Пут од депоније смећа (Лончари)--------      250 m
    14.   Пут Стари храст-Кунава ---------------------   600 m
    15. Пут Иљићи-Ловачка кућа-------------------      800 m
    16.   Пут раскрсница Лончар и-гробље ---------  500 m
    17. Пут за Адамовиће и избјегличко насеље
(улице) ------------------------------------------------     3000 m
    18.   Пут за гробље ------------------------------- -    400 m
    19.   Пут од Игњића до Попови ћа -------------  1200 m
    20.   Пут кроз Зариће ------------------------------    200 m
    21.   Пут кроз Миркиће до шљункаре -----------  800 m

Укупна дужина некатегорисаних путева на подручју
општине Доњи Жаба износи  16 300 m.

1. ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ
ОБЈЕКАТА,ОБЈЕКАТА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ
И ОДВОЂЕЊЕ ВОДЕ СА КОЛОВОЗА,
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ,
ОПРЕМЕ ПУТА И ЗЕМЉИШНОГ ПОЈАСА

Неопходно је редовно одржав ање саобраћајне
сигнализације(хоризонтална, вертикална и свјетлосни
уређаји ) и опреме пута ( путоказни и километарски
стубови, саобраћајни знаци, јавна расвјета у функцији
саобраћаја, итд... ) која у сваком моменту мора бити
уочљива и функционална. Одржавање потребне
прегледности пута захтијева одржавање земљишног
појаса са обје стране пута ширине најмање један метар
мјерено од линије која спаја крајње тачке попречног
профила пута ( путни појас ), првенствено на свим
локалним путевима и јавним некатегорисаним путевима
којима саобраћају аутобуси.

Планира се отклањање шута,чишћење канала и
гредерисање дијела локалног пута (Пут од магистралног
пута Лончари - Орашје (Станара) кроз центар Човић
Поља (Школа) до границе са КО Обудовац ) у дужини
око 1500 m, тачније од магистралног пута Лончари -
Орашје (Станара) према центру Човић Поља.
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.
За прикупљање и одвођење воде са  коловоза као и
одржавање и замјена саобраћајне сигнализације и опреме
пута и одржавање земљишног појаса поред локалних
путева  планирају се  средства предвиђена буџетом.
Планирана  средства за 2007.годину за услуге одржавања
путева је износ од 30 000 КМ, а трошкови одржавања
уличне расвјете су предвиђени у износу од 1000 КМ и
материјал за одржавање путева у износу од 2000 КМ.

2. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА И
ОБЈЕКАТА

У циљу обезбјеђења проходност и локалних и
некатегорисаних путева и сигурнос ти  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 3/04) 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.
           За зимско одржавање јавних путева и објеката
планирају се финансијска средства у износу од 5000
КМ.

2. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Циљеви програма одржавања путева  су:

- квалитетно одржавање свих 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 путе ва,

- безбједније одвијање аутобуског саобраћаја
кроз изградњу и одржавање аутобуских
стајалипта.

НАПОМЕНА: Да би се што ефикасније
реализовали ови циљеви потребно буџетом
предвидјети знатно већа средства од средстава која
су предвиђена за ову годину.

                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић

54
    На основу члана 30.Закона о локалној
самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”,
бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.
Статута општине Доњи Жабар(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и
4/05 испр.),Скупштина општине Доњи Жабар,на
Двадесетседмој редовној сј едници одржаној дана 11.маја
2007.године,донијела је сљедећи
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З А К Љ У Ч А К

I
Усваја  се Извјештај о стању и мјерама провођења

заштите старих лица на подручју Општине Доњи
Жабар.

II
 Извјештај из става I.,у прилогу,чини саставни дио овог
Закључка.

III
 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.

Број: 01-022-44/07 ПРЕДСЈЕДНИК
11.маја 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.

ИЗВЈЕШТАЈ
о стању и мјерама провођења заштите старих
лица на подручју општине Доњи Жабар

Црвена лампица у нашој демографској
политици треба да је стално упаљено

Посљедњих деценија у цијелом свијету присутне су
очигледне демографске промјене,од којих је засигурно
најзначајнија стално повећање удјела популације старих
у укупној популацији.Процес старења становништва у
европским земљама почео је много раније, а земље у
развоју и транзицији тек сада га доживљавају.
Посавина спада у ред подручја гдје је процес старења
становништва у укупној популацији,нужно упозоравају
на потребу прихватања старости и старења
становништва као законитог природног друштвеног
процерса који производи низ
посљедица у цјелокупном друштвеном развоју,што ову
појаву уврштава у ред социјалних проблема који
успоравају укупан развој.
Билошке,психолошке и социјалне промјене које се
јављају у старијој животној доби сваког човјека ближе
дефинишу старост као други дио половине
живота,оквирно вријеме од 60 година и више и као
субјективно осјећање човјека
које је резултат здравстевних,социјалних и других
услова живота сваког појединца гдје је пристанак и
сагласност са свим оним што она доноси услов
доживљавања старости као нормалног физиолошког
процеса.
Већина развијених земаља у свијету оптерећена овим
социјалним  проблемом,а условљене специфичним
потребама и интересима,установиле су основне
поставке државне политике са правима и
одговорностима у рјешавању овог проблема.У нашој
држави,а шире  на овом подручју,изостало је одређење
државе и свих њених политичких и друштвених
фактора према том проблему.
Проблем се не изучава,не актуелизује,не утврђују се
одговорности,још увијек он не припада никоме, а
процес тече.
Сваког дана у Републици Српској је све више старих
особа,сваког дана све мање рођења,а све више
смрти,потребе старих људи су свакодневно све веће а
њихово задовољавање све мање.

