
34 АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На основу чл. 3. ст.1 Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Српске“,

бр. 11/95, 18/95-исправка и 51/02), а у складу са чл. 30 Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, бројеви: 101/04,42/05 и 118/05) и чл. 26. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар, број:605), Скупштина општине Доњи Жабар на
Двадесетчетвртој редовној сједници одржаној дана 19.априла 2011.године, донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА И

КОМУНАЛНОМ РЕДУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Члан 1.
   У Одлуци о комуналним дјелатностима и комуналном реду на подручју општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:11/05,2/08,12/09 и 8/10) у члану 2. ст.1 иза тачке 1.
додаје се нова тачка 2. која гласи:

   „2. пречишћавање и одвођење отпадних вода које обухвата сакупљање искоришћених вода од
прикључка корисника на заједничку канализациону мрежу, одвођење канализационом мрежом,
пречишћавање и испуштање из мреже, као и чишћење септичких јама“.

   Досадашње тачке 2.,3.,4.,5.,6.,7. и 8., сада постају тачке 3.,4.,5.,6.,7.,8. и 9.

   Став 2. мења се и гласи:
   „ Дјелaтности из тачке 1., 2. и 3. става 1. овог члана су дјелaтности индивидуалне комуналне
потрошње, а дјелатности из тачке 4. до 9. су  дјелатности заједничке комуналне потрошње“.

   У члану 3. ст.1 после тачке е) додају се новe тачкe, ж) и з) којe гласе:
„ж) јавна канализација - сви објекти за сакупљање искоришћених вода и фекалних органских

материја, почев од прикључака односно првог ревизионог шахта до уличног канала па до уређаја за
таложење, пречишћавање и испуштање вода,
   з) кућна канализација-објекти и уређаји за испуштање отпадних вода из грађевинских објеката до
првог ревизионог окна, укључујући и њега, рачунајући од уличног цјевовода“.

Члан 2.
   После чл.25. додаје се нова тачка 1А „Пречишћавање и одвођење отпадних вода“ и нови чланови
25а, 25б,25в,25г,25д,25ђ,25е,25ж,25з,25и и 25ј, који гласе:

     1А   „Пречишћавање и одвођење отпадних вода“
1.А1.  Дефиниција

Члан 25а.
   Под пречишћавањем и одвођењем отпадних вода подразумијева се сакупљање и усклађење
отпадних вода, атмосферских и површинских вода са јавних површина канализацијом, одводним
каналима, дренажом или на други начин, њихово пречишћавање и испуштање из мреже, одржавање
канализационе мреже, канала сливника и других објеката за уклањање вода, као и сакупљање
искоришћених вода и прикључака потрошача на уличну мрежу и одвођење канализационом
мрежом, пречишћавање и испуштање из мреже.
   Канализација се дијели на:
     1. јавну канализацију,
     2. кућну канализацију,
   Јавну канализацију чине:

- колектори,
- силазна окна,
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- прикључни водоводи на јавну канализацију,
- црпне станице,
- секундарни уређаји за пречишћавање отпадних вода,
- таложници,
- ревизиона окна и затворени канали, и
- други објекти везани за функционисање система јавне канализације.

   Кућну канализацију чине објекти и уређаји за испуштање отпадних вода из грађевинских објеката
до првог ревизионог окна, укључујући и њега, рачунајући од уличног  цевовода.
   Системом јавне канализације управља и стара се о његовом одржавању општина Доњи Жабар.
   Кућном канализацијом управљају, и одржавају је власници, односно корисници.

1.А2. Изградња и прикључење на јавну канализацију
Члан 25б.

   Објекти јавне канализације изграђују се по инвестиционо-техничкој документацији са
урбанистичко-техничким условима и под надзором правног лица овлашћеног за пружање услуга
стручног надзора над извођењем радова хидроградње.

Члан 25в.
   Пројектовање кућног канализационог прикључка врши се искључиво преко овлашћеног
привредног друштва које има лиценцу и којег одреди општина у поступку јавне набавке радова, у
складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Члан 25г.
   Прикључак кућне канализације на систем јавне канализације изводи искључиво општина путем
овлашћеног привредног друштва  изабраног у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
   Трошкове прикључења на јавну канализацију сноси корисник.
   Посебном одлуком коју доноси Скупштина општине на приједлог Начелника општине одређује се
висина накнаде  за прикључак на јавну канализацију.
   Висина накнаде за прикључак одређује се за физичка лица (домаћинства) по етажи, а за правна
лица и предузетнике по површини пословног простора.
   Спајање кућне канализације са јавном канализацијом мора се извршити у року од једне године  од
када су се стекли услови.
   Уколико се у току извођења радова на изградњи система канализације утврди да би накнадно
прикључење објекта на јавну канализацију морало довести до раскопавања улице, односно јавне
површине, комунална полиција је обавезна и овлашћена да наложи власнику/кориснику објекта
прикључење на канализацију.

Члан 25д.
   Комунални и сви други радови који се изводе изнад или у непосредној близини јавне канализације,
изводе се уз сагласност  општинског органа надлежног за комуналне послове.
   Радове на заштити и обезбјеђењу канализационе мреже и објеката канализације изводи привредно
друштво на терет инвеститора других радова.

