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ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Доњи Жабар
Година XXVI – Број 1 Четвртак,28. фебруар 2019. године
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник Републике Српске“,
број 9/17) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“,број 12/17), Скупштина општине Доњи Жабар разматрајући одлуку
Фонда здравственог осигурања Републике Српске да не продужи уговор о пословној сарадњи
са ЈЗУ Здравствени центар Брчко у 2019. години, на 1. Тематској сједници одржаној 19. јануара
2019.године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Доњи Жабар закључује да је одлука Фонда здравственог осигурања
Републике Српске да не продужи уговор о пословној сарадњи са ЈЗУ Здравствени центар Брчко
у 2019. години штетна и супротна основним интересима становника општине Доњи Жабар, а
нарочито:
- допринеће фиктивном пријављивању пребивалишта становника општине Доњи Жабар у
Брчко Дистрикт БиХ у још већем обиму у односу на досадашњи ниво и смањивању формалног
броја евидентираних становника наше општине ;
- распоређивање средстава од индиректних пореза имаће тренд даљег смањивања према
општини Доњи Жабар и изразитог смањења њеног развојног потенцијала;
- допринеће онемогућавање приступа коришћења терцијарних здравствених услуга
становника општине Доњи Жабар у здравственим установама Брчко Дистрикта које су
удаљене од наше општине око 15 km, па ће наши грађани бити принуђени користити
здравствене услуге Болнице „Свети Врачеви“ Бијељина која је удаљена око 70 km од
територије општине Доњи Жабар;
- општина Доњи Жабар се природно, економски и из других разлога ослања на Брчко
Дистрикт БиХ и чини здраву географску везу имајући у виду да је Уставом БиХ дефинисано да
је Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине јединица локалне самоуправе-територија у
заједничкој својини (кондоминијум) ентитета (Републике Српске и Федерације БиХ), те би из
наведеног оправданог разлога Болницу у Брчко Дистрикту БиХ требало уврстити у с и с т е м
здравствене заштите Републике Српске.
2. Имајући у виду изнесене чињенице у тачки 1. Скупштина општине Доњи Жабар тражи од
Фонда здравственог осигурања Републике Српске, Владе Републике Српске и Министарства
здравља и социјалне заштите да предузму све могуће мјере да се продужи-обнови уговор о
пословној сарадњи са ЈЗУ Здравствени центар Брчко у 2019. години. С обзиром да је извјесна
ескалација протеста грађана и затварање путних комуникација према Брчко Дистрикту БиХ
захтијевамо да хитно ријешите наведено питање како је назначено.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику
општинеДоњи Жабар“.
Број: 01-022-1/19
19. јануар 2019. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

______________________
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник Републике Српске“,
број 9/17) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“,број 12/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 22. редовној
сједници одржаној 26. фебруара 2019.године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извод из записника са 21. редовне сједнице Скупштине општине Доњи
Жабар,која је одржана дана 31. децембра 2018. године.
2. Извод из записника из тачке 1.овог Закључка, у прилогу, чини његов саставни дио.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику
општинеДоњи Жабар“.
Број: 01-022-2/19
26. фебруар 2019. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

______________________
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На основу чл. 73. став (2), 80. став (1), члана 160. и члана 165. став (2) Закона о уређењу
простора и грађењу(''Службени гласник Републике Српске'', број 40/13, 2/15-одлука УС,
106/15, 3/16-испр. и 104/18-одлука УС), а у складу са чланом 11. Закона о легализацији
бесправно изграђених објеката („Службени гласник Републике Српске“, број 62/18), чланом
39. став (2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16),
чланом 7. Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта (''Службени гласник Републике Српске'', број 34/14-Пречишћени текст) и чланом
36. став (2) Статута Општине Доњи Жабар (''Службени гласник Општине Доњи Жабар'', број
9/17), Скупштина Општине Доњи Жабар, на 22. редовној сједници одржаној дана 26. фебруара
2019.године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјенама Одлуке о начину плаћања и висини накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта и накнаде за ренту
Члан 1.
У Одлуци о начину плаћања и висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта
и накнаде за ренту (''Службени гласник Општине Доњи Жабар'', број 4/16), изнад члана 1.
додаје се Глава I. која гласи; „I. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА“.
Члан 2.
У члану 2. у ставу (7) у првој реченици број у загради (1) мијења се бројем: „(6)“.
Члан 3.
Изнад члана 5, додаје се Глава II. која гласи; „II. ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА“.
Члан 4.
У члану 5. ставови (1) и (2) се мијењају и гласе:
„(1) Поступци легализације објеката започети до 18.јула 2018.године, по захтјевима који су
поднесени до 31. децембра 2016. године, окончаће се по одредбама Закона о уређењу простора
и грађењу, осим уколико су одредбе Закона о легализацији бесправно изграђених објеката
(„Службени гласник Републике Српске“, број 62/18), повољније за инвеститора.
(2) Захтјеви за легализацију бесправно изграђених објеката поднесени почев од 18.јула
2018.године рјешаваће се у складу са одредбама Закона о легализацији бесправно изграђених
објеката („Службени гласник Републике Српске“, број 62/18) и у тим поступцима плаћа се
накнада за уређење градског грађевинског земљишта и рента, а за захтјеве за легализацију
поднесене почев од 18.јануара 2019.године плаћа се и посебна накнада за легализацију. „
Члан 5.
У члану 5. иза става (5) додаје се нови став (6) који гласи:
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„(6) Погодности за обрачун и плаћање накнада за уређење градског грађевинског земљишта
и ренту утврђене одредбама чл. (2) и (3) ове Одлуке примјењују се и у поступцима
легализације бесправно изграђених објеката“.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-11/19
26.фебруар 2019.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

______________________
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На основу члана 62. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 52/14 и 114/17), члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став (2)
тачка 26) Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 9/17),
Скупштина општине Доњи Жабар је на 22. редовној сједници одржаној дана 26. фебруара
2019.године, донијела
ОДЛУКУ
О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
Прихвата се дугорочно кредитно задужење општине Доњи Жабар у износу од 1.080.000,00
КМ за следеће намјене:
1. Враћање у цијелости преосталог износа дуга по кредиту код Нове Банке а.д. Бања
Лука број уговора 5550000035193849 од 19.9. 2017.године са роком отплате до
19.3.2028.године .......................................................................................................... 576.228,21 КМ
2. Враћање свих неизмирених обавеза са стањем на дан 21.2.2019.године наведених у
структури обавеза у члану 2.ове одлуке ....................................................... 400.577,80 КМ
3. Набавка новог службеног путничког моторног возила за потребе општине Доњи
Жабар ................................................................................................................................. 50.000,00 КМ
4. За пројекте .................................................................................................... 50.000,00 КМ
5. За затварање кредита из тачке 1. овог члана .......................... .3.194,00 КМ.
Члан 2.
Структура обавеза према добављачима из ранијих година у износу од 400.577,80, односно
обавезе које нису измирене до 21.2.2019.године, исказане су на сљедећи начин:
Редни
број

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

НАЗИВ ДОБАВЉАЧА
СКУПШТИНА
Горан Бабић
Јелена Зарић
„Карановић“ СП Брчко
Никола Ђокановић
Ново Мишкић
Радмила Стевић
Живка Стевић
Јавни приходи РС
ОПШТИНСКА УПРАВА
Фонд солидарности за дијагностику и лијечење дјеце у иностр.
Љубица Николић - топли оброк
Радмила Божић –топли оброк
Фонд солидарности за обнову РС
Ружица Поповић-топли оброк
Јавни приходи РС-порез на плату