Улога породице која је била примарна у бризи о њеним
старим члановима је остала,али могућност породице
усљед структуаралних,миграционих и економских
разлога су толико смањене да она није у стању да се
одазове на позив ни за задовољење егзистенцијалних
потреба.
Са стране друштвених структура у оквиру утврђених
активности парцијално и спорадично се покушавају
рјешавати проблеми старијих људи,највећим дјелом до
сада уз помоћ међународне заједнице.Како та помоћ
више се не може очекивати то су сазрели услови да се
брига о старости треба организовати и развијати на
домаћим капацитетима.
Општина Доњи Жабар има изражену појаву старења
становништва.А у структури старијих врло велико
учешће је оних преко 75 година, и особа које живе саме
и имају специфичну породицу или је немају
никако.Када се томе дода крајње неповољан
материјални положај,остављеност старијих људи да
живе на селу,недостатак инфраструктуре установа и
служби које развијају активности за задовољење потреба
старих,онда се добија слика о врло неповољном,
забрињавајућем положају с тарих особа у нашој
општини.
Циљ ове информације јесте да подацима и документима
ослика популацију старих у општини Доњи
Жабар,посебно истичући њен потенцијално
најугоженији дио који има највеће потребе за
организованом бригом,неким видовима збрињавања и
помоћи,да предложи општини израду једног цјеловитог
плана и одговора заједнице и свих њених становника са
конкретним одговорностима.Зато се информација неће
бавити теоријским, филозофским, социолошким,
медицинским и другим аспектима старења,јер зато би
требало много више простора,него ће искључиво на
чињеницама градити слику и предложити
најрационалнија рјешења.
Општина Доњи Жабар према располозивим подацима
броји око 5.000 становника
Распоређени у три мјесне заједнице које су још увијек
руралног карактера.
Како је познато у протеклој деценији дошло је до
великих миграција становника,одласком једног
процента и доласком око ¼ нових становника што је
условило да се данас не може го ворити о стварном броју
становника.

Старосна структура становништва

ПолРед.
бр.

Старосна
доб Мушки Женски

Укупно Проценат

1. 0-6 195 192 387 10,2 %
2. 7-11 155 153 308 8,1 %
3. 12-17 150 164 314 8,3 %
4. 18-20 112 117 229 6,0 %
5. 21-30 145 157 302 8,0 %
6. 31-40 150 146 296 7,8 %
7. 41-50 147 154 301 7,9 %
8. 51-60 196 198 394 10,4 %
9. 61-70 227 228 455 12,0 %
10. преко 70 390 415 805 21,3 %

Свеукупно 1867 1924 3791 100 %

Евиденто је да постоје видљиве промјене у старосној
структури становништва општине Д.Жабар.Према
процјенама број старих људи је повећан из некол ико
разлога.
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Исељење становништва у Југославију и треће земље као
и друге општине и регионе из реда српске
националности десило се у највећем броју људима у
старосној доби између 20 и 60 година.Управо из ове
категорије највише је и жртава рата,а међу избје глим и
расељеним лицима која су дошла на подручје општине
Д.Жабар велики је број старих људи чији су чланови
породице (дјеца и унучад) отишли на друга мјеста.
Значи,најмање 23% становништва у општини Д.Жабар
је старије од 60.година. а близу 15% је у старос ној доби
50 до 60 година.
Ако се има у виду податак да је у 1998. години рођено
скро 1000 особа више него што је умрло уз драстично
приближавање рођених и умрлих последњих година и
уз претходно наведе податке број средњовјечних и
старијих особа  у укупном становништву,онда је црвена
лампица у нашој демографској политици треба да је
стално упаљена.

Са годинама слабе све функције организма и повећава
се овисност за помоћ друге особе,повећавају се потребе
за здравственом заштитом,за услугама здравственог и
социјалног сектора,за здравом исхраном,повећана је
употреба лијекова и сл.
Из овох разлога истичем ову групацију као врло
осјетљиву и са наглашеним потребама.

Материајлно обезбјеђење старих људи

Већина старих људи су корисници одређених права која
која директно дефинишу њихов матертијални положај.
Права на све облике пензије (старосна,породична,
инвалидска пријевремена) су заступљена у мањој
мјери.(129 пензионера) Људи су се у својој прошлости
балили пољопривредом те се није водило рачуна о
данима старости и изворима егзистенције.
Један број корисника је по основу права из борачко
инвалидске заштите а има и оних који су корисници
права по основу Закона за социјалну заштиту.

Матријални положај без обзира којој групацији извора
социјалне сигурности припадају је врло тежак.
Пензије су мале,социјалне помоћи такође а и борачко
инвалидска заштита такође,додатни проблем је што сви
системи у држави дјелују одвојено и немају
синхронизоване мјере у правцу заштите,такође су и
различитог степена развијености и опремљено сти у
дјеловању.
И међу старима која је веома угрожена категорија
постоје подгрупе мање и више угрожених,но тим ћемо
се бавити другом приликом.

Услови становања

Поред материјалне сигурности основни сегмет
социјалне сигурности јесте становање.Када се гово ри о
становању а у вези са старим лицима она не смијемо
заборавити чињеницу да поред грађевинске условности
стана морамо водити рачуна и о
локацији,функционалности,опремљеност стана -
куће,инсталације у станбеном простору и сл. Ситуација
по овом питању није за похвалу.
Углавном се станује у лошим стамбеним
условима.Стамбено питање најбоље је рјешено за старе
особе које живе са дјецом.