Члан 25ђ.
   Корисник је дужан да после прикључења  кућне  канализације на јавну канализацију, у року од 15
дана, септичку јаму стави ван употребе, испразни, очисти и дезинфикује исту.
   Власник, односно корисник прикључне канализације дужан је, у свако вријеме, омогућити
здравствено-санитарном инспектору и комуналном полицајцу несметан приступ уређајима за
пречишћавање и ревизионом окну.

Члан 25е.
   Прикључење индустријских објеката на јавну канализацију може се дозволити уколико су
постављени одговарајући уређаји за пречишћавање и инструменти за мјерење количине и квалитета
отпадних вода предвиђених техничком документацијом.

Члан 25ж.
   Забрањено је самостално прикључење објеката на јавну канализацију.
  Уколико се грађанин или правно лице самовољно прикључи на јавну канализацију,општинска
комунална полиција ће донијети рјешење којим ће наложити искључење са канализационе мреже.
   Грађанин, односно правно лице може изјавити жалбу Начелнику општине у року од 15 дана од
дана достављања рјешења.
   Жалба не задржава извршење рјешења.
   У спровођењу извршења демонтажу прикључка извршиће општина, путем правног или физичког
лица,  на терет корисника.
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1.А3.Одржавање и заштита канализације

Члан 25з.
   О одржавању канализационе мреже са свим припадајућим објектима, главним колекторима,
црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода стара се општина Доњи Жабар
путем привредног друштва,односно предузетника,изабраног у складу са прописима о јавним
набавкама.
   Уговор о одржавању јавне канализације у име општине закључује Начелник општине.
   Под одржавањем канализације подразумијева се чишћење таложника и шахтова,мреже фекалне
канализације, одржавање шахтова и цјевовода од запушења муљем, шљунком и слично, поправка
оштећене канализације, чишћење излива садржаја отпадних и фекалних вода из канализације и
чишћење површина са дезинфекцијoм истих.
   О одржавању кућне канализације и канализационих прикључака, који почиње од првог ревизионог
окна уличног цјевовода, старају се власници, односно корисници.
   Трошкове одржавања кућне канализације и канализационих прикључака сносе власници, односно
корисници.

Члан 25и.
   Забрањено је:
    1. самовољно спајање прикључних и других инсталација на јавну канализацију,
    2. одвођење отпадних и атмосферских вода преко прикључних инсталација канализације
сусједног стамбеног објекта или земљишта,
    3.  уграђивање одводних цијеви на дијелу канализационог прикључка од уличне канализационе
мреже до првог ревизионог окна иза регулационе линије,
    4. испуштати у јавну канализацију материје које ометају или онемогућавају протицање отпадних
вода или које могу оштетити канализацију у складу са Правилником о условима за испуштање
отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник Републике Српске“, број:44/01),
    5. спајање унутрашњих инсталација канализације и других инсталација на канал раздјелног
система канализације супротно његовој намјени,
    6. неовлашћено прекидање протока каналског садржаја, односно нормалног функционисања
кућне канализације,
    7. испуштање отпадних вода на јавне и друге површине.

  1.А4.  Накнада за коришћење јавне канализације
Члан 25ј.

   Накнаду за одвођење и пречишћавање отпадних вода плаћају сви корисници јавне
канализације.Накнаду утврђује Скупштина општине посебном одлуком на приједлог Начелника
општине. Висина накнаде за коришћење јавне канализације за физичка лица одређује се према
етажи и броју чланова домаћинства, а за правна лица и предузетнике према површини пословног
простора.
   Од плаћања комуналне накнаде за одвођење и пречишћавање отпадних вода ослобођени су:

1. корисници права на материјално обезбјеђење породице-стална новчана помоћ,
 2. корисници борачко-инвалидске заштите:

2.1. уживаоци породичне инвалиднине
2.2. уживаоци личне инвалиднине (ратни војни инвалиди од I-IV категорије),

уколико имају пријављено пребивалиште на подручју општине Доњи Жабар.
   Начелник општине, може својом одлуком, ослободити и друге категорије обвезника.
   Комунална накнада за коришћење јавне канализације плаћа се у 12 (дванаест) једнаких мјесечних
рата на основу рјешења административне службе надлежне за комуналне послове.
   Општинска административна служба надлежна за комуналне послове води евиденцију о
обвезницима комуналне наканде за коришћење јавне канализације, прати стање наплате и о томе
обавјештава Начелника општине, врши и друге послове који се односе на плаћање комуналне
накнаде за коришћење јавне канализације.
   Средства прикупљена од плаћања комуналне накнаде користе се за:

- одржавање јавне  канализације,
- проширење система јавне канализације.

Члан 3.
   У глави V-СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ,чл.114 мијења се,а нови
гласи:

„Члан 114.
   Средства за обављање комуналне дјелатности индивидуалне комуналне потрошње-одвоз отпада,
обезбјеђују се из цијена појединих комуналних услуга које утврђује давалац комуналне услуге.
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   Давалац комуналне услуге бира се у поступку јавне набавке у складу са Законом о јавним
набавкама, каo најповољнији понуђач.
   На понуђене цијене комуналних услуга, које су утврђене у поступку јавне набавке, Скупштина
општине даје сагласност, у складу са Законом о регулисању цијена и Уредбом о давању сагласности
на цијене одређених производа и услуга.
   На основу добијене сагласности, Начелник општине закључује уговор о пружању комуналних
услуга - одвоза отпада, са даваоцем услуга.
   Скупштина општине може, на приједлог Начелника општине или по сопственој иницијативи,
ослободити обавезе плаћања услуга индивидуалне комуналне потрошње-одвоза отпада поједине
категорије физичких лица обвезника плаћања тих накнада, на терет средстава буџета општине за
текућу годину.

