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   На основу члана 30. Закона о локалној

самоуправи("Службени гласник Р епублике Српске",бр.
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. Статута Општине
Доњи Жабар ("Службени  гласник Општине Доњи
Жабар", бр. 6/05), Скупштина општине Доњи Жабар
на Тридесетшестој редовној сједници одржаној  29.
фебруара 2008. године,донијела је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПЕРИОД 2009 -
2014.ГОДИНА

Члан 1.
    Приступа се изради Стратегије развоја соци јалне
заштите општине Доњи Жабар за период 2009. -2014.
година (у даљем тексту: Стратегија).

Члан 2.
   Општи циљ Стратегије развоја социјалне заштите
општине Доњи Жабар је дефинисање проблема, дијагноза,
анализа стања и утврђивање препорука и специфичних
задатака у секторским приоритетима, нарочито за сљедеће
циљне групе:

- стара лица, сиромашни, породица, лица са
инвалидитетом и друге категорије лица у стању
потреба социјалне заштите и старања

- одређивање и институционализовање актера социјалне
заштите.

Члан 3.
   Непосредни циљеви Стратегије развоја социјалне
заштите општине Доњи Жабар су:
1.  Повећање обима и обухвата корисника/ца
квалитетним услугама  социјалне заштите у општини
Доњи Жабар кроз развијање система иновативних
услуга социјалне заштите једнако доступних свим
осјетљивим друштвеним групама.
2. Обезбјеђивање услова за плурализам пружалаца
услуга социјалне заштите на локалном нивоу,
унапређењем сарадње и партнерства између њих и
креирањем  институцион алних механизама за
равноправан приступ фина нсијским ресурсима у
општини.
3. Унапређење људских, материјалних и финансијских
ресурса и организационо -институционалних
способности свих актера социјалне заштите за активно
учешће у реформи социјалне заштите на локалном

нивоу кроз размјену ресурса, едукативне програме и
стручну помоћ.
4. Повећање активног укључивања корисника/ца услуга
социјалне заштите у процесе р јешавања  својих
проблема и њихова пуна интеграција у заједницу кроз
програме јачање социјалних компетенција
најосетљивијих друштвених група.
5. Повећање осјетљивости, одговорности  и степена
информисаности јавности и бизнис сектора за потребе
и проблеме  најосетљивијих, маргинализованих и
угрожених друштвених група кроз образовно -
промотивне  и информативне кампање и акктивности.

Члан 4.
Стратегија развоја социјалне заштите општине Доњи

Жабар дефинише потребе, могућности и правце
развоја и предузимања посебних мјера и активности у
области социјалне заштите у периоду од  2009. до 2014.
године, узимајући у обзир реформу социјалне заштите
Републике Српске.

Члан 5.
Носилац израде Стратегије развоја социјалне заштите

је Одбор за здравље, породицу и социјална питања
Скупштине општине Доњи Жабар (у даљем тексту:
Одбор).
   Одбор може образовати пододборе ради  прикупљања
података, анализе, процјене и израде појединих
сегмената Стратегије .

Члан 5.
    Средства потребна за израду Стратегије обезбиједиће
се у оквиру буџета општине.

Члан 6.
Крајњи рок за израду Стратегије развоја социјалне

заштите је 15. септембар 2008.године.

Члан 7.
  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".

Број:01-022-18/08  Предсједник Скупштине
29.фебруара 2008.год. Перо Стевановић , с. р.
Доњи Жабар
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     На основу члана 30. Зако на о локалној самоуправи

("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 26. Статута општине Доњи
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Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар",
број 6/05), а у складу са чланом 4а. Одлуке о
комуналним дјелатностима и комуналном ред у на
подручју општине Доњи Жабар ("Службени гласник
општине Доњи Жабар", бр. 1 1/05 и 2/08), Скупштина
општине Доњи Жабар, на Тридесетшестој редовној
сједници одржаној дана 29. фебруара 2008. године,
донијела је

