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СЛУЖБЕНИ

Гласник

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Доњи Жабар
Година XX – Број 10

Понедјељак, 18. март 2013. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
47
На основу члана 2. став 1. и члана 7.Закона о комуналним таксама ("Службени гласник
Републике Српске“, број 4/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05) а у складу чланом 26. и 64. Статута општине
Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 6/05, Ванредни број 7/12 и
Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар, на Четвртој редовној сједници
одржаној 6. марта 2013. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о општинским комуналним таксама
Члан 1.
Овом Одлуком, у складу са Законом о комуналним таксама, утврђује се врста, висина, рокови,
начин плаћана и ослобађања од плаћања комуналних такса, као и друга питања у вези
комуналних такса на подручју општине Доњи Жабар.
Члан 2.
Комуналне таксе утврђују се за коришћење права, предмета и услуга утврђених тарифом
комуналних такса (у даљем тексту:Тарифа) која је саставни дио ове Одлуке, а у складу са
одредбама Закона о комуналним таксама.
Новчана средства наплаћена од комуналних такса приход су Буџета општине Доњи Жабар.
Члан 3.
Комуналне таксе плаћају се на:
1. истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама.
2. приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним скуповима, осим
музике која се репродукује електронским или механичким средствима,
3. истицање реклама на јавним и другим површинама, осим рекламним паноа и билборда
поред ауто-путева, магистралних и регионалних путева.
Члан 4.
Таксени обвезник је физичко или правно лице које је корисник права, предмета и услуга за
чије коришћење је прописано плаћање комуналне таксе.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије
коришћење је прописано плаћање комуналне таксе.
Комуналне таксе одређене овом Одлуком плаћају се безготовински уплатом вирманским
налогом за плаћање на рачун Општинских прихода број: 562-011-00000765-86, врста прихода
(oдноси се на комуналну таксу на истицање пословног имена правног лица или предузетника
на пословним просторијама): 722312, буџетска организација: 9999999.
Члан 5.
Административна служба надлежна за комуналне дјелатности и заштиту животне средине
општине Доњи Жабар појединачним рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне таксе
утврђене Тарифом, осим комуналне таксе за истицање пословног имена правног лица или
предузетника на пословним просторијама.
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Против рјешења из става 1. овог члана обвезник може изјавити жалбу Начелнику Општине у
року и на начин прописан Законом о општем управном поступку.
Члан 6.
Од плаћања комуналних такса ослобођени су:
а) институције Босне и Херцеговине,
б) органи, организације и јавне установе Републике Српске и јединице локалне самоуправе
в) акредитоване међународне организације,
г) дипломатска и конзуларна представништва,
д) организације, односно удружења од јавног интереса у Републици Српској и
ђ) лица којима је рјешењем надлежног органа признато својство члана породице погинулих,
умрлих, несталих и заробљених бораца, РВИ и цивилне жртве рата.
Члан 7.
Право на ослобађање у случајевима из члана 6. ове Одлуке остварује се подношењем захтјева
Административној служби надлежној за комуналне дјелатности и заштиту животне средине
прије истека рока за пријављивање, односно плаћање таксене обавезе.
Административна служба надлежна за комуналне дјелатности и заштиту животне средине
рјешење о ослобађању од плаћања комуналне таксе из става 1. овог члана доставља Пореској
управи Републике Српске.
Члан 8.
Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе за истицање пословног имена
правног лица или предузетника на пословним просторијама спроводи се у складу са
прописима којима се уређује порески поступак.
Инспекцијски надзор над спровођењем члана 3. тачка 2. и 3. ове Одлуке врши надлежни
орган јединице локалне самоуправе, а надзор над спровођењем члана 3. тачка 1. ове Одлуке
врши Пореска управа Републике Српске.
Члан 9.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним таксама
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 5/11- Други Пречишћени текст)
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:01-022-27/13
6. март 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, с.р.

ТАРИФА
КОМУНАЛНИХ ТАКСИ КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Плаћа се у КМ
Тарифни број 1.
Комунална такса за истицање пословног имена правних лица или предузетника на
пословним просторијама, плаћа се за сједиште, за сваку издвојену пословну јединицу
(дјелатност) и за свако продајно мјесто издвојено од сједишта или пословне јединице
(дјелатности) у годишњем износу и то:
1. ПРИВРЕДНА ДРУШТВА
1.1. Сједишта привредних друштава, јавних предузећа и задруга ..................... 400 КМ
1.2..Пословне јединице (дјелатности) привредних друштава, јавних предузећа и задруга:
- шпедиције ..................................................................................................................... 800 КМ
- ноћни барови................................................................................................................ 800 КМ
- телекомуникација и ПТТ саобраћај........................................................................ 800 КМ
- промет нафте и нафтних деривата.......................................................................... 600 КМ
- продавнице,стоваришта грађевинског материјала,спортске кладионице,трговина на
велико, технички преглед возила, продавнице или други облик дјелатности за продају
намјештаја,аутомобила,пољопривредних и других моторних возила и машина, аутоотпада,
хотели, мотоли, туристички апартмани, кампови, пансиони и одмаралишта ... 300 КМ
- грађевинарство (високоградња) ................................................................................ 300 КМ
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- експлоатација и продаја пијеска и шљунка, бетонаре ....................................... 300 КМ
- грађевинарство (нискоградња) ................................................................................. 300 КМ
- комисиони,златаре,производња алкохолних пића и продаја аутодијелова .... 200 КМ
- информатика и рачуноводство ................................................................................. 200 КМ
- мјењачница ..................................................................................................................... 200 КМ
- апотеке, приватна љекарска пракса, ветеринарске услуге, продавнице срећака и лутрија
...................................................................................................................................... 150 КМ
- трговина на мало, складишта, магацини, пољопривредне апотеке, биљне апотеке, продаја
сточне хране, представништва, агенције и слични облици, кафане, ресторани, бифеи, пицерије,
печењаре, барови осим ноћних барова, посластичарнице, експрес ресторани, национална
кухиња,производња безалкохолних пића, столари, стругари, пилане, пластичари,
металопластичари, бутици одјеће, израда обуће и дијелова обуће, зидари, фасадери, терацери,
каменоресци, меснице, пекаре, вулканизери, аутомеханичари, аутолимари, аутолакирери,
електричари,
аутоелектричари,
електроинсталатери,
аутопревозници
...................................................................................................................... 50 КМ
- пољопривреда и водопривреда ................................................................................. 100 КМ
- агенције за рекламе и пропаганду ............................................................................ 100 КМ
- откупне станице, киосци и грилови,покретне продавнице-тезге, перионице возила,
фризери,цвјећаре, продавнице погребне опреме, ћевабџинице, бурегџинице, тапетари,
тапацери,водоинсталатери, бравари, машинбравари, металостругари, оптичари, лимари,
фотографи,услуге забаве, видеоигре и други облици забаве и игре, сервиси за оправку апарата
за домаћинство, стаклоресци, видеоклубови ............................................
50 КМ
- остали непоменути ......................................................................................................... 50 КМ
2. Сједиште банака, пословне јединице, филијале, пословнице, шалтери и друге
организационе јединице банака ....................................................................................... 800 КМ
3. Самосталне радње-дјелатности физичких лица која обављају у својству самосталног
занимања:
- ноћни барови ................................................................................................................. 800 КМ
- продавницеи стоваришта грађевинског материјала,спортске кладионице,технички преглед
возила, продавнице или други облик регистроване дјелатности за продају намјештаја,
аутомобила, пољопривредних и других моторних возила и машина, аутоотпада, хотели,
мотели, туристички апартмани, кампови, пансиони, одмаралишта ................. 300 КМ
- нотари,комисиони,златаре,производња алкохолних пића и продаја ауто дијелова,
мјењачницe ............................................................................................................................. 200 КМ
- љекарске и стоматолошке ординације, апотеке-здравствене, апотеке-ветеринарске,
ветеринарске услуге, адвокатске канцеларије, продавнице срећака и лутрија ....... 200 КМ
- трговина на мало, пољопривредне апотеке, биљне апотеке, продаја сточне хране, агенције
за рекламе и пропаганду и друге агенције, кафане, ресторани, бифеи, пицерије,
печењаре,барови осим ноћних барова, посластичарнице, експрес ресторани, национална
кухиња, производња безалкохолних пића, столари, стругари, пилане, пластичари,
металопластичари,бутици одјеће,израда обуће и дијелова обуће,зидари,фасадери, терацери,
каменоресци,меснице, пекаре, вулканизери, аутомеханичари, аутолимари, аутолакирери,
електричари, аутоелектричари, електроинсталатери, аутопревозници ..................... 100 КМ
- откупне станице, киосци и грилови, покретне продавнице-тезге, перионице возила,
фризери, цвјећаре, продавнице погребне опреме, ћевабџинице, бурегџинице, тапетари,
тапацери, водоинсталатери, бравари, машинбравари, металостругари, оптичари, лимари,
фотографи, услуге забаве, видео игре и други облици забаве и игре, сервиси за оправку
апарата за домаћинство, стаклоресци, видео клубови ..................................................... 50 КМ
- остали непоменути ........................................................................................................... 50 КМ
НАПОМЕНА:
1. Пословним именом, у смислу Закона о комуналним таксама, сматра се сваки истакнути
назив или име које упућује на то да правно или физичко лице обавља дјелатност.
2. Ако се на једном објекту налази више истакнутих пословних имена истог обвезника,
такса се плаћа само за једно пословно име.