ИЗНОС
(КМ)
3.835,76
29,55
29,55
100,00
29,55
44,33
44,33
29,55
3.528,90
299.974,09
58,02
130,83
105,91
98,17
130,83
939,85
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Јавни приходи РС-Пио на плату
Фонд здравственог осигурања Брчко дистрикта
Завод за запошљавање Брчко дистрикта
Јавни приходи РС-допр.за дјечију заштиту на плату
Јавни приходи РС-збирни допр.на плату
Бранко Цвјетковић-топли оброк
Драгиња Ђорђић-превоз
Душан Јовичић-топли оброк
Душан Симић-превоз
Душанка Стевић-топли оброк
Маријана Митровић-превоз
Марко Гајић-превоз
Милан Игњић-превоз и топли оброк
Миле Максимовић-превоз и накнада за попис
Милорад Гајић-превоз
Митар Митровић-превоз и топли оброк
Наташа Јосиповић-превоз
Нова банка АД Б.Лука-топли оброк
Перо Стевановић-топли оброк
Радмила Божић-превоз
Радмила Стевић-превоз
Слободан Вуковић-превоз, то
Тодор Шалипур-превоз
Јавни приходи РС-порез на то
Јавни приходи РС-порез на регрес
Јавни приходи РС-пио на регрес и то
Фонд здравственог осигурања Брчко-Доп.за здравство на то
Завод за запошљавање Брчко-Допр.за незапослене на то
Јавни приходи РС-допр.за дјечију заштиту на то и регрес
Јавни приходи РС-збирни допр. на регрес и то
Војислав Николић-стипендије
Мирјана Ерић-стипендије
Адвокатска канцеларијаМаријана Митровић
„Ауторад“ Пелагићево
„Богићевић Петрол“ Лончари
Чедомир Ђокоћ – накнада за изборе
„Данијела“ СП Лончари
Др Зора Ђурђевић Шамац
Драгана Танасић – накнада за изборе
„Драник“ ДОО
Душан Стевановић – накнада за изборе
Душанка Гајић
Душанка Јовановић ОИК
Душанка Ристић
„Електротехника“ СП
„Еуро пром“ СП
„Еуро-пром сервис“ СП
ФК Младост Лончари
„Галакс“ ДОО Д.Жабар
„Галакс Нискоградња“ ДД Брчко
„Глас Српске“ Б.Лука
Гордана Бабић-за мртвозорство
„Графос“ СП Шамац
„Хит Телевизија“ Брчко
Иван Катић

921,55
2.242,68
411,35
84,68
9.787,02
105,91
160,32
118,37
265,46
105,91
105,60
642,60
1.029,91
792,05
229,77
374,60
213,76
1.532,58
130,83
504,93
272,53
663,09
234,24
312,89
895,55
626,54
987,41
80,65
52,44
4.834,42
70,00
70,00
300,00
484,67
12,581,54
30,00
1.992,02
30,00
758,33
10.733,68
50,00
200,00
1.260,00
200,00
98,28
236,00
204,00
250,00
2.413,27
49.786,90
157,95
400,00
196,00
17.302,00
300,00
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70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Јединствени рачун трезора РС-ORACLE
Јела Ристанић
„ЈПНИО Службени лист“ БиХ
Књижара „Посавина“
„Кула“ доо Шамац
„Ловац“ СУР Д.Жабар
Ловачко удружење „СОКО“
„Макс Сандра“ ДОО Д.Жабар
„Мапиинжењеринг“ АБ Пелагићево
Марта Зарић
„Микромакс компјутери“ СП
Милена Жигић - накнада за изборе
Миленко Бабић - накнада за изборе
Милован Андрић
Мирослав Мирковић
„Мојић“ ДОО Бијељина
Мотел „Куглана“ Лончари
Наташа Кушлаковић
Наташа Перић
Недељка Глигоревић
Нова банка А.Д. Б.Лука
Књижара „Пионир“ Брчко
Поште Српске
„Привредна штампа“ ДОО
„Привредни прописи“ Б.Лука
„Пројект“ ДОО Брчко
„Просвјета“ СПКД Шамац
ЈП „Противградна заштита“ РС
Раде Блануша
Raiffeisen банка-стипендија, Горан Новаковић
Ранко Симић
Ресторан „Стари Храст“ Лончари
„Санитација“ ДОО Зворник
„Санитарац“ Власеница
Савез општина и градова РС
Слобопром доо Лончари
„Службени гласник“ ЈУ РС Б.Лука
Српска Православна црквена општина Доњи Жабар
Стојан Лујић
Стокановић Далибор
„Биг Бен“ СУР Лончари
„Удружење економиста“ РС
„Ватрогасно друштво“ Д.ЖЖабар
Вељко Милкић
„Виенатурс“ ДОО Лончари
„Вјетрењача“ СУР
Владимир Ресановић
Завод за заштиту здравља Добој
Бојан Чанчаревић
Гордана Бабић
Драгана Танасић
Душанка Јовановић
Општина Бијељина
Општинска организација Црвеног Крста Д.Жабар
Стојан Лујић

8.965,48
200,00
98,00
1.746,20
47,97
1.687,50
1.000,00
756,50
316,45
200,00
458,50
20,00
50,00
70,00
200,00
30,00
427,50
50,00
30,00
30,00
460,00
310,00
7.009,98
500,01
640,00
732,77
150,00
1.000,00
200,00
90,00
30,00
161,50
1.693,40
1.888,73
2.208,35
617,00
432,04
500,00
1.260,00
80,00
360,00
134,55
600,00
30,00
122.294,69
364,00
40,00
864,50
100,00
1.200,00
750,00
750,00
912,58
3.000,00
750,00
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125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

„Ватрогасно друштво“ Д.ЖЖабар
„Завод за заштиту здравља“ РС Добој
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
„Галакс“ ДОО Доњи Жабар
„Галакс Нискоградња“ ДД Брчко
Душан Цвијановић
Мићо Гајић
Стефан Робак
Уникредит банка АД Б.Лука-Цвијановић Душан
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Фонд солидарности за дијагностику и лијечење дјеце у иностр.
Јавни приходи РС-порез на плату
Јавни приходи РС-збирни доприноси на плату
Драгана Танасић
Марија Стјепановић
Ружица Јовичић
Јавни приходи РС-порез на то
Јавни приходи РС-збирни доприноси на то
Др Зора Ђурђевић Шамац
Жаркић Мара-струја
Гајо Стојановић
ЈУ „Дом за лица са инвалидитетом“ Приједор
Миливоје Томић
Наташа Перић
Недељка Глигоревић
Саво Стевановић
Вељко Милкић
Владимир Ресановић
Душко Васић
Мирослав Жигић
Стево Мијатовић
Александар Крунић
Данијела Миловић
„Данијела“ СП Лончари
Драгана Ристић
„Галакс“ ДОО Д.Жабар
Гордана Бабић
ЈУ „Дом за лица са инвалидитетом“ Приједор
Коста Тодоровић
Милан Миркић
Поште Српске
Ранко Симић
Саја Маринковић
Татјана Лукић
Вељко Милкић
Јавни приходи РС Б.Лука
УКУПНО

200,00
988,00
7.104,43
1.022,69
3.981,74
500,00
650,00
650,00
300,00
89.663,52
7,69
157,46
1.514,36
112,14
130,83
930,83
54,70
269,38
140,00
60,00
60,00
32.231,94
200,00
140,00
140,00
180,00
50,00
130,00
600,00
600,00
600,00
200,00
200,00
59,65
200,00
703,18
70,00
11.424,00
50,00
200,00
37.506,02
100,00
130,00
90,00
70,00
351,34
400.577,80

Члан 3.
Кредитна средства из чл. 1. ове одлуке обезбиједиће се дугорочним задужењем код
овлашћене банке/банкарске организације, под сљедећим условима:
1. износ кредита: 1.080.000,00 КМ
2. рок отплате: 10 (десет) година у мјесечним ануитетима
3. каматна стопа: до 3,90% на годишњем нивоу
4. повлачење средстава: у року од 5 (пет) дана од дана потписивања уговора
5. обезбјеђење кредита: мјеница.
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Члан 4.
Општина Доњи Жабар по основу кредита има једно кредитно задужење на износ од
620.000,00 КМ и каматном стопом од 5,49% , и то код Нове Банке а.д. Бања Лука број уговора
5550000035193849 од 19.9. 2017.године са роком отплате до 19.3.2028.године.
На дан 21.2.2019.године дуг по основу главнице кредитног задужења из става 1.овог члана
износи 576.228,21 КМ, а дуг по основу камате износи 156.857,48 КМ,што укупно износи
733.085,69 КМ.
Највећи годишњи ануитет у периоду враћања кредита износи 80.706,72 КМ, што износи
7,24% од укупно остварених прихода у 2018.години.
Члан 5.
За извршење ове одлуке задужује се Начелник општине Доњи Жабар, након добијања
сагласности Министарства финансија Републике Српске..
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-3/19
26. фебруар 2019. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

______________________

5
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број 97/16), а у складу са чланом 6. и 7. Правилника о критеријумима и поступку за доделу
финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне
самоуправе (“Службени гласник Републике Српске“, број 48/15) и чланом 36. Статута општине
Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 9/17), Скупштина општине
Доњи Жабар на 22. редовној сједници одржаној дана 26. фебруара 2019. године, донијела је

ОДЛУКУ
о одређивању намјене коришћења новчаних средстава додијељених неразвијеним и
изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе у 2019. години
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се намјена коришћења новчаних средстава додијељених
неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе у 2019. години од
стране Министарства управе и локалне самоуправе, у складу са Правилником о
критеријумима и поступку за додјелу финансијских средстава неразвијеним и изразито
неразвијеним јединицама локалне самоуправе.
Члан 2.
Новчана помоћ из члана 1. ове одлуке користиће се за сљедеће намјене:
- исплату стипендија студентима са подручја општине Доњи Жабар,
- исплату помоћи социјално угроженом становништву са подручја општине Доњи Жабар,
- за трошкове издржавања штићеника са подручја општине Доњи Жабар (ЈУ “Дом за лица са
инвалидитетом” Приједор),
- помоћ у суфинансирању трошкова превоза ученика средње школе,
- исплату доспјелих, а неисплаћених средстава по основу личних примања запослених у
општини Доњи Жабар.
Распоред средстава за намјене из става 1.овог члана утврдиће начелник општине својим
рјешењем.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022- 4/19
26. фебруар 2019. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