О Д Л У К У
о реализацији пројекта приватно - јавног

партнерства за обављање комуналних послова
прикупљања, одвоза и депоновања отпада

Члан 1.
  Овом одлуком, у циљу дугорочног рјешавања питања
квалитетног и ефикасног сакупљања, одвожења и
депоновања отпада са подручја општине Доњи Жабар
и стратешког приступа развоју и примјени оптималних
рјешења у пружању комуналних услуга, дефинише се
пројекат по моделу приватно - јавног партнерства
(Public Private Partnership – PPP) за обављање
дјелатности индивидуалне комуналне потрошње
прикупљања, одвожења и депоновања отпадака.

Члан  2.
   Општина Доњи Жабар одредиће приватног партнера
за обављање комуналних послова из члана 1. ове
Одлуке у складу са прописима о јавним набавкама, уз
поштовање минималних сљедећих услова:
1. приватни партнер је обавезан :

- обезбиједити и вршити послове прикупљања,
одвоза и депоновања отпада са цијелог подручја
општине Доњи Жабар

- обезбиједити депонију за одлагање прикупљеног
отпада

- обезбиједи бесплатну услугу одвоза отпада
одређеним категоријама корисника које
субвенционише Општина на тер ет Буџета, у
складу са Општинском одлуком

- да утврђује и примјењује цијене услуге одвоза
отпада искључиво по јединици мјере утврђеној
Општинском одлуком и уз претходно
прибављену сагласност начелника општине, у
складу са Уредбом о давању сагласности на
цијене одређених производа и услуга и других
прописа

- да обезбиједи благовремено и уредно
информисање јавности на доступан начин свим
корисницима услуге, у циљу подизања јавне
свијести о обавези и потреби систематског и
редовног одлагања комуналног и другог отп ада
(промотивни материјали, експертска подршка,
медијска и друга кампања и др.)

- да обезбиједи трајно и несметано пружање
комуналних услуга корисницима под условима,
на начин и према но рмативима који су
прописани законом, другим прописима  и
актима органа Општине Доњи Жабар, а да у
случају поремећаја или прекида пружања
уговорене услуге предузме мјере и радње
прописане Законом о комуналним
дјелатностима

2. обавезе општине Доњи Жабар :
- да пружи неопходну помоћ у процесу

отпочињања реализације пројекта, а посебно у

припреми и изради списка домаћинстава и
других корисника комуналне услуге прикупљања,
одвоза и депоновања отпада;

- да обезбиједи примјену Општинских одлука из
области комуналне дјелатности индивидуалне
комуналне потрошње прикупљања, одвожења и
депоновања отпадака

- да ангажује систематско дјеловање комуналне
полиције у циљу провођења пројекта, у складу са
законом и Општинским прописима

- да предузме све мјере и активности за одређивање
локације изградње локалне депоније, уколико се
стекну потребни услови, или а ктивности са
другим заинтересованим јединицама локалне
самоуправе ради изградње регионалне депоније.

Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине Доњи Жабар

за предузимање свих потребних активности и радњи за
реализацију ове Одлуке.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“

Број: 02-022-19/08      Предсједник Скупштине
29. фебруара 2008. год. Перо Стевановић , с. р.
Доњи Жабар
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  На основу члана 6. Закона о превозу у друмском
саобаћају („Службени гласник Републике Српске“, бр.
4/00, 26/01, 85/03, 49/04, 109/05, 113/05 и 2/06) и
члана 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05), Скупштина
општине Доњи Жабар на Тридесетшестој редовној
сједници, одржаној дана 29. фебруара 2008. године,
донијела је

О  Д  Л У К А
о јавном превозу лица и ствари на подручју

општине Доњи Жабар

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком регулишу се  основи, услови
и начин обављања јавног превоза лица у
линијском градском и приградском друмском
саобраћају, као и ванлинијског јавног превоза лица и
ствари на подручју општине Доњи Жабар.

II – ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА И СТВАРИ
Члан 2.