Страна 3

Број 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Понедјељак,18. март 2013.
3. Обвезник комуналне таксе за истицање пословног имена дужан је сам пријавити таксену
обавезу Пореској управи РС најкасније до 31.марта текуће године, а уплату извршити
најкасније до 30.јуна текуће године.
4. Обвезник који у току године региструје дјелатност за коју се плаћа комунална такса по
овом тарифном броју, дужан је у року од 15 дана од дана почетка обављања дјелатности
пријавити таксену обавезу сразмјерно броју мјесеци до краја календарске године и уплатити
утврђени износ таксе најкасније до краја године.
5. Обвезник који одјави дјелатност у току године, а платио је комуналну таксу до 30.јуна
текуће године, има право на поврат више уплаћеног износа таксе, сразмјерно броју мјесеци до
краја календарске године, у складу са прописима којима се уређује порески поступак.
Тарифни број 2.
За држање музике и извођење забавног програма(уживо) у угоститељским и другим
објектима плаћа се комунална такса, и то:
1. мјесечно ................................................................................................................................. 100 КМ
2. за један дан,за извођење музичког и другог забавног програма у укупном трајању до
мјесец дана ..................................................................................................................................... 10 КМ
НАПОМЕНА:
1. Таксу плаћа носилац одобрења за рад угоститељског и другог објекта,
2. Корисници који имају више објеката у којима држе музику и друго, плаћају прописану
таксу за сваки објекат посебно.
3. Комунална такса не плаћа се за музику која се репродукује механичким средствима
(грамофон, магнетофон, радио, телевизор и сл.).
4. Комуналну таксу из овог тарифног броја појединачним рјешењем утврђује
Административна служба надлежна за комуналне дјелатности и заштиту животне средине и
иста се плаћа сразмјерно времену приређивања музичког програма (броју дневних наступа), а
обавезник (приређивач музичког програма) је дужан пријавити приређивање музичког
програма унапријед Административној служби надлежној за комуналне дјелатности и
заштиту животне средине.
Тарифни број 3.
За истицање рекламе на јавним и другим површинама плаћа се комунална такса у годишњем
износу и то:
1. до 2 m2 : једнострано ........................................................................................................ 50 КМ
двострано .............................................................................................................. 100 КМ
2. од 2 m2 до 4 m2:
једнострано...................................................................................... 100 КМ
двострано ......................................................................................... 200 КМ
3. преко 4 m2 (билборд): једнострано .................................................................................. 200 КМ
двострано ..................................................................................... 400 КМ
4. стуб и јарбол .......................................................................................................................... 20 КМ
5. за постављање транспарента плаћа се комунална такса по транспаренту дневно ...... 10 КМ
НАПОМЕНА :
1. Комуналну таксу из овог тарифног броја појединачним рјешењем утврђује
Административна служба надлежна за комуналне дјелатности и заштиту животне средине.
2. Таксени обвезник комуналну таксу из тачке 1. до 4. овог тарифног броја плаћа унапријед
за читаву годину, а из тачке 5., приликом издавања одобрења за постављање транспарента и
то унапријед за одобрени период.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04,42/05 и 118/05) и члана 130. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 6/05 и Ванредни број 7/12 и 9/12) ,Скупштина општине Доњи
Жабар, на Четвртој редовној сједници одржане дана 6.марта 2013.године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Статутарне Одлуке за провођење Статута општине Доњи Жабар
Члан 1.
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У Статутарној одлуци за провођење Статута општине Доњи Жабар, („Службени гласник
општине Доњи Жабар“ , број 6/05 и Ванредни број 16/12) у члану 2. став 1. тачка 2. иза ријечи
„мјеста Лончари“, брише се слово „и“ а ставља „запета“, а иза ријечи „Лепница“ брише се
„тачка“ и додају ријечи „ и Јењић“.
Тачка 4. се брише.
Члан 2.
У члану 3. став 1. се брише, а став 2. 3. 4. и 5. постају ставови 1. 2. 3. и 4.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-18/13
Предсједник Скупштине
6. марта 2013.године
Никола Ђокановић, с.р.
Доњи Жабар
______________________________________
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На основу члана 30. став 1. алинеја друга и четврта Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 26.
тачка 3) Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр.6/05,
Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и чл. 12. и 13. став 2. Одлуке о извршењу буџета
општине Доњи Жабар за 2013.годину (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр.7/13),
Скупштина општине Доњи Жабар је на Четвртој редовној сједници одржаној дана 6. марта
2013. године, донијела

ОДЛУКУ
о усвајању Плана капиталних улагања-издаци за нефинансијску имовину у
2013.години
Члан 1.
Усваја се План капиталих улагања-издаци за нефинансијску имовину у 2013.години.
Члан 2.
План из члана 1. ове одлуке, у прилогу, чини њен саставни дио.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-29/13
Предсједник Скупштине
6. март 2013. године
Никола Ђокановић, с.р.
Доњи Жабар