______________________
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На основу члана 22. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 124/11 и 100/17), а у складу са чланом 7. Одлуке о комуналним дјелатностима
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 31/13) и чланом 36. став 2. Статута општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17) Скупштина општине
Доњи Жабар, на 22. редовној сједници одржаној дана 26. фебруара 2019. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде за канализацију
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању висине комуналне накнаде за канализацију („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, Ванредни број 12/12, 13/14, 3/15 и 2/17), члан 2. мијења се и гласи:
„Члан 2.
Комунална накнада за канализациони прикључак плаћа се приликом подношења захтјева за
издавање одобрења за канализациони прикључак.
Висина комуналне накнаде за коришћење јавне канализације утврђује се рјешењем
Општинске управе надлежне за комуналне послове,у складу са овом одлуком и доставља
корисницима услуге.
Комунална накнада за коришћење јавне канализације плаћа се на основу испостављеног
рачуна Даваоца услуге који се доставља Кориснику до 15-ог у мјесецу за претходни мјесец.Рок
плаћања рачуна је до 25-ог у мјесецу, за претходни мјесец.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-7/19
26.фебруар 2019.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

______________________
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На основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 124/11 и 100/17), а у складу са чланом 7. Одлуке о комуналним дјелатностима („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, број 31/13) и чланом 36. став 2. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17) Скупштина општине Доњи Жабар, на
22. редовној сједници одржаној дана 26. фебруара 2019. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о пречишћавању и одвођењу отпадних вода
Члан 1.
У Одлуци о пречишћавању и одвођењу отпадних вода („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број 4/14, 2/16, 5/16, 2/17 и 10/18), у члану 22. став 1. мијења се и гласи:
«(1) Висина комуналне накнаде утврђује се рјешењем Општинске управе надлежне за
комуналне послове, у складу са одлуком Скупштине општине и доставља корисницима услуге.
Рјешење се доноси најкасније до 31.марта текуће године.»
Досадашњи ставови (2) и (3) бришу се.

Члан 2.
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди Пречишћени текст Одлуке о пречишћавању и одвођењу
отпадних вода.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Доњи
Жабар».
Број:01-022-6/19
26. фебруар 2019.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

______________________
Страна 8

Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Четвртак,28. фебруар 2019.
8
На основу члана 36. став (2) Статута општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине
Доњи Жабар, број: 9/17), а у складу са чланом 80. тачка 7) Пословника о раду Скупштине
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 12/17), Скупштина
општине Доњи Жабар, разматрајући приједлог Савјета за спорт и омладину, на 22. редовној
сједници одржаној дана 26. фебруара 2019.године, донијела је

ОДЛУКУ
о расподјели средстава спортским организацијама и за спортске манифестације
из Буџета општине Доњи Жабар за 2019. годину
Члан 1.
Средства из Буџета општине Доњи Жабар за 2019.годину, економски код 415210-Текући
грантови непрофитним субјектима у земљи-Спортске организације, у укупном планираном
износу од 15.000,00 КМ, расподјељују се на сљедећи начин:
Износ у
2019 (КМ)

Фудбал

1
1

ФК „Црвена Звијезда“ Доњи Жабар

5.000,00

2

ФК „Младост“ Лончари

5.000,00

3

ФК „Полет“ Човић Поље

5.000,00

УКУПНО ФУДБАЛ

15.000

УКУПНО:

15.000

Исплата средстава
(тромјесечно)
1.250 у једном
тромјесечју
1.250 у једном
тромјесечју
1.250 у једном
тромјесечју
3.750 укупно
тромјесечно
Укупно:15.000

Проценат
укупно
(%)
33,33%
33,33%
33,33%

100,00

Члан 2.
Спортским организацијама из члана 1. ове Одлуке, средства ће се исплаћивати по захтјеву
корисника, у проценту извршења прихода Буџета општине Доњи Жабар за 2019. годину.
Члан 3.
Средства из Буџета општине Доњи Жабар за 2019.годину, економски код 415210-Спортске
манифестације у укупном износу од 1.500 КМ, расподјељују се за потребе организације
манифестација Карате клуба “РОНИН” и Шах клуба, по њиховом писаном захтјеву и под
условом да доставе извјештаје о утрошеним средствима буџета општине Доњи Жабар за
протекли период.
Члан 4.
Корисници средстава из ове Одлуке дужни су поднијети писани извјештај о утрошку
додијељених средстава у складу са овом Одлуком, најкасније до 1.марта 2020. године, у
супротном ускратиће им се коришћење средстава Буцета општине Доњи Жабар у сљедећој
буџетској години.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, абиће објављенау „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-14/19
26. фебруар 2019. Године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

______________________
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске ",
број 97/16), а у складу са чланом 36. Статута општине Доњи Жабар ("Службвени гласник
општине Доњи Жабар", број 9/17) и чланoм 30. Одлуке о комуналним дјелатностимa
("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 31/13) Скупштина општине Доњи Жабар, на
22. редовној сједници одржаној дана 26.2.2019.године,донијела је
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ОДЛУКУ
о ослобађању плаћања накнаде одвоза комуналног отпада из домаћинстава у
2019.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),
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
2018. годину - Економски код 414140-Субвенције нефинансијским субјектима у осталим
областима - 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:
- Центар за социјални рад општине Доњи Жабар за податке из члана 2. тачка 1. и 2. ове
Одлуке,
- Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту, просвјету и здравство за
податке из члана 2. тачка 3. ове Одлуке.
Списак лица из става 2. овог члана саставља се мјесечно и доставља даваоцу комуналне
услуге одвоза отпада из домаћинства и Рачуноводству Општинске управе ради исплате
накнаде даваоцу комуналне услуге одвоза комуналног отпада.
Члан 4.
Давалац комуналне услуге одвоза отпада из домаћинства, након пријема списка лица која
имају право на ослобађање, рачун на име накнаде за комуналне услуге одвоза отпада ових
лица упућује општини Доњи Жабар за износ ослобођене накнаде, у мјесечним периодима.
Члан 5.
Надзор над примјеном ове одлуке врши Самостални стручни сарадник за комуналне
дјелатности и заштиту животне средине у Општинској управи општине Доњи Жабар.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.
Број:01-022-13/19
26.фебруар 2019.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

______________________
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На основу чланова 3. и 4. Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени
гласник Републике Српске", број 90/17), а у складу са чланом 39.став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став (2) Статута
општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 9/17), Скупштина општине
Доњи Жабар, на 22. редовној сједници одржаној дана 26. фебруара 2019.године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о обавезној,систематској и превентивној дезинфекцији,
дезинсекцији и дератизацији на подручју општине Доњи Жабар
Страна 10

Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Четвртак,28. фебруар 2019.
Члан 1.
У Одлуци о обавезној,систематској и превентивној дезинфекцији, дезинсекцији и
дератизацији на подручју општине Доњ и Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“,број 3/07,6/10 и 15/10), у цијелом тексту Одлуке ријечи „Административна служба“ у
различитим падежима мијењају се ријечима: „Општинска управа“.
Члан 2.
У члану 1. иза става 2.додају се нови ст.3.,4. и 5. који гласе:
„Дезинфекција подразумијева скуп мјера и поступака који се предузимају са циљем
уништавања,успоравања раста и размножавања патогених и других микроорганизама на површини
тијела,на предметима, материјалима, опреми или у простору,
Дезинсекција је скуп различитих поступака који се предузимају са циљем смањења популације
штетних инсеката, најмање до биолошки толерантног минимума, заустављајући раст и
размножавање или потпуно уништавајући присутну популацију штетних инсеката који преносе
узрочнике заразних болести, паразитирају на тијелу човјека, узрокују алергијске реакције, имају
токсично дјеловање или су узнемиривачи или складишне штеточине,
Дератизација подразумијева скуп поступака и мјера којима се штетним врстама глодара спречава
улажење, задржавање, храњење и размножавање и/или се редукује њихов број у стамбеним и
пословним просторима и њиховој непосредној околини.“.
Члан 3.
У члану 2. ријечи „надлежна за привреду“ мијења се ријечима: „у складу са систематизацијом
радних мјеста у Општинској управи, односно налогом начелника општине“.
Став 2. мијења се и гласи:
„Скупштина општине дужна је да, уз сагласност Института за јавно здравство, донесе годишњи
Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације и годишњи и План
систематске превентивне дезинсекције и дератизације, који су усклађени са властитим годишњим
Програмом мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на
подручју општине Доњи Жабар.
Члан 4.
У члану 3. иза става 1. додаје се нови став 3. који гласи:
„Начелник општине за сваку календарску годину доноси Наредбу којом прописује обавезу
вршења дератизације, односно дезинсекције или дезинфекције, обухват вршења тих послова,
временски период, одређује извођача и друга питања за обављање тих послова на подручју
општине Доњи Жабар, у складу са законом и овом одлуком. “
Члан 5.
У члану 6. ријечи «и мишљења надлежног радног тијела Скупштине општине» бришу се.
Члан 6.
У члану 10. у ставу 2. иза ријечи „Планом“ додају се ријечи: „или наредбом начелника
Општине“.
Члан 7.
У члану 12. у ст.1. и 2. ријеч „здравствено-санитарна“ мијења се ријечју: „Здравствена“.
Члан 8.
У члану 13. ријечи у загради „(`Службени гласник Републике Српске`, број 10/95)“ мијењају се
и гласе: „(`Службени гласник Републике Српске`, број 90/17)“.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-5/19
26.фебруар 2019. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