   У члану 115.  ст.1 тачке 1.,2. 3. и 4. мијењају се, и додају се нове тачке 5.,6. и 7., које  гласе:
     „1.за индивидуалне стамбене објекте и станове  ..............................  домаћинство са једним чланом
      2. за индивидуалне стамбене објекте и станове  ................................  домаћинство са више чланова
      3. за правна лица и предузетнике ..........................................................  по канти за смеће од 80-140 l
      4. за одвоз отпада контејнером .............................................................   контејнер од 1,1m3

      5. за чишћење септика и септичких јама .............................................   цистерна
      6. за одвоз крупног отпада .........................................................   по транспортној јединици од  5,5m3

  7. одвожење и уништавање отпадака са јавних површина ..............   по m2.“

   Послије члана 116. додаје се нова подтачка 1.1.а и нови члан 116А који гласе:

„1.1.А  Цијена пречишћавања и одвођења  отпадних вода
Члан 116а

Средства за обављање индивидуалне комуналне потрошње - пречишћавање и одвођење отпадних
вода које обухвата сакупљање искоришћених вода од прикључка корисника на заједничку
канализациону мрежу, одвођење канализационом мрежом, пречишћавање и испуштање из мреже,
обезбјеђују се из комуналних накнада за коришћење јавне канализације и комуналних накнада за
канализациони прикључак које утврђује Скупштина општине, посебном одлуком, на приједлог
Начелника општине.
   Утврђивање цијена комуналне услуге пречишћавања и одвођења отпадних вода врши се у складу
са чланом  25ј. ове одлуке“.

Члан 4.
   У глави  VII – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ у члану 125. у ставу 2. после тачке 104. додају се нове тачке
105.,106.,107.,108.,109. и 110. које гласе:

   „ 105.  ако се самовољно прикључи  на јавну канализацију (чл.25и.  тачка 2.),
      106. одводи отпадне и атмосферске воде преко прикључних инсталација канализације сусједног
објекта  или земљишта (чл.25и. тачка 2.),
      107. уграђује одводне цијеви на дијелу канализационог прикључка од уличне канализационе
мреже до првог ревизионог окна иза регулационе линије (чл.25и. тачка 3.),
      108. у јавну канализацију испушта материје које ометају или онемогућавају протицање отпадних
вода или које могу оштетити  канализациону мрежу (чл.25и. тачка 4.),
      109. неовлашћено прекине проток каналског садржаја,односно нормалног функционисања кућне
канализације (чл.25и. тачка 5.),
      110. испушта отпадне воде на јавне и друге површине  (чл.25и. тачка 6.).“

Члан 5.
   Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број:01-022-25/11 ПРЕДСЈЕДНИК
19.април 2011.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Стево Мијатовић, инж. пољопривреде,с.р.

35
На основу чл.13 ст.3 Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске,

бр. 11/95,18/95 и 51/02),чл.30 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и чл. 30.Статута општине Доњи Жабар(„Службени гласник
општине Доњи Жабар“,број:6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетчетвртој редовној
сједници одржаној дана 19.априла 2011. године, донијела је
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ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ

Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ висина комуналне накнаде за јавну канализацију у насељу „Дујковача“ у

Лончарима, на следећи начин:

  (1) КАНАЛИЗАЦИОНИ ПРИКЉУЧАК:
а) домаћинства:

- приземље индивидуалне стамбене зграде  са санитарним  чвором ........................... 200,00 КМ
- етажа (спрат или поткровље) са санитарним  чвором   .............................................. 100,00 КМ

б) правна лица и предузетници:
- пословни простор површине до 50 m2......................................................................... 200,00 КМ
- пословни простор површине од 50-100 m2................................................................. 250,00 КМ
- пословни простор површине преко 100 m2............................................................... 300,00 КМ

Напомена :За сваких додатних 100 m2 пословног простора плаћа се још 50,00 КМ.

(2) КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
а) домаћинства:

- приземље стамбене зграде са санитарним чвором до 2 члана домаћинства  ...............  4,00 КМ
- приземље стамбене зграде са санитарним  чвором  преко 2 члана  домаћинства  ......  5,00 КМ
- етажа(спрат или поткровље) са санитарним  чвором до 2 чланa домаћинства ..........   1,00 КМ
- етажа (спрат или поткровље) са санитарним  чвором преко 2 члана  домаћинства .. 1,00 КМ

б) правна лица и предузетници
- пословни простор површине до 50 m2............................................................ 5,00 КМ
- пословни простор површине од 50-100 m2....................................................  6,00 КМ
- пословни простор површине преко 100 m2.....................................................7,00 КМ

Напомена :За сваких додатних 100 m2 пословног простора плаћа се још 2,00 КМ.

Члан 2.
   Kомуналнa накнадa за прикључак плаћа се у двијe једнаке рате на основу рјешења
административне службе општине надлежне за комуналне дјелатности.