ПЛАН
капиталних улагања-издаци за нефинансијску имовину у 2013.години
1. Коришћење средстава буџета општине Доњи Жабар у буџетској 2013. години за набавку
одређене нефинансијске имовине вршиће се у складу са расположивим средствима у буџету
према следећем распореду и приоритетима:
а) исплата доспјелих дуговања према Д.Д. “Галакс-нискоградња” Брчко по окончаној
ситуацији број:151/12 од 26.10.2012.године(уговор о извођењу радова–асфалтирање пута
према мјесном гробљу у Доњем Жабару,насип Л-16,број:02-404-25/12 од 11.09.2012.године)у
износу од .............................................................................................................................. 80.912,50 КМ
б) изградња пјешачке стазе Доњи Жабар-Лончари ……………………............. 30.000,00 КМ
в) изградња Амбуланте породичне медицине у Доњем Жабару (финансијско учешће
општине од 30% у складу са Споразумом о обавезама и одговорностима у процесу
имплементације Пројекта јачања здравственог сектора број:02-501-1/12 од 19.03.2012.године,
према којем ће Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске расписати
тендер за извођење радова, а општина Доњи Жабар обезбиједити учешће у износу до
………………..................................................................................................................... 31.195,00 КМ
г) наставак изградње Дома културе у Човић Пољу …………………................... 10.000,00 КМ
д) наставак изградње подручне школе у Лончарима ……………….…............... 27.700,00 КМ
ђ) изградња прикључака на канализациону мрежу у Доњем Жабару ............. 10.000,00 КМ
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е) прибављање сагласности и одобрења за грађење за изградњу темеља Парохијског дома у
Доњем Жабару …………………………………............................................................ 2.000,00 КМ
ж) реконструкција нисконапонске мреже на трафо подручју
“Стевановић” у
Лончарима …….................................................................................................................... 5.000,00 КМ
2. Извођењу планираних инвестиција приступаће се у складу са расположивим средствима у
буџету општине Доњи Жабар за 2013.годину, у складу са законом.
__________________________________
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На основу члана 14. став 1. алинеја десета и члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118705) и члана 26.Статута
општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.6/05, Ванредни број 7/12
и Ванредни број 9/12-а.т.), а у складу са чланом 7. став 2. Одлуке о одржавању, заштити,
развоју и управљању локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, бр.5/11-Други пречишћени текст и 9/11), Скупштина
општине Доњи Жабар, на 4. редовној сједници одржаној 6. марта 2013. године, донијела је

ОДЛУКУ
о усвајању Плана одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и
улица у насељеним мјестима општине Доњи Жабар за 2013.годину
Члан 1.
Усваја се План одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељеним мјестима општине Доњи Жабар за 2013.годину (у даљем тексту: План).
Члан 2.
План из члана 1. у прилогу чини саставни дио ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-25/13
6. март 2013.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, с.р.

_________________________________________

ПЛАН
одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у насељеним
мјестима општине Доњи Жабар за 2013. годину
I. УВОД
Oдржавања и заштита као и управљање, надзор и финансирање јавних путева регулисано је
Законом о јавним путевима (" Службени гласник РС ", број 16/10-Пречишћен текст ).
Важећим законским прописима предвиђено је редовно, ванредно и зимско одржавање јавних
путева као и одржавање путних грађевинских објеката, објеката за прикупљање и одвођење
воде са коловоза, саобраћајне сигнализације, опреме пута и земљишног појаса.
Локални и некатегорисани путеви на подручју општине Доњи Жабар утврђени су Одлуком о
одржавању, заштити, развоју и управљању локалним и некатегорисаним путевима и улицама
у насељу ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 5/11-Други пречишћен текст и
9/11-измјена и допуна).

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ
Редни
број

Број
пута

ПУТНИ ПРАВЦИ

Врста коловоза
асфалт
макадам
(m)
(m)

Укупна
дужина (m)
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Пут од центра насељеног мјеста
Човић Поље, преко Видаковића
1.
Л-1
раскрснице, Милине Липе, Доњег
9720
580
10300
Поља до
магистралног пута
Пелагићево – Лончари М 1.8 (Ловац)
Пут
од
Милине
Липе
до
2.
Л-2
магистралног пута Лончари – Тузла
1500
1500
(код Ђорђића)
Пут кроз Цвијане (од пута Доњи
3.
Л-3
1600
500
2100
Жабар-Човић Поље)
4.
Л-4
Пут кроз Миливојевиће (нови)
1100
1100
Пут Петковића раскрсница-Жаркића
5.
Л-5
600
600
мост
6.
Л-6
Пут кроз Круниће
720
480
1200
Стари пут за Орашје (Косановић7.
Л-7
2091
909
3000
Лепница)
8.
Л-8
Дријенски пут
818
882
1700
9.
Л-9
Пут за Јењић
2000
2000
Пут од магистралног пута ЛончариОрашје („Станара“) кроз центар
10.
Л-10
4700
4700
Човић Поља (Школа) до границе са
КО Обудовац
Пут за Матиће, од зграде школе у
11.
Л-11
1000
300
1300
Човић Пољу до границе КО Матићи
12.
Л-12
Пут кроз Вуковиће
1600
1600
13.
Л-13
Пут кроз Јуришиће
1000
1000
14.
Л-14
Пут кроз Поповиће
1200
1200
15.
Л-15
Пут кроз Зариће
430
430
16.
Л-16
Пут у Баре
500
500
Пут према мјеснон гробљу у Доњем
17.
Л-17
1395
55
1450
Жабару (насип)
18.
Л-18
Дујковача 2
500
500
19.
Л-19
Дујковача 3
550
550
20.
Л-20
Дујковача 4
600
600
21.
Л-21
Дујковача 5
600
600
Пут кроз Ристиће и Вуковиће до
22.
Л-22
1160
1160
мјесног гробља у Доњем Жабару
Пут кроз Миливојевиће и Стојшиће
почиње од улице Светог Саве (од
продавнице
у
Доњем
Пољу),
23.
Л-23 обухвата
к.ч.бр.2652/1,
2652/5,
1463
1463
2363/1 и дио к.ч.бр.3459, све к.о.
Доњи Жабар, и излази на улицу
Светог Саве код куће Симе Вуковића

24.

Л-24

Пут поред Старог Храста почиње од
магистралног пута Тузла-М1.8.
Орашје (од улице Цара Лазара у
Лончарима) и обухвата земљиште
означено као к.ч.бр.293, 1259 и 1258,
све к.о. Лончари, дио к.ч.бр.3424 и
3427 к.о. Доњи Жабар, и спаја се са
улицом Српском у Доњем Жабару

1262

УКУПНО

37009 m1

1262

4806 m1

41815 m1
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ИНДЕКС

88,55 %

11,50 %

100 %

II. ПЛАН ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА
И УЛИЦА У НАСЕЉИМА
Планирана средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева, некатегорисаних
јавних путева од интереса за функционисање саобраћаја у општини Доњи Жабар и улица у
насељима, биће распоређена како слиједи:
а) Редовно одржавање локалних путева и улица у насељима;
б) Приоритетно одржавање некатегорисаних јавних путева;
в) Зимско одржавање локалних путева, приоритетних некатегорисаних јавних путева и
улица у насељима;
г) Одржавање некатегорисаних јавних путева од интереса за мјесне заједнице;
д) Средства за одржавање путних објеката и саобраћајне сигнализације;
ђ) Средства за заштиту пута и путног појаса;
a) РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
Средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева и улица у насељеним мјестима
дијеле се на:
1) Редовно одржавање асфалтираних локалних путева и улица;
2) Редовно одржавање макадамских локалних путева и улица.
Редни Број
број пута

ПУТНИ ПРАВЦИ

Укупна
дужина
(m)

ВРСТА РАДОВА
Поправка
ударних
рупа,
кошење траве поред пута,
насипање
неасфалтираног
дијела пута са шљунком,
грејдерисање,
санирање
банкина
на
појединим
дионицама,чишћење наноса
од шљунка, земље и других
нечистоћа који се налазе на
мостовима (утовар у возило и
одвоз на депонију).
Кошење траве поред пута.
Чишћење наноса од шљунка,
земље и других нечистоћа
који се налазе на мосту (утовар
у возило и одвоз на депонију).
Кошење траве поред пута,
насипање
неасфалтираног
дијела пута са шљунком,
грејдерисање
(500
m),
чишћење наноса од шљунка,
земље и других нечистоћа
који се на мосту (утовар у
возило и одвоз на депонију).
Кошење траве поред пута,
насипање постојећег пута са
шљунком, грејдерисање

1.