______________________
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На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр.97/16),а у складу са чланом 161.став 2. Закона о средњем образовању и васпитању
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 41/18) и чланом 36. став 2. Статута Општине Доњи
Жабар("Службени гласник Општине Доњи Жабар", број 9/17), Скупштина општине Доњи
Жабар, на 22. редовној сједници, одржаној 26. фебруара 2019. године, донијела је

ОДЛУКУ
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“, број 6/11- Први Пречишћени текст, бр. 21/13, 10/14 и 10/18), члан 3.
мијења се и гласи:
„Члан 3.
Субвенција за превоз ученика из става 1.ове одлуке износи 35,00 КМ мјесечно по ученику и
исплаћује се овлашћеном превознику, а за ученике који похађају средњу школу изван Брчко
Дистрикта БиХ исплаћује се на текући рачун родитеља/законског заступника ученика.
Преостали износ до пуне цијене карте, мјесечно, плаћају родитељи/законски заступници
ученика превознику.
Субвенција за превоз исплаћује се за вријеме трајања редовне наставе у средњој школи“
Члан 2.
У члану 5.став 2. се брише.
Члан 3.
Овлашћује се Комисија за Статут и прописе да утврди Други пречишћени текст Одлуке о
субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:01-022-9/19
26. фебруар 2019.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

______________________
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На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр.97/16),а у складу са чланом 168.став (6) Закона о основном васпитању и
образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/17 и 31/18) и чланом 36.став
2.Статута Општине Доњи Жабар ("Службени гласник Општине Доњи Жабар", број 9/17),
Скупштина општине Доњи Жабар, на 22. редовној сједници, одржаној 26. фебруара 2019.
године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о регресирању цијене превоза ђака основне школе
Члан 1.
У Одлуци о регресирању цијене превоза ђака основне школе („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број 14/14)у члану 3.став 1.мијења се и гласи:
«Висина регреса трошкова превоза по једном ђаку утврђује се пропорционално планираним
и расположивим средствима у Буџету општине Доњи Жабар за буџетску годину.
Иза става 1.додаје се нови став 2.који гласи:
«Општинска управа надлежна за послове просвјете, у складу са налогом начелника општине,
благовремено обавјештава Школу и превозника о износу регресиране цијене превоза по
једном ђаку за свако полугодиште, у складу са Правилником о школском календару за сваку
школску годину који доноси Министар просвјете и културе у Влади Републике Српске»
Досаашњи став 2.члана 3.постаје став 3.
Страна 12

Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Четвртак,28. фебруар 2019.
Члан 2.
Овом одлуком мијења се Образац (члан 2. став 2. Одлуке) и чини саставни дио ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:01-022-10/19
26. фебруар 2019.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић , с.р.

......................................................................................................
Образац (члан 2. став 2.)

СПИСАК
ђака Основне школе „Доњи Жабар“ који остварују право на регресирану цијену превоза из
буџета општине Доњи Жабар за мјесец ____________ 20__. године
Редни
број

1
1.

Име и презиме
ученика
Адреса становања

2

разред

Релација
путовања

Пуни износ
цијене
мјесечне
карте (КМ)

Износ регреса
који плаћа
општина

3

4

5

6

УКУПНО:
М.П.

Директор
Основне школе „Доњи Жабар“
___________________

Превозник
Директор
_______________

Обрадио:
Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту,
просвјету и здравство
Одобрио
М.П. Начелник општине
______________________
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На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник
Републике Српске'', број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16), члана 22. Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту (''Службени гласник општине Доњи Жабар'', број 4/16) а сагласно
члану 36. Статута општине Доњи Жабар (''Службени гласник општине Доњи Жабар'', број
9/17) Скупштина општине Доњи Жабар, на 22. редовној сједници одржаној дана 26. фебруара
2019.године, донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске цијене 1m 2 корисне површине
стамбеног и пословног простора за 2018.годину на подручју општине Доњи Жабар

Члан 1.
Утврђује се просјечна, коначна, грађевинска цијена 1m2 корисне површине стамбеног
простора за 2018.годину на подручју општине Доњи Жабар у висини од 600,00КМ и просјечна,
коначна, грађевинска цијена 1m 2 корисне површине пословног простора за 2018.годину у
висини од 700,00КМ.
Члан 2.
Цијена корисне површине из члана 1. ове Одлуке служи као основица за израчунавање
висине ренте, у складу са законом и општинским прописима.

Страна 13
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Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просјечне, коначне,
грађевинске цијене 1m2 корисне површине стамбеног и пословног простора за 2017.годину на
подручју општине Доњи Жабар (''Службени гласник општине Доњи Жабар'', број 2/18).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Доњи Жабар''.
Број: 01-022-12/19
26. фебруар 2019.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

______________________
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 8. став 4. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике
Српске“, број 91/15) и члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 22. редовној сједници одржаној
дана 26.2. 2019. године, донијела је

OДЛУКУ
о измјени Одлуке о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2019. годину
Члан 1.
У Одлуци о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2019. годину („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, број 21/18), у члану 2. у ставу 2. ријечи „износи 0,3%“ мијењају
се и гласе: „износи 0,10%“.
Члан 2.
Ова Одлука, из нарочито оправданих разлога који се односе на хитност и благовременост
почетка њене примјене због усклађивања са законом, а у складу са чланом 109. Устава
Републике Српске ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-15/19
26. фебруар 2019. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

______________________
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На основу члана 2. став 1. и члана 7.Закона о комуналним таксама ("Службени гласник
Републике Српске“, број 4/12), а у складу са чланом 39. став (2) Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 97/16) и чланом 36. став (2) Статута општине
Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 9/17), Скупштина општине
Доњи Жабар, на 22. редовној сједници одржаној 26. фебруара 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о општинским комуналним таксама
Члан 1.
У Одлуци о општинским комуналним таксама ("Службени гласник општине Доњи Жабар",
број 10/13 и 28/13), У Тарифи комуналних такси које се плаћају на подручју општине Доњи
Жабар иза Тарифног броја 3. додаје се нови Тарифни број 4. који гласи:
„Тарифни број 4.
Удружења грађана ..................................................................................................... 10 КМ“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:01-022-8/19
26. фебруар 2019. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 71. став 5. Закона о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник
Републике Српске'', брoj 40/13, 106/15 и 3/16), члана 4. став 3. Правилника о обрачуну
накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта (''Службени гласник Републике
Српске'', број 34/14-Пречишћени текст), члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број 97/16) и члана 36. Статута Општине Доњи Жабар (''Службени
гласник Општине Доњи Жабар'', број 9/17) Скупштина Општине Доњи Жабар, на 22. редовној
сједници одржаној дана 26. фебруара 2019.године, донијела је