Комунална накнада за коришћење јавне канaлизације плаћа се у 12 (дванаест) једнаких мјесечних
рата на основу рјешења административне службе општине надлежне за комуналне послове.

Члан 3.
Од обавезе плаћања комуналне накнадe за коришћење јавне канализације ослобађају се следеће

категорије грађана, под условом да имају пријављено пребивалиште на подручју општине Доњи
Жабар:

1. корисници права на материјално обезбјеђење породице-стална новчана помоћ,
2. корисници борачко-инвалидске заштите:

2.1. уживаоци породичне инвалиднине
2.2. уживаоци личне инвалиднине (ратни војни инвалиди од I-IV категорије).

Члан 4.
   Обвезницима комуналне накнаде за прикључак на канализацију и коришћење јавне канализације
сматрају се сви корисници, односно власници индивидуалних стамбених зграда и пословних
простора,изграђених са или без одобрења за грађење, који су прикључени на јавну канализацију.

Члан 5.
   Средства прикупљена од комуналне накнаде за канализацију користе се за трошкове одржавања
јавне канлизације и проширење система канализације на територији општине Доњи Жабар“.

Члан 6.
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:01-022-27/11 ПРЕДСЈЕДНИК
19.април 2011.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Стево Мијатовић, инж. пољопривреде, с.р.



Страна 6 Сриједа,27.април 2011.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Број 3
    36
   На основу чл. 1. и 2. Закона о комуналним таксама („Службени гласник СР БиХ“, број:21/77, 35/88
и 26/90), а који се примјењује на основу чл. 12 Уставног Закона за провођење Устава Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:12/92), чл.30 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04,42/05 и 118/05) и чл.26 Статута општине Доњи
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:6/05), Скупштина општине Доњи Жабар на
Двадесетчетвртој редовној сједници одржаној дана 19.априла  2011.године, донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И  ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
   У Одлуци о општинским комуналним таксама („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број
9/07-Пречишћен текст, 6/10 и 16/10) у члану 2.ст.1 иза тачке 3.додаје се нова тачка 4. која гласи:
   „4. за сваку рекламу истакнуту на паноима постављеним на јавној површини или земљишту у
приватној својини или објектима у државној  или приватној својини“.

Члан 2.
   У члану 3. став 3. речи „ у готовини на благајни Административне службе или“ бришу се.

Члан 3.
   У глави III –НАЧИН УТВРЂИВАЊА И ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ после тачке 2. додаје
се нова тачка 3. која гласи:

„ 3.Такса на истакнуту рекламу“.

   НАПОМЕНА:
   Такса из чл. 2. ст.1 тачка 4. (рекламе истакнуте на паноима постављеним на јавној површини или
земљишту у приватној својини или објектима у државној својини или приватној својини) плаћа се у
годишњем износу.
   Општинска комисија, коју именује Начелник општине, и у коју обавезно мора бити именован
општински комунални полицајац (у даљем тексту: Комисија), врши попис истакнутих реклама на
територији општине Доњи Жабар, и прикупља и друге податке неопходне за утврђивање комуналне
таксе за истакнуту рекламу.
   На основу података добијених од Комисије, надлежни орган Административне службе за
комуналне послове утврђује рјешењем износ комуналне таксе за истакнуту рекламу.“

Члан 4.
   У члану  11. Тарифа комуналних такса, у Тарифном броју 2. став 1. тачка 5. брише се.
   У Тарифном броју 2. у НАПОМЕНИ ст. 2.  брише се.

     После  Тарифног броја 3. додаје се нови Тарифни број 4. који гласи:

„Тарифни број 4.
   За сваку рекламу истакнуту на паноима постављеним на јавној површини или земљишту у
приватном власништву или објектима у државном или приватном власништву плаћа се општинска
комунална такса у годишњем износу од:

1.    до 2 m2 :   једнострано ......... 50,00 КМ
двострано ........... 100,00 КМ

2. од 2m2 до 4m2 :
једнострано .......... 100,00 КМ
двострано ............. 200,00 КМ

3. преко 4m2(билборд):
једнострано ........... 200,00КМ
двострано .............. 400,00КМ

  4. стуб и јарбол .............................. 20,00 КМ.

НАПОМЕНА: Таксени обвезник комуналну таксу за рекламу из тачака 1., 2., 3. и 4. плаћа
унапријед за читаву годину,на основу рјешења административне службе надлежне за комуналне
послове.
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Члан 5.

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број: 01-022-26/11 ПРЕДСЈЕДНИК
19.април 2011.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Стево Мијатовић, инж. пољопривреде, с.р.
    37

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 128.став 2. Закона о средњем образовању и
васпитању („Службени гласник Републике Српске“, бр.74/08) и чланом 26.Статута Општине Доњи
Жабар("Службени гласник Општине Доњи Жабар", бр.6/05), Скупштина општине Доњи Жабар,на
Двадесетчетвртој редовној сједници, одржаној 19. априла 2011.године, донијела је

О Д Л У К У
о измјени Одлуке о субвенцији трошкова превоза ученика средњих

школа
Члан 1.

   У Одлуци о субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа("Службени гласник Општине
Доњи Жабар", бр.14/09), у члану 3. став 1. алинеја прва број „37,00“ замјењује се бројем: „47,00“.

Члан 2.
   У члану 5. став 1. број „37,00“ замјењује се бројем: „47,00“.