       Јавни превоз лица и ствари у линијском градском и
приградском друмском саобраћају на подручју општине
Доњи Жабар регулисаће се када се стекну
услови за обављање овог превоза, у  складу са
Законом о превозу у друмском саобраћају .

Превоз лица у линијском друмском
саобраћају за линије до 50 km које пролазе
кроз подручје општине Доњи Жабар и најмање
још једне јединице локалне самоуправе, врши
се на основу реда вожње усклађеног и
регистрованог код надлежне основне
привредне коморе регије на чијој територији је
претежан дио линије.

Превоз лица у линијском друмском
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саобраћају за линије преко 50 km које
пролазе кроз подручје општине Доњи Жабар,
врши се на основу реда вожње усклађеног и
регистрованог код Привредне коморе
Републике Српске.

III – ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА И СТВАРИ
У ВАНЛИНИЈСКОМ ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

III.1. ТАКСИ ПРЕВОЗ
1. Услови за обављање такси-превоза

Члан 3.
         Такси-превозници могу бити:

- физичка лица која посједују одобрење
надлежног органа општине Доњи Жабар,

- правна лица регистрована код надлежног суда
за обављање дјелатности такси -превоза.

Физичко лице може да обавља такси-превоз
само са једним возилом за које му је одређен
евиденциони број и издата такси -легитимација.

Члан 4.
Такси-превозници који су регистровани ван

подручја општине Доњи Жабар, не могу обављати
превоз путника са територије општине Доњи Жабар.

Члан 5.
 За обављање такси-превоза, такси превозник

поред услова предвиђених законом, мора да испуњава
и услов да је власник возила или да има Уговор о
лизингу.

Члан 6.
  Такси-возило којим се обавља такси превоз

поред услова који прописује закон мора да испуњава
и сљедеће услове:

- да има апарат за гашење пожара са
важећим роком употребе, постављен на видно
мјесто тако да омогућава употребу без изласка из
возила,

- да има исправно гријање, вентилацију и
освјетљење,

- да је уредно обојено и у чистом стању (естески
изглед),

- да  је  цјеновник  услуга  постављен  на  видном
мјесту,

- да има на видном мјесту истакнуту такси-
легитимацију са сликом и именом превозника,

- да има блок рачуна и печат,
- да на крову возила има такси-таблу,

висине од 14 cm до 20 cm, дужине од 40 cm до 60 cm,
која је са обје стране истог изгледа, постављена
паралелно са вјетробранским стаклом,
синхронизована је са таксиметром тако да губи
освјетљење кад је таксиметар у функцији, исписаним
називом “TAXI”, евиденционим бројем који је
превознику додјељен рјешењем надлежног органа
општине и грбом општине Доњи Жабар.

Члан 7.
 Надлежни орган општине, путем посебне

комисије, провјерава испуњеност услова за такси-
возило прописаних законом и овом Одлуком, о чему
доноси рјешење и издаје наљепницу која садржи
ознаку године за коју је донијето рјешење.

Испуњеност услова доказује се овјереном
саобраћајно-техничком документацијом (саобраћајна
дозвола) и уговором о осигурању имовине и лица.

О донијетим рјешењима и издатим наљепницама,

надлежни орган општине је дужан да води евиденцију.
Превозник је дужан да наљепницу постави

у горњи десни угао предњег вјетробранског стакла
са унутрашње стране.

Превозник је дужан да једном годишње
изврши редован преглед такси возила од стране
надлежног органа општине, најкасније до истека
важења рјешења о испуњеност услова за такси-
возило из става 1. овог члана.

Члан 8.
 Физичком лицу се неће издати наљепница:
1. ако посједује одобрење надлежне локалне

управе општине Доњи Жабар за обављање било које
друге дјелатности,

2. ако је већ у радном статусу по било ком основу,
3.  уколико има статус пензионера,
4.  ако је кажњен више од два пута

правоснажним судским рјешењем за прекршај
учињен на основу ове Одлуке или Закона о превозу у
друмском саобраћају,

2. Евиденциони број и такси-легитимација
Члан 9.