ПРОГРАМ
изградње и уређења простора за 2019.годину
I. УВОД
Програм уређења грађевинског земљишта доноси се за 2019.годину, а обухвата уређење
градског грађевинског и осталог грађевинског земљишта у урбаном подручју општине Доњи
Жабар.
Уређење грађевинског земљишта врши јединица локалне самоуправе, а уређење обухвата
његово припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких,
инжењерско-сеизмолошких и других подлога, израда анализе својинских права на земљишту,
израду планске и техничке документације, израду програма за уређење земљишта,
расељавање, рушење објеката, санирање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и
уређење површина јавне намјене планираних спроведбеним документом просторног уређења.
Програм уређења обухвата уређење грађевинског земљишта, улагање у припрему и
изградњу комуналних објеката од значаја за општину.
Заснива се на условима и рјешењима садржаним у законима, одлукама и другим прописима и
планским актима којима се уређује област уређења грађевинског земљишта.
Овим програмом ближе се утврђују подручја која ће се уређивати у планском периоду,
динамика уређења, врста и обим уређења земљишта и носиоци провођења програма.
II. ДИНАМИКА УРЕЂЕЊА И ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА
-412510 Расходи за текуће одржавање зграда 1.000,00 КМ
-412520 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката-објеката друмског
саобраћаја 15.000,00 КМ
-412520 Постављање путне сигнализације на локалним путевима 1.000,00КМ
-412520 Чишћење канала на подручју Лончара, Човић Поља и Доњег Жабара 6.000,00КМ
-412520 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката-канализација
3.000,00КМ
-412520 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката-трошкови одржавања
уличне расвјете и семафора 4000,00 КМ
-412810 Расходи за услуге одржавања јавних површина 6.000,00 КМ
-412810 Расходи за услуге одржавања јавних површина-Расходи по основу утрошка
електричне расвјете на јавним површинама-трошкови енергије-јавна расвјета и семафори
21.000,00 КМ
-412510-Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката-уређење паркинга
испред гробља у Лончарима 4.000,00КМ
-511120 Асфалтирање локалних путева 3.000,00 КМ
-511120 Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора-Наставак изградње
Дома културе у Човић Пољу 1.000,00 КМ
-511120 Адаптација зграде ''Агропосавина'' са пројектном документацијом 345.086,00 КМ
-511120 Наставак изградње пјешачке стазе-487200 Трансфери Министарства пољопривреденаставак изградње пјешачке стазе 21.000,00КМ
-511190 Наставак изградње бунара Баре 3.000,00КМ
-511290 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих објекатаЈавна расвјета 20.000,00 КМ
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III. НОСИОЦИ ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Носиоци провођења програма у складу са планираним активностима и динамиком су:
-Начелник општине
-Надлежне службе општинске управе општине Доњи Жабар
-Друге службе и предузећа којима Скупштина општине и Начелник општине повјере послове
уређења грађевинског земљишта
IV.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-18 /19
26 .фебруар 2019.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.
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На основу члана 21.ст. 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник
Републике Српске", број 124/11 и 100/17) и члана 36. Статута општине Доњи Жабар
("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.9/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 22.
редовној сједници одржаној 26. фебруара 2019.године, д о н о с и

ПРОГРАМ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
УВОД
Комуналне дјелатности представљају битну компоненту укупног развоја једне општине,
које поред производног има социјални, културни и економски значај.
Комуналне дјелатности регулисане су Законом о комуналним дјелатностима ("Службени
гласник Републике Српске", број 124/11 и 100/17) као дјелатности од посебног друштвеног
интереса, организацију обављања комуналних дјелатности и начин финансирања.
Општина је надлежна да обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности.
Програмом заједничке комуналне потрошње за 2019. годину утврђује се обим и начин
обављања дјелатности заједничке комуналне потрошње, одржавање комуналних објеката и
уређаја, те потребна средства за остваривање циљева предвиђених програмом.
ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
Као дјелатности заједничке комуналне потрошње сматрају се:
1. чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
2. одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина,
3. одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима,
4. одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина,
5. јавна расвјета у насељеним мјестима и
6. дјелатност зоохигијене.
СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ
Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње
обезбјеђују се из буџета јединице локалне самоуправе по основу прихода остварених из:
а) комуналнe накнаде,
б) дијела накнаде за коришћење добара од општег интереса,
в) дијела прихода од пореза на непокретности,
г) дијела накнаде за дате концесије.
1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНОМ МЈЕСТУ
Чишћење јавних површина у насељу обухвата прикупљање, одвожење, депоновање и
уништавање отпада и падавина, и то:
а) чишћење улица од снијега и леда - зимска служба,
б) чишћење улица и уличног појаса од отпадака, блата и наноса, кошење и одвоз покошене
траве с уличног појаса.
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1.1. ЗИМСКА СЛУЖБА
Радови у оквиру зимске службе одвијају се у законском зимском периоду од 15.
новембра 2018. до 15.марта 2019.године, односно, у зависности од временских услова. У
оквиру зимске службе ангажоват ће се радна снага и механизација, а обављат ће се следећи
радови:
- Уклањање снијежних падавина са коловоза локалних и других путева и других јавних
површина, када достигну висину која онемогућава и знатно отежавала њихово редовно
коришћење и употребу, односно када угрожавају безбиједно одвијање саобраћаја.
Цијена радова ће бити дефинисана уговором.
1.2.ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА И УЛИЧНОГ ПОЈАСА ОД ОТПАДАКА, БЛАТА И НАНОСА, КОШЕЊЕ И
ОДВОЗ ПОКОШЕНЕ ТРАВЕ С УЛИЧНОГ ПОЈАСА
Чишћење улица од отпадака и наноса врши се по правилу од 15.3.2019. до
15.11.2019.године, односно и у преостала 4 мјесеца који се третирају као период зимске
службе уколико су временски услови такви да нема потребе за зимском службом.
Ручно прикупљање комуналног отпада с уличног појаса и улица које се чисте вршиће се
према динамици чишћења на утврђеној ефективној површини. Динамика чишћења и
прикупљања отпадака утврдиће се заједно са извођачем.
Кошење, крчење, прикупљање и одвоз покошене траве и шибља са уличног појаса улица
и др. јавних површина вршит ће се по потреби, и по налогу надлежног органа.
Уклањање и укоп угинулих животиња са јавних површина вршит ће се по потреби, и по
налогу.
2. ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ
ПОВРШИНА
Одржавање и уређивање јавних зелених и рекреационих површина ће се вршити у
складу са расположивим средствима.
3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
Одржавање јавних саобраћајних површина у насељу обухвата поправке и
модернизацију улица, плочника, тргова, објеката за јавну расвјету и вертикалне и
хоризонталне саобраћајне сигнализације, и то:
Санација ударних рупа на асфалтним саобраћајницама гдје се укаже потреба.
Спецификација потребних радова се утврђује послије зиме и лоших временских услова који су
главни узрочници настанка деформација на асфалтним површинама.
Стање макадамских улица утврдиће се, те по стварним потребама сачинити и предузети
одређене мјере санације истих насипањем и разгртањем погодним материјалима како би се
исте могле адекватно користити.
Одржавање јавних саобраћајних површина ће се вршити у складу са распложивим
средствима и по налогу надлежног органа.
ПРЕГЛЕД ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Редни
број

Број
пута

1.

Л-1

2.

Л-2

3.

Л-3

4.
5.

Л-4
Л-5

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

асфалт (m)

коловоза
макадам
(m)

Укупна
дужина
(m)

1030

10300

1500

1500

2100

2100
1100

600

1100
600
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6.

Л-6

7.

Л-7

8.
9.

Л-8
Л-9

10.

Л-10

11.

Л-11

12.
13.
14.
15.
16.

Л-12
Л-13
Л-14
Л-15
Л-16

17.

Л-17

18.
19.
20.
21.

Л-18
Л-19
Л-20
Л-21

22.

Л-22

23.

Л-23

24.

Л-24

Пут кроз Круниће
Стари пут за Орашје (КосановићЛепница)
Дријенски пут
Пут за Јењић
Пут од магистралног пута ЛончариОрашје ("Станара") кроз центар Човић
Поља (Школа) до границе са КО
Обудовац
Пут за Матиће, од зграде школе у
Човић Пољу до границе КО Матићи
Пут кроз Вуковиће
Пут кроз Јуришиће
Пут кроз Поповиће
Пут кроз Зариће
Пут у Баре
Пут према мјесном гробљу у Доњем
Жабару (насип)
Дујковача 2
Дујковача 3
Дујковача 4
Дујковача 5
Пут кроз Ристиће и Вуковиће до
мјесног гробља у Доњем Жабару
Пут кроз Миливојевиће и Стојшиће
почиње од улице Светог Саве (од
продавнице у Доњем Пољу), обухвата
к.ч.бр.2652/1, 2652/5, 2363/1 и дио
к.ч.бр.3459, све к.о. Доњи Жабар, и
излази на улицу Светог Саве код куће
Симе Вуковића
Пут поред Старог Храста почиње од
магистралног пута Тузла-М1.8. Орашје
(од улице Цара Лазара у Лончарима) и
обухвата земљиште означено као
к.ч.бр.293, 1259 и 1258, све к.о.
Лончари, дио к.ч.бр.3424 и 3427 к.о.
Доњи Жабар, и спаја се са улицом
Српском у Доњем Жабару
УКУПНО