Члан 3.
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број:01-022-29/11 Предсједник Скупштине
19. април 20110.године Стево Мијатовић,инж. пољопривреде, с.р.
Доњи Жабар
   38

На основу чл. 9 Закона о регулисању цијена(„Службени гласник Републике Српске“, бр.106/10),
чл.13 ст.3 Закона о комуналним дјелатностима(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
11/95,18/95–испр. и 51/02) а у складу са чл. 5. ст.3. Уредбе о давању сагласности на цијене
одређених производа и услуга („Службени гласник Републике Српске“,бр.11/11) и чл.4.Одлуке о
комуналним дјелатностима и комуналном реду на подручју општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, бр.11/05,2/08,12/09 и 8/10),Скупштина општине Доњи Жабар на
Двадесетчетвртој редовној сједници одржаној дана 19.априла 2011.године,донијела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НОВЕ ЦИЈЕНЕ УСЛУГА СКУПЉАЊА, ОДВОЖЕЊА И

ДЕПОНОВАЊА ОТПАДАКА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Члан 1.
Даје се сагласност на нове цијене услуга одвожења и депоновања отпадака из стамбених и

пословних објеката, као и чишћење јавних површина, а које су утврђене у поступку јавне набавке
услуга број:02-404-4/11 према понуди најповољнијег понуђача, д.о.о. „Cosmos“ из Обудовца број:1
од 10.03.2011.год. ( у даљем тексту Давалац услуге), у следећим износима:

1 2 3 4

Ст
ав

ка
 бр

.

Опис услуга Цијена без ПДВ-а
у КМ ПДВ Цијена са ПДВ-ом

у КМ

1. одвоз смећа по једном домаћинству са једном
особом 3,42 0,58 4,00

2. одвоз смећа по једном домаћинству са више од
једне особе 5,13 0,87 6,00
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3.
одвоз смећа за правна лица и предузетнике по
једној канти за смеће(од 80-140 литара)-цијена по
једној канти

12,82 2,18 15,00

4.
одвоз смећа за правна лица и предузетнике по
контејнеру-цијена по једном контејнеру
(контејнер од 1,1m³) на мјесечном нивоу

42,74 7,26 50,00

5.
одвоз крупног отпада-цијена по једном одвозу
транспортне јединице(транспортна јединица од
5,5 m³)

68,38 11,62 80,00

6. чишћење септика и септичких јама,цијена по
једној цистерни 34,19 5,81 40,00

7.

чишћење јавних површина које обухвата:
прикупљање, одвожење и уништавање отпадака
са јавних површина (паркови,улице,путни и
земљишни појас, локални путеви,раскрснице,
тргови.),цијена је исказана по m²

0,026 0,004 0,03

Члан 2.
   Нове цијене из чл.1. ове Одлуке обрачунаваће се корисницима почевши од 01.05.2011.године.

Члан 3.
   Овлашћује се Начелник општине да закључи уговор са најповољнијим понуђачем, д.о.о. „Cosmos“
из Обудовца, као даваоцем услуга, према цијенама исказаним у члану 1. ове Одлуке.

Члан 4.
   Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о повјеравању обављања дјелатности
индивидуалне комуналне потрошње-прикупљања, одвожења и депоновања отпадака са подручја
општине Доњи Жабар бр.01-022-15/10 од 28.јануара 2010.године(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“, бр.1/10).

Члан 5.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.

Број:01-022-28/11 ПРЕДСЈЕДНИК
19.април 2011.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Стево Мијатовић, инж. пољопривреде, с.р.
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На основу члана 45.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 исправка),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетчетвртој
редовној сједници одржаној 19. априла 2011.године,донијела је

О Д Л У К У
ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

I
      У Одлуци о избору чланова Одбора за буџет и финансије Скупштине општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.12/08 и 2/09),у тачки I.у подтачки 1.разрјешава се
Стево Стевић,предсједник Одбора,а бира се: Симо Пантелић,одборник СНСД-а, за предсједника
Одбора.

II
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".

Број: 01-022-31/11 Предсједник Скупштине
19. април 2011.године Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,с.р.
Доњи Жабар
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 40 На основу члана 45.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 исправка),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетчетвртој
редовној сједници одржаној 19. априла 2011.године,донијела је

О Д Л У К У
ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЗАШТИТУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I
      У Одлуци о избору чланова Одбора за заштиту локалне самоуправе(„Службени гласник општине
Доњи Жабар“,бр.12/08 и 6/09),у тачки I. у подтачки 2.разрјешава се Невенка Томић, одборник
СНСД-а, а  бира се: Горан Стевановић,одборник СНСД-а за потпредсједника Одбора.

II
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".

Број: 01-022-34/11 Предсједник Скупштине
19. април 2011.године Стево Мијатовић,инж.пољопривреде, с.р.
Доњи Жабар
   41

На основу члана 45.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 исправка),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетчетвртој
редовној сједници одржаној 19. априла 2011.године,донијела је

О Д Л У К У
ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЗДРАВЉЕ,ПОРОДИЦУ И

СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

I
      У Одлуци о избору чланова Одбора за здравље, породицу и социјална питања Скупштине
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.12/08 и 6/09),у тачки I.у подтачки 2.разрјешава се
Невенка Томић, одборник СНСД-а,а бира се: Горан Стевановић,одборник СНСД-а за
потпредсједника Одбора.