Л-1

Пут од центра насељеног мјеста
Човић Поље, преко Видаковића
раскрснице, Милине Липе, Доњег
Поља до магистралног пута
Пелагићево – Лончари М 1.8
(Ловац)

2.

Л-2

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

3.

Л-3

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

4.

Л-4

Пут кроз Миливојевиће (нови)

5.

Л-5

Пут Петковића раскрсница –
Жаркића мост

Кошење траве поред пута.

600

6.

Л-6

Пут кроз Круниће

Кошење траве поред пута,
насипање наасфалтираног
дијела пута са шљунком,

1200

10300

1500

2100

1100
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грејдерисање
Кошење траве поред пута,
Стари пут за Орашје (Косановић- насипање неасфалтираног
7.
Л-7
3000
Лепница)
дијела пута са шљунком,
грејдерисање

8.

Л-8

Дријенски пут

9.

Л-9

Пут за Јењић

Кошење траве поред пута,
уклањање шибља поред пута,
насипање неасфалтираног
дијела пута са шљунком,
грејдерисање

1700

2000

Л-10

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

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

4700

11.

Л-11

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

Кошење траве поред пута,
поправка ударних рупа,
насипање неасфалтираног
дијела пута

1300

12.

Л-12

Пут кроз Вуковиће

13.

Л-13

Пут кроз Јуришиће

10.

14.

Л-14

Пут кроз Поповиће

15.
16.

Л-15
Л-16

17.

Л-17

18.
19.
20.
21.

Л-18
Л-19
Л-20
Л-21

22.

Л-22

23.

Л-23

24.

Л-24

Пут кроз Зариће
Пут у Баре
Пут према мјесном гробљу у МЗ
Доњи Жабар (насип)
Дујковача 2
Дујковача 3
Дујковача 4
Дујковача 5
Пут кроз Ристиће и Вуковиће до
мјесног гробља у Доњем Жабару
Пут кроз Миливојевиће и
Стојшиће почиње од улице Светог
Саве (од продавнице у доњем
Пољу), обухвата к.ч.бр.2652/1,
2652/5, 2363/1 и дио к.ч.бр.3459,
све к.о.Доњи Жабар, и излази на
улицу Светог Саве код куће Симе
Вуковића
Пут поред Старог Храста почиње
од магистралног пута ТузлаМ1.8. Орашје (од улице Цара

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

1600

1000

1200

430
500
1450
500
550
600
600

Кошење траве поред пута.

1160

Кошење траве поред пута.

1463

Кошење траве поред пута.

1262
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Лазара у Лончарима) и обухвата
земљиште означено као
к.ч.бр.293, 1259 и 1258, све
к.о.Лончари, дио к.ч.бр.3424 и
3427 к.о. Доњи Жабар, и спаја се
са улицом Српском у Доњем
Жабару
Средства за одржавање локалних путева и приоритетних некатегорисаних путева
распоредит ће се на следећи начин:
- кошење банкина поред локалних путева,
- поправка ударних рупа на асфалтираним локалним путевима,
- разгртање и гредерисање шљунка макадамских локалних путева, улица у насељу и
приоритетних некатегорисаних путева,
- сјечење шибља уз локалне путеве.
1) Редовно одржавање асфалтираних локалних путева и улица
Комисија коју је формирао Начелник Општине ће на бази континуалног надзора и праћења
стања локалних путева и улица одређивати приоритете, количину и врсту радова на
појединим локалним путевима и улицама у МЗ Доњи Жабар, МЗ Човић Поље и у МЗ Лончари, а
који се састоји у следећем: одржавање банкина (кошење, насипање и поправка адекватним
материјалом), одржавање коловозног застора (евидентирање и поправка ударних рупа,
чишћење наноса од шљунка, земље и других наноса који се налазе на мостовима-утовар у
возило и одвоз на депонију).
2) Редовно одржавање макадамских локалних путева и улица
Средства ће бити распоређена према приоритетима која ће одредити Комисија, коју је
формирао Начелник Општине,на бази континуираног праћења стања путева,а састоји се у
следећем:
- грејдерисање,
- насипање шљунком или туцаником,
- одржавање банкина (кошење).
б) ПРИОРИТЕТНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА
Приоритетни, некатегорисани јавни путеви су путни правци за мјесна гробља у све три МЗ.
Укупна дужина тих путева је 1800 m, а односи се на следеће путне правце:
- путни правац за мјесно гробље у Лончарима, дужине 500 m,
- путни правац Доње Поље(од куће Милана Вуковић)-гробље, у МЗ Доњи Жабар, дужине 900
m,
- путни правац за мјесно гробље у Човић Пољу, дужине 400 m.
в) ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
У НАСЕЉИМА
У циљу обезбјеђења проходности локалних и некатегорисаних путева и сигурности и
одвијања саобраћаја Општина врши одржавање јавних путева у зимском периоду и то од 15.
новембра текуће до 15.марта наредне године.
Послови зимске службе обављају се на начин прописан Законом о јавним путевима
("Службени гласник РС", број 16/10-Пречишћен текст) и годишњим Програмом.
Обим и кваклитет послова утврђени су на основу значаја и интензитета саобраћаја на путу и
према приоритетима локалних и некатегорисаних путева и то тако да локални путеви не
смију бити затворени за саобраћај у току 24 сата, док некатегорисани путеви могу бити
затворени за саобраћај највише 6 сати у току дана.
Средства за зимско одржавање локалних путева, некатегорисаних јавних путева
(приоритетни путни правци, а односе се за гробље у све три мјесне заједнице) од интереса за
функционисање саобраћаја и улица у насељима распоређују се на основу досадашњих
искустава,Програма – Плана зимске службе који је урађен од стране Административне службе
надлежне за комуналоне дјелатности и заштиту животне средине.
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г) СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИХ ОБЈЕКАТА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА
ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА
За одржавање путних објеката (мостови, пропусти, ограде, аутобуска стајалишта...) и
хоризонталне и вертикалне сигнализације планирана средства ће бити распоређена на бази
указаних потреба, односно оправданих захтјева, а послови су следећи:
- редовни прегледи пропуста мостова и вршити редовне поправке,
- чишћење наноса од шљунка, земље и других наноса који се налазе на мостовима-утовар у
возило и одвоз на депонију,
- поправка хоризонталне и вертикалне сигнализације.
д) СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ПУТА И ПУТНОГ ПОЈАСА
У циљу заштите локалних путева и некатегорисаних јавних путева од интереса за
функционисање саобраћаја за општину Доњи Жабар и безбиједног одвијања саобраћаја на
истим (ископ подужних путних канала, уређење путног појаса, сјеча растиња поред пута и сл.)
планирана средства ће бити распоређена на бази праћења стања на терену и указаних
потреба, односно оправданих захтјева.
Због постојања врло разгранате мреже, у првом реду некатегорисаних путева у радове
одржавања земљишног појаса неопходно је да се укључе и грађани мјесних заједница, односно
власници земљишта који граниче с путним земљиштем.
III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА
Буџетом општине Доњи Жабар планирана средства за 2013. одину за одржавања путева је
износ од 15.000,00 КМ,а трошкови одржавања уличне расвјете и семафора су предвиђени у
износу од 5000 КМ ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 7/13).
IV. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Циљеви програма одржавања путева су:
- квалитетно одржавање свих улица, локалних и некатегорисаних путева,
- поправка ударних рупа на асфалтираним локалним и некатегорисаним путевима у оквиру
редовног годишњег одржавања,
- рјешавање проблема одводње површинских вода са локалних и некатегорисаних путева,
- безбједније одвијање аутобуског саобраћаја кроз изградњу и одржавање аутобуских
стајалишта.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 26. Статута општине Доњи Жабар
("Службвени гласник општине Доњи Жабар", број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број
9/12-а.т.) и чланoм 133. став 5. Одлуке о комуналним дјелатностима и комуналном реду на
подручју општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр. 4/11-Први
Пречишћен текст), Скупштина општине Доњи Жабар, на 4. редовној сједници одржаној дана 6.
марта 2013. године, донијела је