720

480

1200

2091

909

3000

1700
2000

1700
2000

4700

4700

1000

300

1600
1000
1200
430
500
1395

1300
1600
1000
1200
430
500

55

1450

500
550
600
600

500
550
600
600

1160

1160

1463

1463

1262

1262

38971 m1

2844 m1

41815 m1

4. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина вршиће се по
налогу надлежног органа и расположивим средствима.
5. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
Јавна расвјета у насељу обухвата освјетљавање саобраћајних и других јавних површина
у насељеним мјестима
Код јавне расвјете планирано је одржавање и санација јавне расвјете што
подразумијева текуће одржавање расвјете (замјена сијалица, осигурача, пригушница, каблова
и осталог потрошног материјала).
Утрошак електричне енергије за рад јавне расвјете која је у функцији.
6. ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ
Обухвата хватање и збрињавање напуштених и угрожених домаћих животиња (кућних
љубимаца), превожење и смјештај у посебно изграђене објекте за те намјене (азил),
исхрана и ветеринарска заштита, еутаназију старих животиња и сигурно уклањање
животињских лешева са јавних површина и санацију терена, као и управљање објектима за
смјештај животиња.
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ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2019. годину
Буџетом општине Доњи Жабар су планирана средства за 2019.годину, и то за услуге
одржавања јавних површина је износ од 6000 КМ, за расходе по основу утрошка електричне
расвјете на јавним површинама-трошкови енергије-јавна расвјета и семафор је износ од 21000
КМ, за текуће одржавање објеката друмског саобраћаја износ од 15000 КМ, за трошкове
одржавања уличне расвјете је износ од 4000 КМ, за чишћење канала планиран је износ од 6000
КМ.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-16/19
26.фебруар 2019.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.

______________________
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На основу члана 32.ст. 2. Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике
Српске”,бр. 89/13), а у складу са чланом 36. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник
општине Доњи Жабар", бр.9/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 22. редовној сједници
одржаној 26. фебруара 2019.године, д о н о с и

ПЛАН
одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у насељеним
мјестима општине Доњи Жабар за 2019.годину
I. УВОД
Oдржавањe и заштита као и управљање, надзор и финансирање јавних путева регулисано
је Законом о јавним путевима (" Службени гласник Републике Српске ", број 89/13).
Важећим законским прописима предвиђено је редовно, ванредно и зимско одржавање
јавних путева као и одржавање путних грађевинских објеката, објеката за прикупљање и
одвођење воде са коловоза, саобраћајне сигнализације, опреме пута и земљишног појаса.
Локални и некатегорисани путеви на подручју општине Доњи Жабар утврђени су Одлуком
о одржавању, заштити, развоју и управљању локалним и некатегорисаним путевима и
улицама у насељу ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 5/11-Други пречишћен
текст и 9/11-измјена и допуна).
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ
Редни Број
Врста коловоза
Укупна
број
пута
ПУТНИ ПРАВЦИ
дужина
асфалт(m) макадам(m)
(m)
Пут од центра насељеног мјеста
Човић Поље, преко Видаковића
1.
Л-1
раскрснице, Милине Липе, Доњег
10300
10300
Поља до
магистралног пута
Пелагићево – Лончари М 1.8 (Ловац)
Пут од Милине Липе до магистралног
2.
Л-2
1500
1500
пута Лончари – Тузла (код Ђорђића)
Пут кроз Цвијане (од пута Доњи
3.
Л-3
2100
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)
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8.
9.

Л-8
Л-9

10.

Л-10

11.

Л-11

12.
13.
14.
15.
16.

Л-12
Л-13
Л-14
Л-15
Л-16

17.

Л-17

18.
19.
20.
21.

Л-18
Л-19
Л-20
Л-21

22.

Л-22

23.

Л-23

24.

Л-24

Дријенски пут
Пут за Јењић
Пут од магистралног пута ЛончариОрашје („Станара“) кроз центар
Човић Поља (Школа) до границе са
КО Обудовац
Пут за Матиће, од зграде школе у
Човић Пољу до границе КО Матићи
Пут кроз Вуковиће
Пут кроз Јуришиће
Пут кроз Поповиће
Пут кроз Зариће
Пут у Баре
Пут према мјеснон гробљу у Доњем
Жабару
(насип)
Дујковача 2
Дујковача 3
Дујковача 4
Дујковача 5
Пут кроз Ристиће и Вуковиће до
мјесног гробља у Доњем Жабару
Пут кроз Миливојевиће и Стојшиће
почиње од улице Светог Саве (од
продавнице у Доњем Пољу), обухвата
к.ч.бр.2652/1, 2652/5, 2363/1 и дио
к.ч.бр.3459, све к.о. Доњи Жабар, и
излази на улицу Светог Саве код куће
Симе Вуковића
Пут поред Старог Храста почиње од
магистралног пута Тузла-М1.8.
Орашје (од улице Цара Лазара у
Лончарима) и обухвата земљиште
означено као к.ч.бр.293, 1259 и 1258,
све к.о. Лончари, дио к.ч.бр.3424 и
3427 к.о. Доњи Жабар, и спаја се са
улицом Српском у Доњем Жабару

1700
2000

1700
2000

4700

4700

УКУПНО

38971 m1

2844 m1

41815 m1

ИНДЕКС

93,20 %

6,80 %

100 %

1000

300

1300

1600
1000
1200
430
500
1395

1600
1000
1200
430
500
55

1450

500
550
600
600

500
550
600
600

1160

1160

1463

1463

1262

1262

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
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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
1.

Л-1

2.

Л-2

3.

Л-3

ПУТНИ ПРАВЦИ
Пут од центра насељеног мјеста
Човић Поље, преко Видаковића
раскрснице, Милине Липе, Доњег
Поља до магистралног пута
Пелагићево–Лончари М1.8 (Ловац)
Пут од Милине Липе до
магистралног пута Лончари –
Тузла (код Ђорђића)
Пут кроз Цвијане (од пута Доњи
Жабар-Човић Поље)

ВРСТА РАДОВА

Укупна
дужина(m)

Поправка ударних рупа,
кошење траве поред пута,
санирање
банкина
на
појединим дионицама пута.

10300

Кошење траве поред пута.

1500

Кошење траве поред пута.

2100
1100
600

4.

Л-4

Пут кроз Миливојевиће (нови)

Кошење траве поред пута,
насипање природним
шљунком макадамске
дионице пута, грејдерисање.

5.

Л-5

Пут Петковића раскрсница –
Жаркића мост

Кошење траве поред пута.

6.

Л-6

Пут кроз Круниће

7.

Л-7

Стари пут за Орашје (КосановићЛепница)

8.
9.

Л-8
Л-9

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

10.

Л-10

11.

Л-11

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

12.

Л-12

Пут кроз Вуковиће

13.

Л-13

Пут кроз Јуришиће

14.

Л-14

Пут кроз Поповиће

15.
16.

Л-15
Л-16

17.

Л-17

Пут кроз Зариће
Пут у Баре
Пут према мјесном гробљу у МЗ
Доњи Жабар (насип)

Кошење траве поред пута,
насипање природним
шљунком макадамске
дионице пута, грејдерисање.
Кошење траве поред пута,
насипање природним
шљунком макадамске
дионице пута, грејдерисање.
Кошење траве поред пута.
Кошење траве поред пута,
поправка ударних рупа,
санирање банкина на
појединим дионицама пута.
Кошење траве поред пута,
насипање природним
шљунком макадамске
дионице пута, грејдерисање.
Кошење траве поред пута,
санирање банкина на
појединим дионицама пута.
Кошење траве поред пута,
поправка ударних рупа,
санирање банкина на
појединим дионицама пута.
Кошење траве поред пута,
поправка ударних рупа,
санирање банкина на
појединим дионицама пута.
Кошење траве поред пута.
Кошење траве поред пута.
Кошење траве поред пута,
насипање природним

1200

3000
1700
2000
4700

1300

1600

1000

1200
430
500
1450
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18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

Л-18
Л-19
Л-20
Л-21

Дујковача 2
Дујковача 3
Дујковача 4
Дујковача 5
Пут кроз Ристиће и Вуковиће до
Л-22
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,
Л-23
2652/5, 2363/1 и дио к.ч.бр.3459,
све к.о.Доњи Жабар, и излази на
улицу Светог Саве код куће Симе
Вуковића
Пут поред Старог Храста почиње од
магистралног пута Тузла-М1.8.
Орашје (од улице Цара Лазара у
Лончарима) и обухвата земљиште
Л-24
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

шљунком макадамске
дионице пута, грејдерисање
Кошење тграве поред пута.
Кошење траве поред пута.
Кошење траве поред пута.
Кошење траве поред пута.

500
550
600
600

Кошење траве поред пута.

1160

Кошење траве поред пута.

1463

Кошење траве поред пута.