II
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".

Број: 01-022-35/11 Предсједник Скупштине
19. април 2011.године Стево Мијатовић,инж.пољопривреде, с.р.
Доњи Жабар
   42

На основу члана 45.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 исправка),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетчетвртој
редовној сједници одржаној 19. априла 2011. године,донијела је

О Д Л У К У
ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,КУЛТУРУ,

ИНФОРМИСАЊЕ И ВЈЕРСКА ПИТАЊА

I
      У Одлуци о избору чланова Одбора за образовање, културу,информисање и вјерска питања
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.12/08, 6/09 и 2/10),у тачки I.у подтачки 2. разрјешава
се Невенка Томић, одборник СНСД-а, а бира се: Горан Стевановић,одборник СНСД-а за
потпредсједника Одбора.

II
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".

Број: 01-022-32/11 Предсједник Скупштине
19. април 2011.године Стево Мијатовић,инж.пољопривреде, с.р.
Доњи Жабар
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   43 На основу члана 45.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 исправка) ,Скупштина општине Доњи Жабар,на
Двадесетчетвртој редовној сједници одржаној 19. априла 2011.године,донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИЈЕДЛОГЕ

I
У Одлуци о избору чланова Одбора за представке и приједлоге Скупштине општине Доњи Жабар

(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 12/08), у тачки I. у подтачки 1. разрјешава се Стево
Стевић, а бира се: Гордана Жигић, одборник СНСД-а за предсједника Одбора.

II
   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".

Број: 01-022-33/11 Предсједник Скупштине
19. април 2011.године Стево Мијатовић,инж.пољопривреде, с.р.
Доњи Жабар
    44

На основу члана 67.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”, бр.1/05 и 4/05 исправка),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетчетвртој
редовној сједници одржаној 19. априла 2011. године,донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

I
      У Одлуци о избору чланова Комисије за награде и признања(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“,бр.12/08,2/09 и 6/09),у тачки I. у подтачки 1. разрјешава се Стево Стевић,а бира се: Гордана
Жигић, одборник СНСД-а за предсједника Комисије.

II
     Ова Одлука ступа на снагу даном ндоношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".

Број: 01-022-36/11 Предсједник Скупштине
19. април 2011.године Стево Мијатовић, инж.пољопривреде, с.р.
Доњи Жабар
   45

На основу чл. 30.и 36.став 1.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске", бр.101/024, 42/05 и 118/05),а у складу са чланом 32. став 3. Статута општине Доњи
Жабар(“Службени гласник Општине Доњи Жабар”,број 6/05) и тачком 7.подтачка 5. Програма
демографског развоја општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.2/09),
Скупштина општине Доњи Жабар на Двадесетчетвртој редовној сједници одржаној дана 19. априла
2011. године, донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

I
У Одлуци о оснивању Комисије за популациону политику Скупштине општине Доњи

Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.12/10), у тачки I. подтачка 2. умјесто Невенке
Томић, именује се: Горан Стевановић из Доњег Жабара.
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II

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине
Доњи Жабар".

Број:01-022-30/11 Предсједник Скупштине
19. април 2011.године Стево Мијатовић,инж.пољопривреде, с.р.
Доњи Жабар
   46

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр.
101/04 и 42/05), а у складу са тачком 49. Кодекса етике изабраних представника Општине Доњи
Жабар ("Службени гласник Општине Доњи Жабар", бр. 5/06),Скупштина општине Доњи Жабар,на
Двадесетчетвртој редовној сједници одржаној 19. априла 2011. године, донијела  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА ЕТИКУ

I
У Рјешењу о именовању Одбора за етику(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.13/08), у

тачки I. алинеја прва разрјешава се Стево Стевић, а бира се Гордана Жигић из реда одборника.

II
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Доњи Жабар".

Број:01-022-37/11 ПРЕДСЈЕДНИК
19. април 2011. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Стево Мијатовић,инж.пољопривреде, с.р.
  47

На основу чл.121 Закона о локалној самоуправи ("Службени глсник Републике Српске", број:
101/04, 42/05 и 118/05),члана 9.Закона о министарским,владиним и другим именовањима Републике
Српске(„Службени гласник Републике Српске“,бр.41/03) и чл.44 Стаута општине Доњи Жабар
("Службени гласник општине Доњи Жабар", број:6/05), Скупштина општине Доњи Жабар,на
Двадесетчетвртој редовној сједници одржаној дана 19.априла 2011.године,донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

I
   У Комисију за избор секретара Скупштине општине Доњи Жабар,именују се:

1. Митар Митровић, са листе стручњака, председник Комисије,
2. Марко Вуковић, са листе стручњака, члан,
3. Милорад Благојевић, са листе стручњака, члан,
4. Тодор Шалипур, из реда службеника са професионалним искуством,члан.
5. Радмила Божић, из реда службеника са професионалним искуством,члан.

II
Задатак Комисије је да у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о министарским,

владиним и другим именовањима Републике Српске  размотри благовремене пријаве кандидата,
сачини ранг листу са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме за именовање (опште и
посебне услове),по потреби припреми додатне информације о кандидатима,обави интервјуе и након
тога предложи ранг листу са кандидатима, као и приједлог акта за именовање секретара Скупштине
општине Доњи Жабар.

III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у "Службеном гласнику општине

Доњи Жабар".