ОДЛУКУ
о ослобађању плаћања накнаде одвоза комуналног отпада из домаћинства у
2013. години за одређене категорије обвезника
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на субвенцију накнаде за комуналну услугу одвоза отпада
из домаћинстава на подручју општине Доњи Жабар, одређују се лица која имају право на
субвенцију комуналне услуге и уређују се услови и начин остваривања тог права.
Члан 2.
Право на субвенцију накнаде за комуналне услуге имају следеће категорије лица:
1. Корисници права на материјално обезбјеђење породице - стална новчана помоћ,
2. Корисници права на туђу његу и помоћ, под условом да су носиоци домаћинства.
3. Корисници инвалидско-борачке заштите:
3.1.Уживаоци породичне инвалиднине,
3.2.Уживаоци личне инвалиднине (РВИ I-IV категорије),
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3.3.Цивилне жртве рата.
Члан 3.
Субвенција накнаде за комуналну услугу одвоза отпада из домаћинства исплаћује се
даваоцу услуге одвоза комуналног отпада на терет средстава Буџета општине Доњи Жабар за
2013. годину - Економски код 412220-Расходи за услуге одвоза смећа.
Списак лица-корисника права на ослобађање накнаде за комуналну услугу одвоза отпада у
смислу одредаба ове Одлуке, на основу података из службене евиденције, сачињавају
службеници Административне службе у оквиру дјелокруга послова за поједине категорије кориснике права утврђеног овом Одлуком, и то:
- Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности,
- Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту.
Списак лица из става 2. овог члана саставља се мјесечно и доставља даваоцу комуналне
услуге одвоза отпада из домаћинства и Рачуноводству Административне службе ради исплате
накнаде даваоцу комуналне услуге одвоза комуналног отпада.
Члан 4.
Давалац комуналне услуге одвоза отпада из домаћинства, након пријема списка лица која
имају право на ослобађање, рачун на име накнаде за комуналне услуге одвоза отпада ових
лица,упућује општини Доњи Жабар, за износ ослобођене накнаде, у мјесечним периодима.
Члан 5.
Надзор над примјеном ове одлуке врши Самостални стручни сарадник за комуналне
дјелатности и заштиту животне средине у Административној служби.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.
Број:01-022-28/13
6. март 2013.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 6. Правилника о критеријумима и поступку
за додјелу новчане помоћи јединицама локалне самоуправе («Службени гласник Републике
Српске», број 49/10) и чланом 26. Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине
Доњи Жабар”, бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и чл. 12. и 13. Одлуке о
извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2013.годину (“Службени гласник општине Доњи
Жабар”, број 7/13), Скупштина општине Доњи Жабар је на Четвртој редовној сједници
одржаној дана 6. марта 2013. године, донијела

ОДЛУКУ
о одређивању намјене коришћења новчаних средстава додијељених
неразвијеним јединицама локалне самоуправе
Члан1.
Овом одлуком утврђује намјена и начин коришћења новчаних средстава додијељених
неразвијеним јединицама локалне самоуправе од стране Министарства управе и локалне
самоуправе у складу са Правилником о критеријумима и поступку за додјелу новчане помоћи
јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/10)-средства
на приходовној позицији 781311 Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину.
Члан 2.
Новчана помоћ из члана 1. ове Одлуке користиће се за реализацију следећих пројеката:
- изградње пјешачке стазе Доњи Жабар-Лончари уз Регионални пут Р-462а
- наставак изградње подручне школе у Лончарима
- изградња Амбуланте породичне медицине у Доњем Жабару
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- наставак изградње Дома културе у Човић Пољу.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-24/13
6. март 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, с.р.
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На основу члана 27. Закона о грађевинском земљишту Републике Српске (''Службени гласник
Републике Српске'', број 112/06), члана 12. Одлуке о грађевинском земљишту (''Службени
гласник Републике Српске'', број 6/10), а сагласно члану 26. Статута општине Доњи Жабар
(''Службени гласник општине Доњи Жабар'', број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број
9/12-а.т.) Скупштина општине Доњи Жабар, на Четвртој редовној сједници одржаној дана 6.
марта 2013. године, донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1m2 корисне стамбене
површине за 2012.годину на подручју општине Доњи Жабар
Члан 1.
Утврђује се просјечна коначна грађевинска цијена 1m2 корисне стамбене површине за
2012.годину на подручју општине Доњи Жабар, у висини од 600,00 КМ (словима: шестстотина
конвертибилних марака 00/100).
Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена 1m2 корисне стамбене површине за 2012.годину на
подручју општине Доњи Жабар, утврђена у члану 1. ове Одлуке, служиће као основица за
израчунавање висине накнаде из основа природних погодности грађевинског земљишта и
погодности већ изграђене комуналне инфраструктуре које могу настати приликом
кориштења тог земљишта, а које нису резултат улагања средстава власника или корисника
земљишта-једнократна рента, у складу са Законом о грађевинском земљишту Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 112/06) и Одлуком о грађевинском
земљишту (''Службени гласник општине Доњи Жабар'', број 6/10).
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просјечне коначне
грађевинске цијене 1m2 корисне стамбене површине за 2011.годину на подручју општине
Доњи Жабар (''Службени гласник општине Доњи Жабар'', број 5/12).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику
општине Доњи Жабар''.
Број: 01-022-26/13
6. март 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, с.р.
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На основу члана 17. Закона о статусу функционера јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“ , број 96/05), члана 30. и 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 26. Статута
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“ број 6/05, Ванредни број
7/12 и 9/12), а у вези са чланом 63. алинеја 4. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“ број 1/05, 4/05 и Ванредни број 9/12), Скупштина
општине Доњи Жабар, на Четвртој редовној сједници одржаној дана 06. марта 2013.године
донијела је

ОДЛУКУ
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о измјени и допуни Одлуке о платама и другим накнадама функционера
општине
Члан 1.
Одлука о платама и другим накнадама функционера општине („Службени гласник општине
Доњи Жабар“ број 6/11 – Други пречишћени текст и Ванредни број 5/12, 15/12, 22/12 и 2/13)
назив одлуке мијења се и гласи:
„Одлука
о платама и другим накнадама функционера и именованих лица општине Доњи Жабар“
Члан 2.
У члану 1. иза ријечи: функционера додају се ријечи:“ и именованих лица“.
Члан 3.
Иза члана 4. додају се нови чланови 4а. и 4б. који гласе:
„Члан 4а.
Основна плата именованих лица одређује се множењем просјечне плате запослених у
локалној управи општине Доњи Жабар у претходној години са следећим коефицијентима:
- Секретар Скупштине општине .............1,9
- Савјетник Предсједника Скупштине.....1,8 „ .
„Члан 4б.
Саставни дио основне плате одређене у складу са чланом 4а. ове одлуке увећава се по основу
укупног пензијског стажа који износи 0,5% за сваку годину пензијског стажа“.
Члан 4.
Иза члана 5. додаје се нови члан 5а. и 5б. који гласе:
„Члан 5а.
Уколико функционер општине или именовано лице не обавља професионално послове из
члана 2. и члана 4а. ове одлуке има право на накнаду која износи 75% од основне плате
утврђене у складу са овом одлуком.
„Члан 5б.
Појединачне акте- рјешења о платама и накнадама у складу са овом одлуком доноси
Административни одбор Скупштине општине Доњи Жабар“.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“, који издаје Стручна служба Скупштине општине.
Број: 01-022 -21/13
6. марта 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, с.р.
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На основу члан 11.став (1.) и члана 14.став (3.) Закона о социјалној заштити („Службени
гласник Републике Српске“,број 37/12) члана 30.алинеја 2.и 8. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,42/05 и 118/05) и члана 26. Статута
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05 и Ванредни број
7/12 и 9/12), Скупштина општине Доњи Жабар на Четвртој редовној сједници одржаној 06.
марта 2013.године донијела је

ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне
социјалне потребе
Члан 1.
У Одлуци о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне социјалне потребе
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 2/13) у глави VI –ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ, додаје
се нови члан 12а. који гласи:
„Члан 12а.
До почетка рада Јавне установе Центар за социјални рад Доњи Жабар, послове из
надлежности Јавне установе Центар за социјални рад Доњи Жабар утврђене у овој одлуци,
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обављаће реферат за друштвене дјелатности - служба социјалне и дјечије заштите
Административне службе општине Доњи Жабар“.
Члан 2.
Ова Одлуца ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:01-022- 17/13
Предсједник Скупштине
06. марта 2013.године
Никола Ђокановић, с.р.
Доњи Жабар
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На основу члана 11. став (1.) и члана 14. став (3.) Закона о социјалној заштити („Службени
гласник Републике Српске“, број 37/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ , број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. Статута општине Доњи
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05 и Ванредни број 7/12 и 9/12)
Скупштина општине Доњи Жабар на Четвртој редовној сједници одржаној 06. марта 2013.
године доноси

ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о стимулисању наталитета
Члан 1.
У Одлуци о стимулисању наталитета („Службени гласник општине Доњи Жабар“,број 2/13)
иза члана 7. додаје се нови члан 7а. који гласи:
„Члан 7а.
До почетка рада Јавне установе Центра за социјални рад Доњи Жабар, послове из
надлежности Јавне установе Центар за социјални рад Доњи Жабар, обавља ће Реферат за
друштвене дјелатности - служба социјалне и дјечије заштите Административне службе
општине Доњи Жабар“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-16/13
06. марта 2013.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, с.р.
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На основу члана 26. тачка 21. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број 6/05 и Ванредни број 7/12 и 9/12), а у складу са чланом 44. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 1/05, 4/05
и Ванредни број 9/12), Скупштина општине Доњи Жабарна Четвртој редовној сједници
одржаној дана 6. марта 2013. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о избору чланова сталних радних тијела Скупштине општине Доњи
Жабар
I
У Одлуци о избору чланова сталних радних тијела Скупштине општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни број 22/12 и 1/13) у тачки V. ОДБОР ЗА
ПРИВРЕДУ, разрјешава се дужности Перо Стевановић, а бира се Надежда Стевановић.
II
У тачки VII. ОДБОР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,КУЛТУРУ,ИНФОРМИСАЊЕ И ВЈЕРСКА ПИТАЊА,
разрјешава се дужности Перо Стевановић, а бира се Надежда Стевановић.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-14/13

Предсједник Скупштине
Страна 15
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6. марта 2013. године
Никола Ђокановић, с.р.
Доњи Жабар
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На основу чл. 148.став 2. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 1/05,4/05 и Ванредни број 9/12), Скупштина општине Доњи
Жабар на Четвртој редовној сједници одржаној 06. марта 2013. године, након разматрања
приједлога Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2013.годину, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
о усвајању Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2013. годину
I
Скупштина општине Доњи Жабар УСВАЈА Програм рада Скупштине општине Доњи Жабар за
2013.годину.
II
Саставни дио ове Одлуке је Програм рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2013.годину.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику оптшине
Доњи Жабар“, чији је издавач Стручна служба општине Доњи Жабар.
Број: 01-022-20 /13
Предсједник Скупштине
06.марта2013.године
Никола Ђокановић, с.р.
Доњи Жабар
............................................................................................................................................................