1262

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 дионицама локалних путева,
- разгртање и гредерисање природног шљунка макадамских локалних путева, улица у
насељу и приоритетних некатегорисаних путева.
1) Редовно одржавање асфалтираних локалних путева и улица
Комисија коју ће формирати 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), санирање банкина на појединим
дионицама пута, одржавање коловозног застора (евидентирање и поправка ударних рупа,
насипање природним шљунком макадамских дионица пута, грејдерисање).
2) Редовно одржавање макадамских локалних путева и улица
Средства ће бити распоређена према приоритетима која ће одредити Комисија, коју је
формирао Начелник Општине, на бази континуалног праћења стања путева, а састоји се у
следећем:
- грејдерисање,
- насипање природним шљунком или туцаником,
- санирање банкина на појединим дионицама пута,
- 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.
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в) ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
У НАСЕЉИМА
У циљу обезбјеђења проходности локалних и некатегорисаних путева и сигурности и
одвијања саобраћаја Општина врши одржавање јавних путева у зимском периоду и то од 15.
новембра текуће до 15.марта наредне године.
Послови зимске службе обављају се на начин прописан Законом о јавним путевима
("Службени гласник РС", број 89/13) и годишњим Програмом.
Обим и кваклитет послова утврђени су на основу значаја и интензитета саобраћаја на путу и
према приоритетима локалних и некатегорисаних путева и то тако да локални путеви не
смију бити затворени за саобраћај у току 24 сата, док некатегорисани путеви могу бити
затворени за саобраћај највише 6 сати у току дана.
Средства за зимско одржавање локалних путева, некатегорисаних јавних путева
(приоритетни путни правци, а односе се за гробље у све три мјесне заједнице) од интереса за
функционисање саобраћаја и улица у насељима распоређују се на основу досадашњих
искустава, Програма – Плана зимске службе који ће се урадити од стране Општинске управе
надлежне за комуналоне дјелатности и заштиту животне средине.
г) СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИХ ОБЈЕКАТА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА
ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА
За одржавање путних објеката (мостови, пропусти, ограде, аутобуска стајалишта...) и
хоризонталне и вертикалне сигнализације планирана средства ће бити распоређена на бази
указаних потреба, односно оправданих захтјева, а послови су следећи:
- редовни прегледи пропуста мостова и вршити редовне поправке,
- чишћење наноса од шљунка, земље и других наноса који се налазе на мостовимаутовар 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 2019. годину за одржавања
путева је износ од 15 000 КМ, а трошкови одржавања уличне расвјете и семафора су
предвиђени у износу од 4000 KМ ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 21/18).
IV. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Циљеви програма одржавања путева су:
квалитетно одржавање свих улица, локалних и некатегорисаних путева,
поправка ударних рупа на асфалтираним локалним и некатегорисаним путевима у оквиру
редовног годишњег одржавања,
рјешавање проблема одводње површинских вода са локалних и некатегорисаних путева,
безбједније одвијање аутобуског саобраћаја кроз изградњу и одржавање аутобуских
стајалипта.
V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-17/19
26.фебруар 2019.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник Републике Српске“,
број 9/17) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“,број 12/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 22. редовној
сједници одржаној 26. фебруара 2019.године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о спроведеним изборима за савјете мјесних заједница општине Доњи
Жабар број 07-03-12/18 од 1.2.2019.године.
2. Извјештај Општинске изборне комисије из тачке 1.овог Закључка, у прилогу, чини његов
саставни дио.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику
општинеДоњи Жабар“.
Број: 01-022-19/19
26. фебруар 2019. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Перо Стевановић, с.р.

______________________
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), а у складу са чланом 17.Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“,
број 39/14) и чланом 65. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број 9/17), Начелник општине Доњи Жабар, доноси

ОД Л У К У
о доношењу плана јавних набавки за 2019. годину
I
Доноси се План јавних набавки за буџетску - календарску 2019. годину.
II
Саставни дио ове одлуке је План јавних набавки за 2019. годину.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“ и веб страници општине Доњи Жабар.
Број: 02-404-2/19
16. јануар 2019. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р

....................................................................................

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ
Уговорни орган: Општина Доњи Жабар

Ред.
Предмет набавке
број

Шифра
ЈРЈН

Процијењена
вриједност
(КМ)

Врста
поступка

Носилац
Оквирни
Оквирни
израде
датум
датум
Извор
посебног
покретања закључења финансирања
дијела
поступка
уговора
ТД

1. РОБЕ
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6.000

Директни
споразум

фебруар

март

Буџет
511320

Зденко
Јовановић

2.000

Директни
споразум

април

мај

Буџет
414140

Драгиња
Ђорђић

5.000

Директни
споразум

јануар

фебруар

Буџет
412630

Миле
Максимовић

4.000

Директни
споразум

по
потреби

по потреби

Буџет
412310

Миле
Максимовић

2.000

Директни
споразум

по
потреби

по потреби

Буџет
412310

Миле
Максимовић

4.000

Директни
споразум

по
потреби

по потреби

Буџет
412520

Драгиња
Ђорђић

66113000-5

400.000

Конкурентски
захтјев

фебруар

април

Буџет за
2019.

Милка
Стојановић

Одржавање и
заштита локалних
и некат. путева
2.2. -текуће одржавање 45233141-9
осталих објеката
друмског
саобраћаја

15.000

Конкурентски
захтјев

април

децембар

Буџет
412520

Драгиња
Ђорђић

Директни
споразум

март

април

Буџет
412220

Миле
Максимовић

Директни
споразум

фебруар

фебруар

Буџет
412990

Миле
Максимовић

Директни
споразум

по
потреби

по потреби

4.000

Директни
споразум

април

мај

Буџет
412310

Слободан
Вуковић

3.000

Директни
споразум

мај

јун

Буџет
511190

Драгиња
Ђорђић

6.000

Директни
споразум

јун

јул

Буџет
412520

Драгиња
Ђорђић

До 1.000 КМ

Директни
споразум

по
потреби

по потреби

Буџет

Набавка ПП
44480000-8
апарата
Набавка
обиљежавајућих
трака за свјетл.
1.2.
45316200-7
сигнализацију за
пољопр.
механизацију

1.1.

1.3.

Набавка горива 09130000-9

Набавка
22800000-8
канцеларијског
материјала
Тонери за
потребе
1.5.
30125110-5
општинске
управе
Текуће
одржавање јавне
1.6.
50232000-0
расвјете и
семафора
1.4.

2. УСЛУГЕ
2.1.

Услуге
одобравања
кредита

Услуге
90923000-3
1.500
дератизације
Обезбјеђење
2.4 зграде општине 50342000-4
2.200
Доњи Жабар
Остале услуге
2.5.
До 1.000 КМ
мале вриједности
2.3.

3. РАДОВИ
Уређење
паркинга испред 45233142-6
3.1.
мјесног гробља у
Лончарима
Наставак
3.2. изградње бунара 45255110-3
у насељу „Баре“
Чишћење канала
поред
3.3.
45247000-0
општинских
путева
3.4.

Остали радови
мале вриједности
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16), члана 9. Уредбе о канцеларијском пословању републичких органа
управе("Службени гласник Републике Српске",бр.1/04 и 13/07) и Правилника о организацији
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и систематизацији радних мјеста општинске управе општине Доњи Жабар ("Службени
гласник општине Доњи Жабар" бр. 8/17,10/17, 4/18, 8/18 и 9/18) Начелник Општине,д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
Утврђују се бројчане ознаке организационих јединица општине Доњи Жабар за
2019. годину и то:
I
01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
01/1 и даље ............. Стална и повремена радна тијела Скупштине општине
02 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
04 ОДСЈЕК ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ОПШТУ
УПРАВУ
04/1 Просторно уређење и грађење
04/2 Комуналне дјелатности, заштита животне средине и заштита на раду
04/3 Писарница и архива
04/4 Управљање људским ресурсима и општи послови
04/5 Матичар у сједишту општине
05 ОДСЈЕК ЗА ПРИВРЕДУ, БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ,
ЗАШТИТУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
05/1 Привреда и предузетништво
05/2 Ветеринарски инспектор
05/3 Борачко-инвалидска заштита и друштвене дјелатности
05/4 Цивилна заштита, мјесне заједнице и физичка култура
05/5 Рачуноводство