Здравствено стање и покретљивост

Специфично обиљежје старости је нарушено здравље и
слаба покретљивост.И једно и друго обиље жје директно
утичу на социоекономски статус,услове и начин
живота,потребе и проблеме и начине организовања
здравствене и социјалне заштите.Већина старих људи
има низ болести карактеристичних за старост и у
просјеку болује од више обољења.Најизраженаија
обољења у старости су:обољења срца и крвних
судова,реуматска обољења,слабљење вида и слуха,
шећерна болест,уролошке болести и сл.

Потребе старих самохраних људи

М а т е р и ј а л н е  п о т р е б е  спадају у ред најважнијих
и наизраженијих потреба. Сви стари људи сматрају д а
немају довољно средстава за задовољавање основних
животних потреба.
Само таксативно набрајам:исхрану,одјевање,
огрев,потрошњу струје,куповина лијекова и сл.
З д р а в с т в е н е  п р о б л е м е  раздвајам у неколико
група.Потребе за услугама здравствених радника (љекар
медицинска сестра),потреба за институцијалним
лијечењем,потреба за набавком лијекова,набавка
помагала.Имајући у виду податке о здрављу старих
људи,болест од којих болују и трајну инвалидност.За
задовољавање здравствених потреба има највише
тешкоћа. У првом реду то је проблем здравственог
осигурања.
Сви стари самохрани људи имају потребу имају потребу
за услугама љекара.За њих 80% стална потреба а 20%
привремена потреба (контроле и сл.)
Доступност кориштења услуга љекара и медицинске
сестре условљено је мјестом живљења и близином
здравствених установа,покретљивошћу особе и
материјалног статуса.
Требали нам организована кућна њега?

Потреба за институцијалном здравственом заштитом
сигурно је потребна но то је посебан проблем о ком смо
говорили у информацији о здравству.
Потреба за набавком и куповином лијекова је
материјално најјача потреба јер  већина лијекова се
купије.Сви лијекови за старе су скупи.
Посебан проблем је је задовољавање потреаба за
помагалима:наочаре,штаке,колица ,пелене за одрасле,
санитетски материјал за превијање,катетери и сл.

С о ц и ј а лн е  п о тр е б е  су по својој обимности и
различитости врло широке и за живот човјека као
друштвено биће врло значајне.Ако се зна да је основни
психосоцијални проблем старости осамљеност,губитак
партнера или других значајних особа, изолација,
недостатак адекватне помоћи и његе, туговање,
доколица,а у доста случајева губитак завичаја,губитак
имања,одвајање од дјеце,онда задовољавање социјалних
потреба старих људи сигурнио спадају у најмање
задовољене потребе.
Нормативно а ни праклтично старе особе у нашем
друштву не сматрају се групом гдје је потребна већа
заштита.Терет се углавном пребацује на породицу а
колико она може урадити?
Без обзира на све проблему заштите старих особа морат
ће се прићи на прави начин
Користећи све расположиве ресурсе.
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Када је у питању наша општина ми можемо рачунати са
:институциојама пензијско -инвалидског осигурања,
институцијама здравственог осигурања,и системом
социјалне заштите.
Од општинских ресурса поред „Службе социјалне и
дјечије заштите“ очекивати је ангажман Црвеног
крста,разних тјела у мјесним заједниоцама а сигурно и
учшће бизнисмена.У доста случајева и ангажман
породице.
Служба социјалне и дјечије заштите с обзиром на своју
организацију и кадровски ресурс неће моћи одговорити
на овај изазов,што би Скупштини и одборницима
требало бити јасно већ одавно.

ЗАКЉУЧАК

Проблем старих особа је акутан и сва чињења на
заштити нису у складу са модерним стремљењима у
Републици Српској а и у окружењу.
Нема изграђениог система бриге о старима.
Присутно је више иницијатива да се проблем старих
правилно схавити и да се приступи системским
рјешавањима као и изради одређених програма.

ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА

Када предлажем предузимање мјера,користећи разна
искуства других могу набрајати дуго и детаљисати,но
плашим се да то неби одвелу ка циљу.Стога ћу се
задржати на једном најозбиљнијем и најважнијем
приједлогу који подразумјева израду програма заштите
старих лица.
Бригу о старим особама треба водити у њиховим кућама
у и њиховом окружењу при чему их вишеструко
штитимо у психолошком погледу. Не чупамо их из
амбијента у ком су остарили и не прекидамо нити које
су годинама,деценијама грађене.
Ова брига подразумјева пружање разних услуга у
кући(спремање хране,чишћење,одржавање хигијене,
здравствене услуге,прање веша,дружење,успостављање
бољих односа породицом и сусједима.
Стари ће се осјећати задовољније,неће бити одбачени и
заборављени,живјет ће у старости како су очекивали при
чему ће им бити сачувано достојанство и понос,а
обезбједит ће се и властито учешће и креативност у
бризи о самом себи и другима.
Ако се све ово учини имамо ли оно што би био циљ
свих нас а то је :
И н т е г р а ц и ј а  с т а р и х  о с о б а  у  з а ј е д н и ц у .

ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК
 ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Владимир Ресановић,соц.радник

55
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи

“Службени гласник Републике Српске”,бр.101/04 ,42/05
и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине
Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.Пословника Скупштине
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 -испр.), Скупштина
општине Доњи Жабар,на Двадесетседмој редовној
сједници одржаној дана 11.маја 2007.године,донијела је
сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
Прихвата се Информација о раду и функционисању

Цивилне заштите на подручју општине Доњи Жабар .