ПРОГРАМ
РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2013.ГОДИНУ
1. Програм рада Скупштине општине Доњи Жабар,( у даљем тексту: Скупштина) за
2013.годину је основа за благовремено и редовно планирање сједница Скупштине и њених
радних тијела, у циљу остваривања права и дужности Скупштине у складу са законом,
Статутом општине, Пословником Скупштине општине и другим прописима.
2. Скупштина ће у 2013.години одржавати по правилу своје редовне сједнице, сваког мјесеца
(изузев августа) а према мјесечном плану.
3. Скупштина ће по потреби одржавати сједнице и у другим терминима уколико се укаже
потреба.
4. Овлашћени предлагачи аката дужни су, а према мјесечном плану одржавање редовних
сједница скупштине, припремити и доставити Скупштини на разматрање одговарајуће
приједлоге аката и друге материјале и одговорни су за благовремену, квалитетну и стручну
обраду и припрему тих материјала.
5. Скупштина ће разматрати општа и друга акта, информационе и документационе
материјале према мјесечном распореду:
ФЕБРУАР:
1. Приједлог Одлуке о приступању доношењу новог Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине Доњи Жабар
ПРЕДЛАГАЧ: Одбор за статутарна питања и прописе
2. Приједлог Одлуке о просјечној коначној грађевинској цијени 1м2 корисне стамбене
површине на подручју општине Доњи Жабар у 2012. години
ОБРАЂИВАЧ : Самостални стручни сарадник за просторно уређење и грађење
ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине
3. Програм заједничке комуналне потрошње за 2013.годину-чл. 21. ст. 2 3. Закона о
комуналним дјелатностима(„Службени гласник Републике Српске“,бр.124/11)
ОБРАЂИВАЧ:Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности и заштиту
животне средине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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4. План одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу за 2013.
годину- чл. 7. став 2.Одлуке о одржавању,заштити,развоју и управљању локалним и
некатегорисаним путевима и улицама у насељу-("Службени гласник општине Доњи Жабар",
бр. 5/11- Други Пречишћени текст и 9/11
ОБРАЂИВАЧ:Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности и заштиту
животне средине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
5. Информација о стању предмета у управном поступку у 2012.години
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за послове писарнице и архиве
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
МАРТ:
1. Одлука о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације - (члан 22. под а) тачка 4.
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12)
ОБРАЂИВАЧ: Кабинет начелника општине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
2. Информација о припремама о почетку рада ЈУ Центар за социјални рад Доњи Жабар.
ОБРАЂИВАЧ: Административна служба
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
3. Извјештај о припремама прољетне сјетве
ОБРАЂИВАЧ: Виши стручни сарадник за пољопривреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4. Приједлог Одлуке о локалним постицајима у пољопривреди (члан 6. Одлуке о додатним
мјерама структурне политике и обезбјеђивању средстава за постицаје развоја
пољопривреде и села)
ОБРАЂИВАЧ: Виши стручни сарадник за пољопривреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
АПРИЛ:
1. Приједлог Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине Доњи Жабар
ПРЕДЛАГАЧ: Одбор за статутарна питања и прописе
2. Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста за 2012.годину са Програмом
рада за 2013.годину
ОБРАЂИВАЧ: Општинска организација Црвеног крста Доњи Жабар
ПРЕДЛАГАЧ: Општинска организација Црвеног крста
3. Извјештаји о раду са финансијским показатељима спортских организација која су
користила средства буџета у 2012.години са плановима рада и финансирању у 2013.години
ОБРАЂИВАЧ: Спортске организације
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4. Извјештај о раду КУД „Рузмарин“ Доњи Жабар у 2012.години са Програмом рада у 2013.
години
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ КУД „Рузмарин“ Доњи Жабар
5. Информација о раду и финансијском пословању Општинске борачке организације Доњи
Жабар за 2012.годину са Програмом рада за 2013. годину
ОБРАЂИВАЧ: Општинска борачка организација Доњи Жабар и Самостални стручни
сарадник за борачко-инвалидску заштиту
ПРЕДЛАГАЧ: Општинска борачка организација Доњи Жабар
6. Информација о утрошку средстава буџета за потребе Српске православне цркве у 2012.
години
ОБРАЂИВАЧ: Рачуноводство
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
7. Извјештај о организацији и раду Основне школе "Доњи Жабар" Доњи Жабар са приказом
Општег успјеха ученика и владању ученика на крају Првог полугодишта школске 2012/2013
године
ОБРАЂИВАЧ: Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар
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8. Извјештај о раду са финансијским извјештајем савјета мјесних заједница за 2012. годину
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за цивилну заштиту и мјесне заједнице
ПРЕДЛАГАЧИ: Савјети Мјесних заједница Доњи Жабар,Човић Поље и Лончари
МАЈ:
1. Приједлог Одлуке о Годишњем финансијском извјештају Буџета општине Доњи Жабар за
2012. годину
ОБРАЂИВАЧ: Административна служба-Овлашћено лице за послове буџета
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
2. Извјештај о раду пољопривредне и санитарно-здравствене инспекције и комуналне
полиције за 2012.годину са Планом рада у 2013. години
ОБРАЂИВАЧ: Пољопривредни и санитарно здравствени инспектор и комунални
полицајац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
3. Извјештај о контроли исправности воде за пиће у Основној школи и јавним чесмама
ОБРАЂИВАЧ: Здравствено - санитарни инспектор
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4. Информација о броју умрлих и рођених грађана у општини Доњи Жабар за 2012.годину
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за матичне послове и бирачки списак
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
5. Информација о стању остваривања права из области борачко-инвалидске заштите за 2012.
годину у складу са Законом о правима бораца , војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
6. Информација о провођењу Плана изградње локалних путева у насељима за 2012.годину„Службени гласник општине Доњи Жабар“,Ванредни бр. 9/12 и 10/12
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за просторно уређење и грађење
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
7. Информација о провођењу Одлуке о стипендирању и награђивању студената за 2012.
годину („Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 6/11 – Први пречишћени текст)
ОБРАЂИВАЧ: Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
8. Информација о провођењу Одлуке о субвенцији трошкова превоза ученика средњих
школа за 2012. годину(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 14/09 )
ОБРАЂИВАЧ: Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
ЈУН
1. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о изградњи грађевина и уређењу простора
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за просторно уређење и грађење
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
2. Информација о провођењу Закона о дјечијој заштити
ОБРАЂИВАЧ:Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
3. Информација о стању уређења и одржавања спомен обиљежја на подручју Општине Доњи
Жабар
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4. Приједлог Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Одбор за статутарна питања и прописе
5. Информација о инвентаризацији земљишта државне својине општине Доњи Жабар
ОБРАЂИВАЧ: Виши стручни сарадник за имвинско-правне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник оптине
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ЈУЛ:
1. Информација о извршеном упису у Први разред Основне школе „Доњи Жабар“ за школску
2013/2014 годину
ОБРАЂИВАЧ: Административна служба-Виши стручни сарадник за друштвене
дјелатности и ОШ „Доњи Жабар“ Доњи Жабар
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
2. Свечана сједница поводом двадесет година оснивања општине Српско Орашје-Доњи
Жабар 21. јула 1993.године
3. Извјештај о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за период јануар-јун 2013. године
ОБРАЂИВАЧ: Административна служба-Овлашћено лице за послове буџета
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4. Информација о стању уређења и одржавања мјесних гробаља на подручју Општине Доњи
Жабар
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности и заштиту
животне средине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
5. Информација о провођењу Закона о занатско-предузетничкој дјелатности са табеларним
прегледом регистрованих радњи и других облика предузетничке дјелатности
ОБРАЂИВАЧ: Административна служба надлежна за послове привреде и
предузетништва
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
6. Приједлог Одлуке о образовању Организационог одбора за обиљежавање 14. октобраДана Општине-чл. 3. ст.1.Одлуке о прослави Дана општине Доњи Жабар(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”, бр.10/06))
ОБРАЂИВАЧ: Кабинет начелника општине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
СЕПТЕМБАР:
1. Приједлог Одлуке о додјели Општинских признања
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за награде и признања
2. Информација о успјеху ученика Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар у школској
2012/2013. години
ОБРАЂИВАЧ: Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар и Виши стручни сарадник за
друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар
ОКТОБАР:
1. Информација о почетку рада Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар у школској
2013/2014. години
ОБРАЂИВАЧ: Административна служба-Виши стручни сарадник за друштвене
дјелатности и ОШ „Доњи Жабар“ Доњи Жабар
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
2. Свечана сједница Скупштине општине Доњи Жабар-14. 10. 2013. године
НОВЕМБАР:
1. Информација о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за период 1.1.-30.9. 2013. године
ОБРАЂИВАЧ: Административна служба-Овлашћено лице за послове буџета
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
ДЕЦЕМБАР:
1. Приједлог Одлуке о Буџету општине Доњи Жабар за 2014. годину
ОБРАЂИВАЧ: Административна служба-Овлашћено лице за послове буџета
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
2. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину
ОБРАЂИВАЧ: Административна служба-Овлашћено лице за послове буџета
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
3. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју
општине Доњи Жабар у 2014. години
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ОБРАЂИВАЧ: Кабинет начелника општине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4. Приједлог Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2014. годину
ОБРАЂИВАЧ: Предсједништво Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине
Поред питања садржаних у овом Програму Скупштина ће у складу са својим
надлежностима и према указаној потреби разматрати и друга питања и доносити опште и
друге акте које предложе овлашћени предлагачи и вршити избор и именовања у складу са
законом, Статутом општине и другим прописима.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26.Статута oпштине Доњи Жабар(„Службени гласник
општине Доњи Жабар“, бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и 9/12-а.т.), а у складу са чланом 3.
Одлуке о стумулисању наталитета („Службени гласник општине Доњи Жабар“,број 2/13), на
приједлог Одбора за здравље, породицу и социјална питања, Скупштина општине Доњи Жабар
на Четвртој редовној сједници одржаној 06. марта 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
о висини новчане помоћи за стимулисање наталитета у 2013. години
Члан 1.
Новчана помоћ за стимулисање наталитета на подручју општине Доњи Жабар у 2013.години
из Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину - Економски код 416120 - Текуће помоћи
породици, дјеци и омладини - Подстицај наталитету, одређује се у сљедећим износима:
- за прво рођено дијете ................................................. 400,00 КМ
- за друго и свако наредно рођено дијете ................. 600,00 КМ
- за рођене близанце или тројке ................................ 2.000,00 КМ.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снaгу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-15/13
06. марта 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, с.р.
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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“, број 6/05 и Ванредни број 7/12 и 9/12) и члана 9.
Одлуке о образовању канцеларије за младе („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број
1/13) Скупштина општине Доњи Жабар, на Четвртој редовној сједници одражној дана
06.марта 2013.године, а на приједлог Савјета за младе општине Доњи Жабар д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Координатора канцеларије за младе општине Доњи Жабар
1. САША БОРОЈА из Лончара, именује се за Координатора канцеларије за младе општине
Доњи Жабар на период од вије године.
2. Координатор из тачке 1. овог Рјешења има право на накнаду за свој рад која се иплаћује из
Буџета општине Доњи Жабар у мјесечном износу од 300,00 KM, почев од дана доношења овог
Рјешења.
3. На основу овог Рјешења Начелник општине је дужан закључити са именованим
Координатором Уговор којим се ближе регулишу права и обавезе и одговорности
Координатора на временски период од двије године.
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4. Координатор канцеларије за младе општине Доњи Жабар, именован Рјешењем Скупштине
општине Доњи Жабар, број 01-022-138/12 од 21.септембра 2012.године, дужан је
Координатору из тачке 1. овог Рјешења предати сједиште и канцеларије за младе која се
налази у згради „Косановић“ у Лончарима у року од 30 дана, од дана доношења овог Рјешења.
5. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-22/13
06.марта 2013.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, с.р.
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На основу члана 72. став 2. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. тачка 30. Статута општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05 и Ванредни број 7/12 и 9/12), Скупштина
општине Доњи Жабар на Четвртој редовној сједници одржаној дана 06.марта 2013. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Доњи Жабар усваја Информацију о раду Полицијске станице
Пелагићево за период од 01.01. до 31.12.2012.године.
2. Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022- 19 /13
06.март 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђoкановић, с.р.
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На основу чл. 30. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени глсник Републике
Српске", бр.101/04,42/05 и 118/05), а у складу са чл. 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни
број 9/12-а.т.), и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.),
Скупштина општине Доњи Жабар,на 4. редовној сједници одржаној дана 6. марта 2013. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности за одобравање стипендија студентима који су пропустили
рок за подношење захтјева
I
Ради остварења циља Одлуке о стипендирању и награђивању студената («Службени гласник
општине Доњи Жабар»,бр. 6/11-Први пречишћени текст), Скупштина општине Доњи Жабар
је сагласна да се студентима који су из оправданих разлога пропустили рок за подношење
захтјева за остваривање права на стипендију а прекорачење рока износи најдуже три мјесеца,
дозволи по њиховом приједлогу и у складу са законом остваривање права на стипендију почев
од мјесеца у којем је поднијет захтјев,и то:
- Јелена Зарић, Човић Поље
- Марија Јосиповић, Човић Поље
- Илија Јосиповић, Човић Поље
- Мирела Васић, Доњи Жабар
- Загорка Ристић, Доњи Жабар
- Спасоје Стевић, Доњи Жабар
- Сања Стевић, Доњи Жабар.
II
За реализацију овог Закључка задужује се начелник општине Доњи Жабар.
III
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Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број: 01-022-23/13
6. март 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Никола Ђокановић, с.р.
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На основу чл. 43. и 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 101/04, 42/05 и 118/05) чл. 34. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ, бр.
49/04,19/05,52/05,92/05,8/06,24/06,70/06,12/09 и 60/10) и чл. 35. Правилника о јавним
набавкама роба, радова и услуга (“Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:2/11),
Начелник општине Доњи Жабар, доноси следећу