Број: 01-022-38/11 Предсједник Скупштине
19.април 2011.године                                                                Стево Мијатовић, инж.пољопривреде, с.р.
Доњи Жабар
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   48 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),чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр.1/05 и 4/05-испр.) и тачком 10. алинеја друга
Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”, бр.16/10),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетчетвртој редовној сједници
одржаној дана 19. априла 2011.године, донијела је следећи

З А К Љ У Ч А К

I
Прихвата се Информација о стању остваривања права из области борачко-инвалидске заштите за

2010. годину
II

Информација из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио.

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

Доњи Жабар”.

Број:01-022-39/11 Предсједник Скупштине
19. април 2011.године Стево Мијатовић,инж. пољопривреде,с.р.
Доњи Жабар

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А
о стању остваривања права из области

борачко-инвалидске заштите за 2010.годину

Република Српска преко својих органа уређује и обезбјеђује права бораца, војних инвалида,
породица погинулих  и несталих бораца и цивилних жртава рата.

Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр.55/07, Пречишћен
текст 59/08) регулисана су права:

1. бораца
2. ратних и мирнодопских инвалида ( у даљем тесту:војни инвалиди),
3. чланова породице погинулих, умрлих и несталих бораца одбрамбено-отаџбинског рата ( у

даљем тексту: породица погинулог борца ),
4. чланова породице умрлих војних инвалида,
5. чланова породице погинулог или умрлог војника на служењу војног рока и  лица у

резервном саставу,
6. друга питања од значаја за остваривање права прописаних овим Законом.

Права бораца су:
1. Борачки додатак,
2. Накнада одликованим борцима,
3. Здравствена заштита и друга права у вези са здравственом заштитом,
4. Посебан стаж у двоструком трајању,
5. Приоритет у стамбеном збрињавању,
6. Приоритет у запошљавању,
7. Друга права у складу са посебним прописима.

Права војних инвалида:
1. лична инвалиднина,
2. додатак за његу и помоћ,
3. ортопедски додатак,
4. допунско материјално обезбеђење,
5. здравствена заштита и друга пррава у вези са  остваривањем
    здравсвене заштите,
6. приоритет при запошљавању,
7. ортопедска и друга помагала,
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8.  бањско и климатско лијечење,
9. приоритет у стамбеном збрињавању,
10.пореске и царинске олакшице,
11отклањавање архитектонских баријера,
12. предност у кориштењу услуга државних органа, јавних установа и осталих правних субјеката
приликом рјешавања својих права и интереса.

Право на личну инвалиднину (РВИ) остварује 88 ратних инвалида, од I дo X категорије, и то:
I категорија                    1   корисник,
II категорија                   1   корисник,
III  категорија 3 корисника,
IV  категорија 8  корисника,
V  категорија     13  корисника,
VI категорија 4 корисника,
VII kaтегорија                  12  корисника,
VIII категорија 12 корисника,
IX категорија 14  корисника,
X категорија                   15 корисника.

ПРАВА ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ ПОГИНУЛОГ БОРЦА И ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ УМРЛОГ
ВОЈНОГ ИНВАЛИДА

1. породична инвалиднина,
2. увећана породична инвалиднина,
3. здравствена заштита и друга права у вези са остваривањем здравствене заштите,
4. накнада трошкова изградње надгробног споменика погинулом борцу,
5. приоритет при запошљавању,
6. накнада породици одликованог борца,
7. накнада трошкова есхумираног борца,
8. бањско и климатско лијечење,
9. приоритет у стамбеном збрињавању,
10. пореске и царинске олакшице,
11. предност при упису у образовне установе, додјељивању стипендија за школовање и смјештај у

студентске домове,
12. предност у кориштењу услуга државних органа приликом рјешавања својих права и интереса.

Породична инвалиднина је новчана накнада коју остварују чланови породице погинулог борца,
односно, умрлог војног инвалида, по основу смрти тих лица.

Право на породичну инвалиднину као уживаоци остварује 45 корисника и 15 корисника као
сауживаоци породичне инвалиднине.

Породичну инвалиднину иза умрлог војног инвалида остварује 6 корисника.
Увећану породичну инвалиднину остварује 1 уживаоц и 1 сауживаоц.

ЦИВИЛНЕ ЖРТВЕ РАТА

Цивилне жртве рата остварују своја права у складу са Законом о заштити цивилних жртава рата ("
Службени гласник Републике Српске", број 25/93 и 32/94.

Од свих Законом предвиђених права, надлежно министарство обезбеђује средства корисницима
права ,на личну и породичну инвалиднину, као стална мјесечна примања, и иста стална мјесечна
примања, и иста исплаћује у односу рјешењем призната права, од 85%.

1. Личну цивилну инвалиднину остварује 5 корисника цивилних жртава рата,од I до VI групе,и то:
V група      1 корисник
VI група     4 корисника.

   2. Породичну цивилну инвалиднину остварују чланови породице цивилне жртве рата, и то
уживаооци 6 корисника
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Мјесечна примања по Закону  о правима бораца војних инвалида и породица погинулих бораца су:
за војне инвалиде лична војна инвалиднина, додатак за његу и помоћ, ортопедски додатак, средства
за допунско материјално обезбеђење, а за чланове ППБ ПУБИ- породичне инвалиднине..
Основица за обрачун мјесечних примања усклађује се почетком сваке године са индексом кретања
малопродајних цијена у претходној години, према саопштењу Завода за статистику РС и висином
расположивих средстава планираних у Буџету РС за текућу годину. Одлуку о усклађивању основице
доноси Влада РС, а за 2010.годину износила је 500,00 КМ.