II
Информација из става I.,у прилогу,чини саставни дио

овог Закључка.
III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Број: 01-022-46/07 ПРЕДСЈЕДНИК
11.маја 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.

РЕПУБЛИКА  СРПСКА
ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР
СЛУЖБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Датум: 24.04.2007.

И Н ФО РМ АЦ И ЈА
О РАДУ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ

ЗАШТИТЕ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

  Систем цивилне заштите Републике Српске,права и
дужности грађана,државних и других органа,
привредних друштава и других правних лица,учешће
војске и полиције Републике у заштити и спашавању,
организација цивилне заштите, попуна, материјално
опремање и евиденција,осматрање и обавештавање,
обучавање и оспособљавање, програмирање и
планирање,мобилизација цивилне заштите,
финансирање цивилне заштите,инспекцијски надзор,
радни односи,признања и награде у цивилној заштити и
друга питања од значаја за заштиту и спашавања људи и
материјалних добара,уређени су Законом о цивилној
заштити(„Службени гласник Републике Српске“,
бр.26/02 и 39/03).

  У остваривању права и дужности у области цивилне
заштите Скупштина општине,у складу са Законом о
цивилној заштити:
1. доноси одлуку о организацији и функционисању
цивилне заштите општине и обезбеђује њено
спровођење,у складу са јединственим системом цивилне
заштите Републике;
2. доноси програм цивилне заштите општине;
3. планира и утврђује изворе фи нансирања за
извршавање задатака цивилне заштите на нивоу
општине.

Начелник општине,у оквиру својих права и дужности,у
области цивилне заштите:
1. предлаже програм цивилне заштите града -општине;
2. проглашава стање природних и других несрећа и
наређује употребу снага цивилне заштите,привредних
друштава и других правних лица на подручју града -
општине;
3. непосредно руководи акцијама извршавања задатака
цивилне заштите;
4. доноси план цивилне заштите града -општине;
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5. обезбеђује организационе,кадровске и мате ријалне
услове за рад служби цивилне заштите;
6. остварује сарадњу са Републичком управом и
начелницима сусједних општина по питању заједничког
интереса за цивилну заштиту;
7. врши и друге послове из области цивилне заштите,у
складу са законом,другим прописима и општим актима.

Служба цивилне заштите у општини ,која функционише
у оквиру Административне службе, врши стручне,
управне и друге послове који се односе на:
1. припрему програма цивилне заштите општине;
2. предлагање плана цивилне заштите;
3. организовање,извођење и праћење реализације обуке
грађана на обављању личне и узајамне заштите;
4. организовање и координација спровођења мера
цивилне заштите,предлагање програма самосталних
вежби и израду елабората за извођење вежби цивилне
заштите,органа управе,привредних друштава и друго;
5. води евиденцију припадника цивилне заштите и
врши њихово распоређивање у јединице цивилне
заштите и за поверенике цивилне заштите;
6. води евиденцију материјалних средстава грађана,
привредних друштава,организација и служби која се
могу ставити у функцију цивилне заштите;
7. учествује у набавци средстава и опреме цивилне
заштите за потребе јединица и грађана и стара се о
њиховој исправности,ускладиштењу и чувању;
8. давање стручних упутстава грађанима,привредним
друштвима и другим правним лицима по питањима
цивилне заштите;
9. подношење редовних извештаја о раду начелнику;
10. подношење полугодишњих и годишњих извештаја о
раду директору Републичке управе;
11. вођење прописаних евиденција и вршење других
послова из области циви лне заштите,у складу са
законом,другим прописима и општим актима.

  Цивилна Заштита се планира,организује,припрема и
спроводи у циљу извршавања задатака који се односе на
заштиту и спасавање становништва и материјалних
добара те заштиту животне средине у с лучају
природних и других несрећа. Под природним и другим
несрећама подразумијевају се елементарне непогоде (
земљотреси, поплаве, пожари и друго), техничко
технолошке и еколошке катастрофе. Заштита и
спасавање становништва и материјалних добара
остварује се примјеном мјера опште заштите и
спасавања, као и извршавање посебних задатака
Цивилне Заштите. Имајући све ово у виду Цивилна
Заштита општине Доњи Жабар припрема планове и
јединице  за дјеловањем у случају потребе ако се деси
нека природна или друга нес рећа. На основу одлуке о
Цивилној Заштити општине Доњи Жабар формиран је
општински Штаб Цивилне Заштите који броји 13
чланова. Формиране су јединице Цивилне Заштите које
ће бити ангажоване у случајевима елементарних
непогода. Величина јрдиница,одјељења,и њ ихов састав
је формиран на основу процјене угрожености, величине
територије те насељености општине .До сада су
формиране јединице Цивилне Заштите и то :опште
намјене и специјализоване намјене као што су одјељење
прве медицинске помоћи,одјељење за заштиту
животиња и биља,ватрогасно одјељење, одјељење за
расчишћавање од рушевина,одјељење за евакуацију и
одјељење за збрињавање.Из свих наших насељених

мјеста,односно мјесних заједница предвиђени су
повјереници Цивилне Заштите. У наредном периоду
мора се извршити нова попуна и распоред у јединице
Цивилне Заштите тако да се распореде млади и
способни а што је сада могуће због престанка важења
војне обавезе.
  Од Планова заштите направљени су План заштите од
поплава,План заштите од птичијег грипа, План од
снијежних наноса и падавина, План прве мдицинске
помоћи,План евакуације и збрињавање угрожених,
План заштите и спасавање животиња, намирница и
биљних производа,те План асанације терена. У
наредном периоду треба израдити План заштите од
пожара.
Сви планови се морају с ваких шест мјесеци
усаглашавати и дорађивати. Могући проблем у
будућности може да буде што општина нема сточног
гробља и у случају неке велике елементарне непогоде то
би престављало велику потешкоћу при реализацији
донесених планова.