ЦИВИЛНУ

06 ИНСПЕКЦИЈА АНГАЖОВАНА ПО СПОРАЗУМУ ОПШТИНА
06/1 Комунална полиција
06/2 Пољопривредни инспектор
06/3 Испекција за храну
06/4 Урбанистичко-грађевинска инспекциjа
06/5 Тржишни инспектор
07 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
08 ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења , а примјењиваће се од
1.1.2019. године и биће објављено у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број: 02-052-40/18
25.12.2018. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
______________________
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Начелник општине Доњи Жабар на основу члана 59.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 65. став (1) Статута општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за одржавање и заштиту локалних и некатегорисаних путева и
улица на подручју општине Доњи Жабар
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I
Именује се комисија за одржавање и заштиту локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељима на подручју општине Доњи Жабар (у даљем тексту: комисија) у саставу:
1. Драгиња Ђорђић, службеник Општинске управе, предсједник комисије,
2. Слободан Вуковић, службеник Општинске управе, члан,
3. Стефан Робак, предсједник Савјета мјесне заједнице Лончари,члан,
4. Стево Тодоровић, предсједник Савјета мјесне заједнице Доњи Жабар, члан,
5. Душан Цвијановић, предсједник Савјета мјесне заједнице Човић Поље,члан.
II
Задатак комисије је:
- састављање налога за извршење радова на одржавању (редовно, ванредно и зимско) и
заштити локалних и некатегорисаних путева и улица у насељеним мјестима на подручју
општине Доњи Жабар,
- достављање предметних налога на преглед и потписивање Начелнику општине,
- достављање предметних налога извршиоцу посла,
- утврђивање количине и квалитета извршеног посла,
- давање, евентуалних, примједби извршиоцу посла на извршени посао,
- састављање записника о пријему посла,
- достављање записника о пријему посла Начелнику општине на увид,
- достављање записника о пријему посла извршиоцу посла најкасније у року од 3(три) дана
од дана пријема посла.
III
Задужује се предсједник комисије за састављање свих писмена о раду комисије као и за
координацију рада чланова комисије.
IV
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи рјешење о именовању комисије за
одржавање и заштиту локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју
општине Доњи Жабар број: 02-022-64/12 од 12. 12. 2012. године („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, Ванредни број: 24/12).
V
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено и у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.
Број: 02-022-1/19
6.фебруар 2019. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

______________________
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На основу члана 250. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике
Српске“, број: 13/02, 87/07-исправка и 50/10), а у складу са чланом 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), чланом 65. Статута Општине
Доњи Жабар („СЛужебни гласник општине Доњи Жабар“, број: 9/17) и чл. 7. и 8. Правилника о
утврђивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и
утврђивања функционалног стања корисника („Службени лгасник Републике Српске“, број:
116/12, 11/13 и 9/17), начленик Оштине Доњи Жабар, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о измјени рјешења о именовању Првостепене стручне Комисије за утврђивање способности
лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивања функционалног
стања корисника
1. У рјешењу о именовању Првостепене стручне Комисије за утврђивање способности
лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивања функционалног
стања корисника број: 02-111-1-1/15 од 22.11.2017. године и број 02-111-1-1/15 од
22.3.2018.године, у тачки 2. изреке Рјешења умјесто Саје Маринковић именује се Марија
Стјепановић дипломирани социјални радник.
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2. У тачки 6. ријечи „Координатора и“ бришу се.
3. У осталом дијелу Рјешење се не мијења.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар.
Број: 02-111-1/19
19.фебруар 2019.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

______________________
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Начелник општине Доњи Жабар на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 17. и члана 87 став 3. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 2. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник општине Доњи Жабар“ број 12/14), доноси

ОДЛУКУ
приступању поступку јавне набавке роба-канцеларијски материјал за потребе
Општинске управе
I
Приступа се поступку јавне набавке роба- канцеларијски материјал за потребе
општинске управе општине Доњи Жабар, ЈРЈН 2280000-8.
II
Процијењена вриједност јавне набавке је до 300,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбиједиће се из буџета општине Доњи Жабар за
2019. годину.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска средства је „расходи за
канцеларијски материјал“ економски код 412310, потрошачка јединица 0072130.
IV
За предметну набавку спровешће се директни споразум.
V
Oва одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-404-6-1/19
6.2.2019. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с. р.

______________________
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Начелник Општине Доњи Жабар на основу члана 13.ст.1. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ",бр. 39/14), члана 3.Правилника о успостављању и раду
комисије за набавке("Службени гласник БиХ", број 103/14) и члана 13. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр. 2/11), доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке радовасанација и адаптација пословно-административног објекта у Доњем Жабару (поновљени
поступак)
I
Именује се Комисија за спровођење поступка јавне набавке радова-санација и адаптација
пословно-административног објекта у Доњем Жабару (поновљени поступак) , у саставу:
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1. Митар Митровић, секретар Скупштине општине, предсједник Комисије
2. Маријана Митровић,адвокат, замјеник предсjедника комисије,
3. Слободан Вуковић,службеник општинске управе,члан комисије,
4. Миле Максимовић, службеник општинске управе, замjеник члана комисије,
5. Душан Симић, службеник општинске управе, члан комисије,
6. Душанка Стевић, службеник општинске управе, замjеник члана комисије.
II
Комисија има право и обавезу да у поступку јавне набавке радова-санација и адаптација
пословно-административног објекта, обави следеће послове: отвори захтјеве за учешће,
проведе јавно отварање понуда, прегледа,оцијени и упореди понуде, сачини записник о оцјени
понуда, сачини извјештај о поступку јавне набавке, достави препоруку Начелнику општине за
доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача или одлуке о поништењу поступка јавне
набавке.
III
Послове секретара обављаће Наташа Јосиповић, службеник општинске управе општине
Доњи Жабар.
IV
Предсједник, чланови и секретар комисије дужни су чувати, као пословну тајну, све податке
и сазнања која се стекну у раду Комисије, о чему су дужна потписати изјаву о чувању службене
тајне (повјерљивост ) у поступку набавке.
Поред изјаве о повјерљивости, лица из става 1. oве тачке, су дужни потписати изјаву о
непристрасности, односно да ће поступати искључиво по правилима службе и да неће
фаворизовати ниједног од учесника у поступку јавне набавке.
Лица из става 1. oве тачке дужна су потписати и изјаву о непостојању сукоба интереса.
V
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине
Доњи Жабар».
Број: 02-404-18/18
13.2.2019.
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
НиколаЂокановић, с.р.

______________________
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Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Четвртак,28. фебруар 2019.

САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1. Закључак у вези одлуке Фонда здравственог осигурања Републике Српске да не
продужи уговор о пословној сарадњи са ЈЗУ Здравствени центар Брчко у 2019. години
2. Закључак о усвајању Извода из записника са 21. редовне сједнице Скупштине општине
Доњи Жабар,која је одржана дана 31. децембра 2018
3. Одлука о измјенама Одлуке о начину плаћања и висини накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта и накнаде за ренту
4. Одлука о дугорочном кредитном задужењу општине Доњи Жабар
5. Одлука о одређивању намјене коришћења новчаних средстава додијељених
неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе у 2019. години
6. Одлука о измјени Одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде за канализацију
7. Одлука о измјени Одлуке о пречишћавању и одвођењу отпадних вода
8. Одлука о расподјели средстава спортским организацијама и за спортске манифестације
из Буџета општине Доњи Жабар за 2019. годину
9. Одлука о ослобађању плаћања накнаде одвоза комуналног отпада из домаћинстава у
2019.години за одређене категорије обвезника
10. Одлука о измјени и допуни Одлуке о обавезној,систематској и превентивној
дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији на подручју општине Доњи Жабар
11. Одлука о измјени Одлуке о субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа
12. Одлука о измјени Одлуке о регресирању цијене превоза ђака основне школе
13. Одлука утврђивању просјечне, коначне, грађевинске цијене 1m2 корисне површине
стамбеног и пословног простора за 2018.годину на подручју општине Доњи Жабар
14. Одлука о измјени Одлуке о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2019.
годину
15. Одлука о допуни Одлуке о општинским комуналним таксама
16. Програм изградње и уређења простора за 2019.годину
17. Програм заједничке комуналне потрошње за 2019. годину
18. План одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у насељеним
мјестима општине Доњи Жабар за 2019.годину
19. Закључак о усвајању Извјештаја о спроведеним изборима за савјете мјесних заједница
општине Доњи Жабар број 07-03-12/18 од 1.2.2019.године

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
20. Одлука о доношењу плана јавних набавки за 2019. годину
21. Рјешење о утврђивању бројчаних ознака организационих јединица општине Доњи
Жабар за 2019. годину
22. Рјешење о именовању Комисије за одржавање и заштиту локалних и некатегорисаних
путева и улица на подручју општине Доњи Жабар
23. Рјешење о измјени рјешења о именовању Првостепене стручне Комисије за
утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и
утврђивања функционалног стања корисника
24. Одлука приступању поступку јавне набавке роба-канцеларијски материјал за потребе
Општинске управе
25. Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке радова-санација и
адаптација пословно-административног објекта у Доњем Жабару (поновљени поступак)
Четвртак, 28. фебруар 2019.године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 1/19

Издавач: Општина Доњи Жабар, Одговорни уредник: Митар Митровић, дипломирани
правник; 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 отворен код НЛБ Банке а.д. Бања Лука - филијала у Брчком.
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