БОРАЧКИ ДОДАТАК

Право на борачки додатак у 2010.години остварило је 427 бораца прве и друге категорије, што је у
складу  са чланом 33. Закона о правима бораца, РВИ и ППБ, као и Уредбе о борачком додатку.

БАЊСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

У складу са Пројектом бањске рехабилитације РВИ и чланова ППБ одбрамбено-отаџбинског рата
РС за 2010.годину упућена су два лица на бањско лијечење и то из реда РВИ.

НАКНАДА ОДЛИКОВАНОМ БОРЦУ

У складу са Законом о правима бораца, РВИ и ППБ накнаду одликованом борцу остварило је 6
корисника.

ВОЈНА ЕВИДЕНЦИЈА

Овај реферат обавља послове војне евиденције лица која су регулисала војну обавезу, што је у
складу са Упутством о начину вођења евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу. То
подразумијева издавање Увјерења о дужини војног ангажовања у ВРС и ОС бивше СФРЈ, о служењу
војног рока, о времену проведеном у радној обавези и другим чињеницама о којима се води
службена евиденција, као и пријава и одјава лица са подручја других општина у РС и Брчко
Дистрикту.

СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ

У 2010.години  Министарство рада  и борачко- инвалидске заштите није рјешавао ниједан Захтјев
за општину Доњи Жабар а који се односи за додјелу неповратних новчаних средстава за стамбено
збрињавање РВИ и ППБ.У  2010.години било  је 6 Захтјева за додјелу неповратних новчаних
срестава за стамбено збрињавање.

Поред свакодневних редовних обавеза,запримања и уношења података у информациони систем,
слање редовних мјесечних извјештаја Министарству рада и борачко инвалидске заштите,
преузимање обрачуна мјесечних примања по Закону, реферат за борачко-инвалидску заштиту је
имао обавезу да ради и доноси рјешења по службеној дужности, те и да одлучује и рјешава по
захтјевима странака ( категоризација, борачки додатак и друга права).

У мају 2010.године присуствовали смо стручном семинару у организацији Министарства рада и
борачко инвалидске заштите.

Обрађивач: Предлагач:
Самостални стручни сарадник
за борачко-инвалидску заштиту НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

        Радмила Божић, проф. Стево Стевић, с.р.
   49

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),чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр.1/05 и 4/05-испр.) и тачком 10. алинеја друга
Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”, бр.16/10),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетчетвртој редовној сједници
одржаној дана 19. априла 2011.године, донијела је следећи
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З А К Љ У Ч А К

I
Прихвата се Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске-сједиште замјеника у

Добоју, број:ЈП 159/10 од 28.01.2011.године и допуна информације број:ЈП 159/10 од 15.
03.2011.године.

II
Информација из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио.

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

Доњи Жабар”.

Број:01-022-41/11 Предсједник Скупштине
19. април 2011.године Стево Мијатовић,инж. пољопривреде, с.р.
Доњи Жабар
    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 чланом 26.Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”, бр.6/05),чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр.1/05 и 4/05-испр.) и тачком 10. алинеја друга
Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”, бр.16/10),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетчетвртој редовној сједници
одржаној дана 19. априла 2011.године, донијела је следећи

З А К Љ У Ч А К

I
Прихвата се Информација о стању уређења и одржавања мјесних гробаља на подручју Општине

Доњи Жабар.
II

Информација из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио.

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

Доњи Жабар”.

Број:01-022-40/11 Предсједник Скупштине
19. април 2011.године Стево Мијатовић,инж. пољопривреде,с.р.
Доњи Жабар
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С А Д Р Ж А Ј

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

34. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ
ДЈЕЛАТНОСТИМА И КОМУНАЛНОМ РЕДУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ
ЖАБАР

35. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА
КАНАЛИЗАЦИЈУ
  36. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И  ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

37. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О СУБВЕНЦИЈИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

38. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НОВЕ ЦИЈЕНЕ УСЛУГА
СКУПЉАЊА, ОДВОЖЕЊА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДАКА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

39. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА БУЏЕТ И
ФИНАНСИЈЕ

40. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЗАШТИТУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

41. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА
ЗДРАВЉЕ,ПОРОДИЦУ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

42. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ИНФОРМИСАЊЕ И ВЈЕРСКА ПИТАЊА

43. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА
ПРЕДСТАВКЕ И ПРИЈЕДЛОГЕ

44. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

45. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

46. РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА ЕТИКУ
47. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР СЕКРЕТАРА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
48. ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ ОСТВАРИВАЊА

ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
49. ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ

ПРАВОБРАНИЛАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ-СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА У
ДОБОЈУ, БРОЈ:ЈП 159/10 ОД 28.01.2011.ГОДИНЕ И ДОПУНА ИНФОРМАЦИЈЕ
БРОЈ:ЈП 159/10 ОД 15.03.2011.ГОДИНЕ

50. ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ УРЕЂЕЊА И
ОДРЖАВАЊА МЈЕСНИХ ГРОБАЉА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
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