Захтјев за издавање евиденционог броја и
такси- легитимације превозник подноси надлежном
органу општине.

Уз  захтјев  из  става  1.  овог  члана,  превозник
је дужан да приложи акт о регистрацији у  локалној
управи за привреду и приватно предузетништво
општине Доњи Жабар и доказе о испуњености
услова из чл. 5. и 6. ове одлуке.

Уколико надлежни орган општине, на основу
доказа из става 2. овог члана, утврди да су
испуњени услови за обављање такси-превоза,
доноси рјешење о одређивању евиденционог броја
за такси-возило и издаје такси-легитимацију.

О додијељеним евиденционим бројевима и
издатим такси-легитимацијама,  надлежна  локална
управа  општине  води евиденцију.

Члан 10.
Образац такси-легитимације прописује локална

управа надлежна за послове саобраћаја општине Доњи
Жабар.Такси-легитимација превозника садржи сљедеће
податке:

1. редни број,
2. име, презиме и јединствени матични број,
3. фотографију превозника,
4. регистарску ознаку, марку и тип такси -возила,
5. евиденциони број такси-возила,
6. датум издавања такси-легитимације.

Члан 11.
        Такси-превозник је дужан да:

1. сваку промјену података које садржи такси-
легитимација пријави  локалној управи
надлежној за послове  саобраћаја општине у
року од осам дана од дана настале промјене,
2. сваку промјену која се односи на такси-

возило пријави локалној управи надлежној за послове
саобраћаја општине у року од осам дана од дана
настале промјене,

3. у случају трајног престанка обављања
дјелатности такси-превоза, локалној управи надлежној
за послове  саобраћаја општине врати такси-
легитимацију.
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3. Такси-стајалишта
Члан 12.

Такси-стајалишта (у даљем тексту: стајалишта)
су одређене и уређене јавне површине, намијењене
за стајање такси-возила у току рада превозника.

Стајалишта из става 1. овог члана
одређује, наредбом, начелник општине.

Члан 13.
 Стајалишта су одређене и уређене саобраћајне

површине за организовано обављање такси-превоза,
односно за укрцај и искрцај путника и пријем позива
за обављање услуге такси превоза .

На стајалишту се мјеста за стајање такси-возила
обиљежавају хоризонталном сигнализацијом, а на
почетку и на крају стајалишта истом бојом уписује
се ознака “ТАХI”.

Стајалиште се  обиљежава вертикалним
саобраћајним знаком “забрањено зауст ављање и
паркирање” и допунском таблом “осим за ТАХI
возила” са исписаним укупним бројем такси -мјеста.

Члан 14.
      О постављању вертикалне и хоризонталне
саобраћајне сигнализације на стајалиштим, одржавању
постојеће саобраћајне сигнализације и одржавању
стајалишта у зимским и љетним условима, стара се
локална управа надлежна за просторно уређење.

Члан 15.
        Стајалишта могу да користе само превозници који
имају регистровану дјелатност такси превоза код
надлежног органа општине Доњи Жаба.

На стајалишту се такси-возила постављају према
редосљеду долазака и у границама обиљежених
такси- мјеста.

За вријеме коришћења стајалишта превозник је
дужан да буде у  непосредној близини свог такси -
возила.

У случају да је стајалиште попуњено, превозник
који обавља такси-превоз не може своје такси-
возило да постави у његовој ближој околини,
односно на удаљености мањој од 100 метара.

4. Начин рада превозника
Члан 16.

За вријеме вршења услуга такси-
превоза, превозник код себе поред услова
прописаних законом мора да има и важећу такси -
легитимацију.

Члан 17.
Превозник може такси-превоз да започне

са стајалишта, на радио и телефонски позив,
или на заустављање путника.

Путник може да користи такси-возило по
свом избору, осим када је телефонским позивом
наручио вожњу.