ОДЛУКУ
о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде у поступку јавне
набавке услуга-дезинскеција и дератизација на подручју општине Доњи Жабар
I
У поступку јавне набавке услуга-дезинсекција и дератизација на подручју Општине Доњи
Жабар путем конкурентског захтева за достављање понуда без објављивања обавештења о
јавној набавци, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. Д.О.О. “Санитарац” Власеница по цени од 4.000,00 КМ са ПДВ-ом(3.418,80 КМ без ПДВ-а),
2. Д.О.О. “Еко заштита” Бијељина по цени од 8.330,40 КМ са ПДВ-ом(7120,00КМ без ПДВ-а),
3. Д.О.О. “ Санитација” Сарајево по цени од 9.190,35КМ са ПДВ-ом ( 7.855,00КМ).
II
Комисија за јавне набавке је на основу критеријума укупне најниже цијене технички
задовољавајуће понуде извршила вредновање понуда и утврдила да је најповољнији понуђач:
Д.О.О. “ Санитарац” Власеница по цени од 4.000,00 КМ са ПДВ-ом ( 3.418,80 КМ без ПДВ-а)
према понуди бр. 31/13 од 25.02.2013.године.
III
Са најповољнијим понуђачем, Д.О.О. “ Санитарац” Власеница, закључиће се уговор у складу
са Законом о јавним набавкама БиХ и Законом о облигационим односима.
IV
Против ове одлуке може се поднети писмени приговор, у року од 5(пет) дана од дана
достављања исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, писмено, а може се изјавити и на записник код
овог органа.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена и у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број:02-404-9/13
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1. март 2013.године
Жељко Марјановић, инж.пољопривреде, с.р.
Доњи Жабар

__________________________________
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На основу чл. 43. и 87. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 44. Статута општине Доњи Жабар
(“Службени гласник Општине Доњи Жабар”,бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број
9/12-а.т.), начелник општине Доњи Жабар, доноси

ОДЛУКУ
о престанку важења Одлуке о општинском гласилу
I
Одлука о општинском гласилу број 02-022-41/12 од 14.11.2012.године(“Службени гласник
Општине Доњи Жабар”, Ванредни број 20/12), престаје да важи.
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II
Од дана ступања на снагу ове Одлуке у погледу начина објављивања општих и других аката
органа општине Доњи Жабар, примјењиваће се Одлука о објављивању општинских прописа
број 01-022-160/12 („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 1/13), први наредни број
„Службеног гласника општине Доњи Жабар“ носиће ознаку редног броја 11/13, а први
објављени акт носиће ознаку редног броја 65.
III
Ова Одлука доноси се у циљу остваривања континуитета и хронолошког објављивања
„Службеног гласника општине Доњи Жабар“ и сходно Обавјештењу Министарства управе и
локалне самоуправе Републике Српске број 10.3-014-296-1/12 од 11.2.2013.године.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-022-34/13
15. март 2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.

_________________________________________________
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
47. Одлука о општинским комуналним таксама
48. Одлука о измјени Статутарне Одлуке за провођење Статута општине Доњи
Жабар
49. Одлука о усвајању Плана капиталних улагања-издаци за нефинансијску имовину
у 2013.години
50. Одлука о усвајању Плана одржавања и заштите локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељеним мјестима општине Доњи Жабар за 2013.годину
51. Одлука о ослобађању плаћања накнаде одвоза комуналног отпада из
домаћинства у 2013. години за одређене категорије обвезника
52. Одлука о одређивању намјене коришћења новчаних средстава додијељених
неразвијеним јединицама локалне самоуправе
53. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1m2 корисне
стамбене површине за 2012.годину на подручју општине Доњи Жабар
54. Одлука о измјени и допуни Одлуке о платама и другим накнадама функционера
општине
55. Одлука о допуни Одлуке о једнократној новчаној помоћи лицима у стању
ванредне социјалне потребе
56. Одлука о допуни Одлуке о стимулисању наталитета
57. Одлука о измјени Одлуке о избору чланова сталних радних тијела Скупштине
општине Доњи Жабар
58. Одлука о усвајању Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2013.
годину
59. Одлука о висини новчане помоћи за стимулисање наталитета
60. Рјешење о именовању Координатора канцеларије за младе општине Доњи Жабар
61. Закључак о усвајању Информације о раду Полицијске станице Пелагићево за
период од 01.01. до 31.12.2012.године
62. Закључак о давању сагласности за одобравање стипендија студентима који су
пропустили рок за подношење захтјева

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
63. Одлука о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде у
поступку јавне набавке услуга-дезинскеција и дератизација на подручју општине Доњи
Жабар
64. Одлука о престанку важења Одлуке о општинском гласилу

Понедјељак,18. март 2013.године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 10/13

Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Главни уредник:Митар Митровић
дипл. правник Шеф Кабинета начелника општине Доњи Жабар. Одговорни уредник:
Мирко Стевановић, дипл.правник ВД секретар Скупштине општине Доњи
Жабар.Администратор:Миле Максимовић. Тел/факс:054/875-100."Службени гласник
општине Доњи Жабар" излази по потреби. Рачун јавних прихода општине Доњи
Жабар: 562-011-00000765-86 код НЛБ Банке Бања Лука-Филијала Брчко.
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