  Цивилна Заштита општине Доњи Жабар је слабо или
готово никако опремљена. Средства предвиђена за
цивилну заштиту требала би бити већа тако да се могу
набавити неке превентивне ствари као што су заштитна
одијела за једнократну употребу и слично. До сада је
набављено 10 лопата,  2 колица и 100 врећа за пијесак.
Од Републичке Цивилне Заштите имамо 10 брентача за
гашење почетног пожара.

  Тежиште рада општинске Цивилне Заштите у
наредном периоду биће усмјерено на формирању
потребних јединица, као и на потпуној попуни
јединица са квалитетним и способним млађим људима и
материјално техничким средствима, као и на уклањању
НУС-а и захтјевима за деминирање терена.

  Цивилна Заштита општине Доњи Жабар је прибавила
потребну документацију и упутила захтјев за израду
Плана за деминирање по вршина у Човић Пољу.
Израдом овог плана тражићемо средства и донаторе
како би се извршило деминирање овог пољопривредног
земљишта које се сада налази у приоритету за
деминирање у Босни и Херцеговини.

  У току 2006. године остварена је добра сарадња са БХ
MAK-ом и са НПА тимом из Брчког на уклањању
неексплодираних убојитих стедстава тако да смо имали
неколико интервенција које су изведене одмах по
нашем захтјеву те ту сарадњу треба наставити.

ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР
ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

Јово Жигић

56
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи

(“Службени гласник Републике Српске”,бр. 101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом 108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар( “Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 -испр.),
Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетседмој
редовној сједници одржаној дана 11.маја 2007. године,
донијела је сљедећи
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З А К Љ У Ч А К

I
Прихвата се Информација о стању организовања и

рада Ватрогасне службе на подручју Општине Доњи
Жабар.

II
Информација из става I.,у прилогу,чини саставни дио

овог Закључка.
III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБ АР

Број: 01-022-47/07 ПРЕДСЈЕДНИК
11.маја 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А
о стању организовања и р ада Ватрогасне

службе на подручју општине Доњи Жабар

У циљу откривања и спречавања опасности од пожара
и спасавања људи и материјалних добара угожених
пожаром, општина и други субјекти организују и
обезбјеђују заштиту од пожара, брину се о њеном
успјешном функционисању и учествују у њеном
спровођењу.

Ради учествовања у спровођењу превентивних мјера
заштите од пожара, гашења пожара и спасавања људи и
материјалних добара угрожених пож аром и
елементарним непогодама,као и вршењу других задатака
у вези са заштитом од пожара утврђених општин ским
планом заштите од пожара,оснивају се ватрогасне
јединице.

Ватрогасне јединице могу бити професионалне и
добровољне.

Добровољне ватрогасне јединице формирају се у
ватрогасним друштвима.

На подручју наше општине дјелује  Ватрогасно
друштво "Доњи Жабар" које је основано
1977.године.Пререгистровано је 1997.године у складу са
Законом у суду у Бијељини Рјешење бр:Ф1 -357/97 од
12.06.0997.године. Статут друштва је уклађен са важећим
законским прописима 2004.године, Рјешење
бр:Ф1.89/2004 од 28.12.2004.године.

Руководство Друштва чине Управни одбор који броји
9 чланова и Надзорни одбор од 3 члана.

Од имовине друштво посједује Ватрогасни дом
величине 11х7 м у чијем приземљу се налазе двије
гараже. На спрату се налази сала за састанке и једна
просторија за рад  руководства и чување докумената.
Друштво посједује и кафану Ватрогасног друштва и
земљиште око кафане.

Од опреме и возила Друштво не посједује ништа.
Посједовали су комби и нешто ситног инвентара, али је
то све усљед ратних дејстава мобилисано и никада није
враћено Ватрогасном друштву.

Ватрогасно друштво броји 43 члана са положеним
стручним испитом и звањем "ватрогасац". Такође има 4
подофицира и руководиоца акције гашења пожара са
положеним стручним испитом.

Од укупног броја чланова  Друштва, 18 ваторгасаца је
са ССС, 2 ватрогасца са ВКВ и 23 са основном школом.

Старосна структура ватогасаца је следећа:
- од 30-45 година 18 ватрогасаца
- од 40-60 година 17 ватрогасаца
- преко 60 година 8 ватрогасаца.

ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР
Цивилна заштита

57
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи

(“Службени гласник Републике Српске”, бр.101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 испр.),
Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетседмој
редовној сједници одржаној дана 11.маја 2007.године,
донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
Извјештај о снабдијевању електричном енергијом на

подручју Пословнице Пелагићево за период јун -
децембар 2006.године бр.202/2007.од 24. 4. 2007. године
враћа се предлагачу ради израде новог Извјештаја.