Превозник који је први на реду на стајалишту,
дужан је да на захтјев путника обави вожњу.

Члан 18.
Путник може да одбије да уђе у такси-

возило наручено путем телефона, ако основано
посумња да је превозник под утицајем алкохола или
опојних дрога, ако је неуредан или ако је унутрашњост
возила запрљана.

Члан 19.
Превозник је дужан да у слободно такси-

возило прими сваког путника, као и лични пртљаг

путника према величини простора за пртљаг и
носивости такси- возила.

Превозник није дужан да у такси-
возило прими лица под утицајем алкохола и
опојних дрога или обољело од заразних болести,
лица са изузетно запрљаном одјећом, као и лични
пртљаг путника којим би се загадило, испрљало или
оштетило такси-возило.

Превозник не смије да прими у такси -возило дјецу
до 12 година без пратиоца.

Члан 20.
Превозник је обавезан да за вријеме

обављања такси-превоза према путницима опходи са
пажњом и поштовањем, да буде уредан (чист,
подшишан, обријан или са његованом брадом и
брковима), да му је одјећа прикладна, да не пуши у
возилу за вријеме вожње, као и да није под утицајем
алкохола или опојне дроге.

Члан 21.
Превозник је обавезан да непосредно прије

започињања вожње са путником укључи таксиметар
и да га искључи одмах након завршене вожње.

Члан 22.
 Превозник је дужан да путника превезе

најкраћим путем до мјеста опредјељења или путем који
му путник одреди, а у складу са важећим режи мом
саобраћаја.

Члан 23.
У случају да путник заборави или загуби

дио пртљага у возилу такси возача исти ће се у року
од 24 сата депоновати у Полицијској станици
Пелагићево на поступање у складу са прописима о
заборављеним стварима.

Члан 24.
Уколико превозник такси-возило користи за

сопствене потребе или уколико не обавља
дјелатност такси-превоза, дужан је да такси-таблу
привремено скине или прекрије.

Члан 25.
         На аутобуским стајалиштима и на удаљености
мањој од 15 метара од аутобуских стајалишта,
забрањено је заустављање и паркирање такси- возила,
односно вршење укрцаја и искрцаја путника.

5. Накнада заобављање такси-превоза
Члан 26.

 Такси превозник је дужан укључити таксиметар
на почетку вожње, осим ако је релација д ужа од 25 km
када се цијена може одредити и по договору са
корисником превоза.

Накнада за обављени такси-превоз утврђује се
на основу цјеновника услуга, а наплаћује се у износу
који покаже таксиметар, на мјесту опредјељења
путника.

У цијену такси-превоза урачуната је и цијена
превоза личног пртљага.
         Под личним пртљагом подразумијевају се
путне торбе, кофери и друге личне ствари укупне
тежине до 50 килограма.

Цјеновником може да се предвиди посебна
доплата за лични пртљаг путни ка тежи од 50 килограма.

Са посебном доплатом за пртљаг тежи од 50
килограма, путник мора да буде упознат и
сагласан прије започињања такси -превоза.
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Члан 27.
Превозник је дужан да путнику изда овјерен рачун

о пруженој услузи.
Члан 28.

Превозник може у току такси-превоза, уз
сагласност или на захтјев путника, да прими у
такси- возило и друга лица.

Када путник који је примљен у такси-превоз
настави да користи такси-возило, мјесто изласка
претходног путника сматра се мјестом са кога је
превозник започео нови такси превоз.

Члан 29.
У случају немогућности да заврши

започети такси-превоз, превознику припада половина
износа који покаже таксиметар у моменту прекида
такси-превоза.

У случају квара такси-возила превозник је
дужан да путнику обезбиједи наставак започетог
такси-превоза другим такси-возилом.

IV – НАДЗОР
Члан 30.

Инспекцијски надзор над примјеном ове
одлуке врши  саобраћајни инспектор.

V – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.