II
  Скупштина општине Доњи Жабар,у складу са
Програмом рада Скупштине за 2007.годину,тражи од
ЕДП "Електро-Бијељина"Бијељина а.д. РЈ
"Електродистрибуција Бијељина" ПОСЛОВНИЦА
ПЕЛАГИЋЕВО да за наредну сједницу Скупштине
општине у јуну мјесецу 2007.године изради и достави:

И з в ј е ш т а ј  о извршеним инфраструктур ним
радовима у циљу побољшања електродистрибутивне
мреже у 2006.години са Планом радова у 2007.години
на подручју Општине Доњи Жабар.

III
Скупштина општине закључује да је потребно од

стране овлашћеног лица извршити поновно  мјерење
напона струје на подручју Општине Доњи Жабар  и
израдити Елаборат о стању НН мреже.

IV
 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће

објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.

Број: 01-022-48/07 ПРЕДСЈЕДНИК
11.маја 2007.године        СКУПШТИ НЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.

58
   На основу чл. 30.и 121. Закона о локалној

самоуправи("Службени гласник Републике Српске",
бр.101/04 и 42/05),а у складу са чланом 2 6. Статута
општине Доњи Жабар("Службени гласник општине
Доњи Жабар",бр.6/05),Скупштина општине Доњи
Жабар,на Двадесетседмој редовној сједници одржаној
дана 11.маја 2007.године,донијела је
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење

поступка јавног конкурса за пријем службеника
у радни однос у Административну службу

I
    Именује се Комисија за спровођење поступка јавног
конкурса за пријем у радни однос у Административној
служби,на радна мјесто Самостални стручни сарадник за
финансије и Буџет и радно мјесто Виши стручни
сарадник за привреду,пољопривреду,трговину и
развој,(у даљем тексту:Комисија),у саставу:

1. Радо Лејић, са листе стручњака, члан,
предсједник

2. Радмила Божић, са листе стручњака, члан,
замјеник предсједника

3. Симо Божић,са листе стручњака ,члан
4. Драгиња Стевић, из реда службеника са

професионалним искуством, члан
5. Слободан Вуковић, из реда службеника са

професионалним искуством, члан.

II
Комисија врши провјеру пријава на конкурс за

упражњено радно мјесто из тачке I.овог Рјешења ,
обавља улазни интервју са кандидатима,утврђује
редослијед кандидата и врши друге послове у поступку
провођења конкурса за пријем у радни однос у
Административну службу  општине Доњи Жабар,у
складу са Законом о локалној самоуправи(„Службени
гласник Републике Српске“,бр.101/ 04,42/05 и
118/05),Правилником о јединственим правилима и
процедури провођења јавне конкуренције за
запошљавање у Административној служби Општине
Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи
Жабар“,бр.12/06)и другим прописима који регулишу
запошљавање у административној служби јединице
локалне самоуправе.

III
   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а биће
објављено у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".

Број:01-022-49/07 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
11.5.2007.године Перо Стевановић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р

59
На основу члана, 1,2,3,4,5,став 1, члана 9. став 2. тачка

5.и 6.те члана 10. Закона о заштити становништва од
заразних болести)"Службени гласник Републике
Српске",број 10/95),члана 43. Закона о локалној
саомоуправи("Службени гласник Р епублике Српске",
број 101/04,42/05, 118/05), члана 44.и 61.став 5.Статута
општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине
Доњи Жабар",број 6/05)и Уговора бр. 02-510-1/07
начелник општине Доњи Жабар,доноси

Н А Р Е Д Б У
О ОБАВЕЗНОЈ,СИСТЕМАТСКОЈ И

ПРЕВЕНТИВНОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР У 2007.ГОДИНИ

I
У циљу заштите становништва од појаве и ширења
заразних болести које преносе мишеви и глодари,

н а р е ђ у ј е  се вршење обавезне, систематске и
превентивне дератизације на подручју општине Доњи
Жабар.

II
Дератизацију извршити у мјесецу априлу -"Прољећна
дератизација" 2007.године.

III
Систематском дератизацијом обухватити све објекте и
јавне површине на подручју општине Доњи Жабар, и
то:
-зграде државне управе и објекте којима управља
општина,
-предшколске,школске и вјерске објекте,
-објекте државних и приватних предузећа,
-објекте приватних услужних, трговинских, занатских и
угоститељских радњи,
-стамбене објекте и индивидуална домаћинства,
-јавне површине,
-обале водотокова,
-канализациону мрежу и
-депоније отпада.

IV
Систематску дератизацију ће извршити предузеће
"Санитарац" из Власенице,(у даљем тексту:"Давалац
услуга").

V
Предузећа,установе и друга приватна лица која имају
склопљен уговор о вршењу дератизације са другим
овлашћеним предузећима,установам а и другим лицима,
стављају се у фазу мировања за вријеме извођења
систематске дератизације.

VI
Трошкове услуга дератизације:
-за канализациону мрежу,јавног сметљишта и јавних
површина сносе предузећа која њима управљају,
-за водотоке,школске,предшколске и  социјалне установе
сноси општина,
-за пословне и помоћне просторије предузећа,
трговинских, угоститељских и занатских радњи а
нарочито оних који се баве производњом,
складиштењем и прометом  животних намирница, сносе
сами власници наведених објеката,
-за стамбене и пословне објекте,подруме,таване и
складишта,те дворишта наведених објеката сносе
заједнице етажних власника,
-за привредне објекте сносе власници,
-за породичне куће(домаћинства) сносе власници,осим:
1.домаћинства породица погинулих бораца,
2.домаћинства породица заробљених и несталих бораца
и РВИ,
3.социјално угрожена домаћинства(трошкове
дератизације за ова домаћинства сноси "Давалац
услуга",
-за аутобуске станице и средства јавног превоза сносе
правна лица која њима управљају,
-за објекте пијаце сносе власници,
-за сва друга мјеста или објекте на којима постоји разлог
за примјену дератизације сносе власници.

VII
За праћење квантитета и квалитета извршених радова
од стране "Даваоца услуга" задужена је здравствено -
санитарна инспекција.

VIII
"Давалац услуга" дератизације је дужан благовремено
обавијестити становништво и упозорити на извођење
ове значајне акције путем јавног информисања и
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истицањем плаката на свим јавним мјестима на подручју
Општине.
"Давалац услуга" је дужан са државним и приватним
предузећима,прије уласка у посао,склопити уговор.

IX
  Примједбе и приговоре на квалитет извршене
дератизације у току акције доставити здравствено -
санитарној онспекцији.

X
Против предузећа и одговорних лица у предузећима,
власника приватних самосталних р адњи и власника
стамбено-породичних зграда и носилаца станарског
права који не поступе по Наредби,примијениће се
санкције у складу са поменутим Законом о заштити
становништва од заразних болести.

XI
Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће
објављена на огласној табли Општине,мјесних
канцеларија,мјесних заједница и у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".

Број: 02-510-1/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана,18.4.2007.године Саво Јовичић,с.р.

60
   На основу члана 40. члана 43. Закона о локалној

самоуправи("Службени гласник Републике Српске" бр.
101/04,42/05,118/05),члана 44. Статута општине
("Службени гласник општине Доњи Жабар",број 6/05)
доносим следећу

О Д Л У К У
о  покретању  Про ј екта  разво ј а  и

импл ементаци ј е  система  у прављања
квал итетом по захт ј евима  ст анд ард а  I SO
9001  :  2000  у  Ад министративној  сл ужби

I
  Овом Одлуком приступа се покретању Пројекта о
успостављању и примјени система управљања
квалитетом по захтјевима стандарда ISO 9001 :2000 у
Административној служби о пштине Доњи Жабар(у
даљем тексту:Служба) у сарадњи са Савезом општина и
градова Републике Српске.

II
  Савез општина и градова Републике Српске ће о свом
трошку извршити снимак стања са приједлогом мјера
промјена,документацију по захтјеву стандарда ISO 900 1
:2000,израдити мисију и визију Општине,као и друге
базне документе за успостављање система управљања
квлитетом (СУК).
  Сви запослени у Административној служби дужни су
Савезу општина и градова Републике Српске и
консултантима које Савез ангажује на овим  пословима,
пружити сваку помоћ или услугу или поступити по
налогу.

III
  Чланови радног тима (ОДБОР ЗА КВАЛИТЕТ) за
реализацију пројекта су:

1. Жељко Марјановић,замјеник начелника општине,
вођа пројекта и особа одговорна за квалитет

2. Ружица Јовичић, службеник Административне
службе,члан,

3. Митар Митровић,секретар Скупштине општине,
члан.

  Чланови радног тима су обавезни вршити периодично
извјештавање начелника општине,запослених у
Административној служби и грађане Општине о статусу
реализације пројекта.
  Савез општина и градова Републике Српске дужан је
предати документацију Одбору за квалитет за
сертификовање о успостављању система управљања
квалитетом по стандарду ISO 9001:2000.

IV
   Средства за извршење консултантских услуга и
комплетне израде документаци је у реализацији овог
пројекта(до интерног аудита) обезбиједиће Савез
општина и градова Републике Српске.Средства за рад
одбора за квалитет,информисања запослених и грађана,
интерних аудита и сертификовање Административне
службе Општине Доњи Жабар обезбије диће се у буџету
општине Доњи Жабар.
  Накнаде за рад Одбора за квалитет и интерног
аудита,као и други трошкови потребни за реализацију
Пројекта,утврдиће се посебним рјешењем.

V
  За интерног аудиту Пројекта именује се Радо
Лејић,дипл.економиста.
  Интерни аудит је дужан поступати у складу са
правилима струке и система управљања квалитетом,као
и редовно извјештавати Одбор за квалитет.

VI
  Реализација ове Одлуке вршиће се уз ангажовање Тима
квалитета,свих запослених Административне службе,као
и консултанта којег ангажује Савез општина и градова
Републике Српске.
  Сви запослени у Административној служби дужни су
Савезу општина и градова Републике Српске и
консултантима који су ангажовани на реализацији овог
пројекта пружити сваку помоћ или извршити неку
радњу,у противном неиспуњавањем наведених
дужности запослени чине тежу повреду радних
дужности.

VII
Ова Одлука ступа на снагу са даном доношења,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар" и дневном листу "Глас Српске".

Број:02-052-16/07        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
19.априла 2007.године Саво Јовичић,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р

61
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи

(«Службени гласник Републике Српске,» бр.101/05,
42/05 и 118/05),а у складу са чланом  44. Статута
општине Доњи Жабар(«Службени гласник Општине
Доњи Жабар»,бр.6/05),начелник општине Доњи
Жабар,д о н о с и

О Д Л У К У
о образовању Комисије за избор корисника

бањско-климатске рехабилитације

I
Образује се Комисија за избор корисника бањско -

климатске рехабилитације ратних војних инвалида и
чланова породица погинулих бораца одбрамбено -
отаџбинског рата за 2007.годину(у даљем тексту
Комисија) у саставу:

- Радмила Божић,предсједник Ком исије,
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- Гајић Милорад,представник РВИ из БОРС -а,члан,
- Цвијановић Душан,представник РВИ из БОРС-а,
- Жигић Симо,представник породица погинулих

бораца,члан и
- Јовановић Предраг,представник породица погинулих

бораца,члан.
II

Комисија из тачке I. ове Одлуке има задатак  да на
основу поднесених  захтјева сачини коначну листу
изабраних корисника бањско-климатске рехабилитације
у складу са Пројектом бањске рехабилитације РВИ и
чланова породица погинулух бораца за 2007. годину и
Јавним позивом за подношење захтјева.

Уз писмени захтјев подносилац је дужан приложити
следеће:

- доказ о статусу и
- налаз и препоруку здравствене установе о

неопходности бањске рехабилитације

III
Накнада за рад члановима Комисије одређује се

појединачном износу од 30,00КМ за сваку одржану
сједницу.О вођењу евиденције одржаних
сједница,дневном реду и присутности чл анова Комисије
на свакој сједници стараће се предсједник Комисије.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће

објављена у «Службеном гласнику општине Доњи
Жабар».

Број: 02-563-1/107 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
3.април 2007.године Саво Јовичић,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р

62
На основу члана 61.став 7.Статута Општине Доњи

Жабар(„Службени гласник Општине Доњи
Жабар“,бр.6/05) и члана 42.став 5.Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник
Општине Доњи Жабар“,бр.1/05),  Одбор за уређење
простора,комуналне дјелатности и заштиту животне
средине Скупштине општине Доњи Жабар ,на
Четрнаестој сједници одржаној 14.маја 2007.године,уз
сагласност предсједника Скупштине општине донио је

О Д Л У К У
о образовању пододбора за вршење те хничких

послова у поступку одређивања имена
насеља,улица и тргова

I
   Образује се пододбор за обављање техничких послова
у поступку одређивања имена насеља,улица и тргова(у
даљем тексту:пододбор),у саставу:
- Жарко Чабак,представник Републичке управе за

геодетске и имовинско-правне послове ПК Лончари,
предсједник пододбора
- Драгиња Стевић,службеник Административне службе,

члан
- Слободан Вуковић,службеник Административне

службе,члан.
II

  Пододбор има задатак да прибави одговарајуће
геодетске подлоге,изради потребне скице и друге
стручне цртеже,документе и материјале потребне за рад

Одбора за уређење простора,комуналне дјелатности и
заштиту животне средине Скупштине општине Доњи
Жабар,у поступку одређивања имена насеља,улица и
тргова,у складу са  Одлук ом о одређивању и
обиљежавању имена насеља,улица и тргова и
означавању зграда бројевима( "Службени гласник
Општине Српско Орашје",бр.3/03 и "Службени
гласник Општине Доњи Жабар",бр. 2/07).

III
  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".

Број: 01/4-022-6/07  ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА
14.маја 2007.године Цвијетин Ђорђић

Сагласност дао:
Предсједник Скупштине општине

Перо Стевановић ,с.р.
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Број 4-Службени гласник Општине Доњи Жабар-Уторак,21.маја 2007.године

С А Д Р Ж А Ј

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

49. ОДЛУКА о одржавању,заштити,развоју и управљању локалним и некатегорисаним
путевима и улицама у насељу

50. ОДЛУКА о усвајању извјештаја о извршењу Буџета Општине Доњи Жабар за 2006.годину
51. ОДЛУКА о начину чувања и спровођења Плана заштите од пожара Општине Доњи

Жабар
52. ОДЛУКА о измјени Плану парцелације број 01 -475-137/01 од 23.08.2001.године
53. ЗАКЉУЧАК о усвајању се Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева за

2007.годину
54. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о стању и мјерама провођења заштите старих лица  на

подручју Општине Доњи Жабар
55. ЗАКЉУЧАК о прихватању се Информација о раду и функционисању Цивилне заштите на

подручју општине Доњи Жабар
56. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информација о стању организовања и рада Ватрогасне службе

на подручју Општине Доњи Жабар
57. ЗАКЉУЧАК о враћању Извјештаја о снабдијевању електричном енергијом на подручју

ЕДП "Електро-Бијељина"Бијељина а.д. РЈ "Електродистрибуција Бијељина"
ПОСЛОВНИЦА ПЕЛАГИЋЕВО за период јун -децембар 2006.године бр.202/2007.од 24.
4. 2007. године

58. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за пријем
службеника у радни однос у Административну службу

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
59. НАРЕДБА о обавезној,систематској и превентивној дератизацији на подручју Општине

Доњи Жабар у 2007.години
60. ОДЛУКА о покретању Пројекта развоја и имплементације система управљања квалитетом

по захтјевима стандарда ISO 9001 : 2000 у Административној служби
61. ОДЛУКА о образовању Комисије за избор корисника бањско-климатске рехабилитације

ОСТАЛИ АКТИ
ОДБОР ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА,КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
62. ОДЛУКА о образовању пододбора за вршење техничких послова у поступку одређивања

имена насеља,улица и тргова

Понедјељак,21.маја 2007.године-Службени гласник Општине Доњи Жабар -Број 4/07
Оснивач и издавач:Скупштина општине Доњи Жабар,Доњи Жабар.Одговорни уредник:Митар

Митровић дипл.правник.Уређује Редакцијски колегиј:Ружица Јовичић,Миле Максимовић и
Зденко Јовановић.Тел/факс:054/875 -100. "Службени гласник општине Доњи Жабар" изл ази по
потреби.Жиро рачун Општинских прихода: 562-011-00000765-86 код Развојне банке
Југоисточне Европе АД Бања Лука -Филијала Модрича.