Новчаном казном од 250,00 КМ до 500,00 КМ
казниће се такси-превозник, ако:

1. врши превоз супротно члану 3. Одлуке,
2. врши превоз на територији општине Доњи

Жабар,а регистровани су на подручју друге општине
(члан 4. Одлуке)

3. такси-возило не испуњава услове из члана 6.
Одлуке,

4. поступи супротно члану 11. Одлуке,
5. користи стајалиште супротно члану 15. став 1

Одлуке.,
6. поступи супротно члану 23.,
7. заустави и паркира возило на аутобуским

стајалиштима и на удаљености мањој од 15
метара од обиљежених стајалишта  (члан 25. Одлуке)

8. поступи супротно члану 29. став 2.

Члан 32.
Новчаном казном од 50,00 КМ до 250,00 КМ

казниће се такси превозник ако:
1. за вријеме коришћења стајалишта није у

непосредној близини свог такси-возила (члан 15. став 5.
Одлуке),

2. постави возило на удаљености мањој од 100
метара од стајалишта које је попуњено (члан 15.
став 6.)
3. за вријеме вршења такси-превоза код себе нема

важећу такси-легитимацију (члан 16. Одлуке)
4. одбије да прими путника и његов лични пртљаг
(члан 19. став 1.)
5. прими у возило дјецу до 12 година старости

без пратиоца (члан 19. став 3.)
6. се понаша супротно члану 20. Одлуке,
7. путника не превезе најкраћим путем (члан 22.
Одлуке)
8. такси-возило користи за сопствене потребе, а

не скине или прекрије такси -таблу (члан 24. Одлуке)
9. не поступи по члану 27. Одлуке

VI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.

Такси-превозник који обавља такси превоз на
подручју општине Доњи Жабар дужан је да усклади
своје пословање са одредбама ове Одлуке и да поднесе
захтјев за додјелу евиденционог броја у року од 60 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 34.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у “Службеном гласник у општине
Доњи Жабар”.

Број: 01-022-20/08 Предсједник Скупштине
29.фебруара 2008. год. Перо Стевановић , с. р.
Доњи Жабар

      26
     На основу члана 27. Закона о грађевинском

земљишту Републике Српске ("Службени гласни к
Републике Српске", бр. 112/06), а сагласно члану 26.
Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник
Општине Доњи Жабар", бр. 6/05), Скупштина
општине Доњи Жабар, на Тридесетшестој редовној
сједници одржаној 29. фебруара 2008. године, донијела је

О Д Л У К У
о утврђивању просјечне коначне
грађевинске цијене 1 м 2  корисне

стамбене површине за 2007. годину на
подручју општине Доњи Жабар

Члан 1.
Утврђује се просјечна коначна грађевинска цијена 1 м2

корисне стамбене површине за 200 7. годину на подручју
општине Доњи Жабар, у висини од 100,00 КМ
(словима: стотину конвертибилних марака).

Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена 1 м2 корисне

стамбене површине за 200 7. 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
коришћења тог земљишта, а које нису резултат улагања
средстава власника или корис ника земљишта -
једнократна рента,у складу са Законом о грађевинском
земљшту Републике Српске  и Општинским прописима .

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће

објављена у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".

Број:01-022-21/08 ПРЕДСЈЕДНИК
29. фебруара 2008. год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић , с. р.

27
  На основу чл. 31. став 2. Одлуке о условима и начину
додјеле грађевинског земљишта у државној својини
("Службени гласник општине Српско Орашје",бр. 3/04
и 4/04 и "Службени гласник општине Доњи Жабар",
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бр. 2/05 и 13/05), Скупштина општине Доњи Жабар,
на Тридесетшестој редовној сједници, одржаној дана 29.
фебруара 2008. године, донијела   ј е

З А К Љ У Ч А К

I
 Даје се сагласност начелнику општине Доњи Жабар за
утврђивање висине накнаде за дјелимично уређено
остало грађевинско земљиште на подручју општине
Доњи Жабар у 2008. години, по јединици мјере м/ 2

површине планиране или изграђене грађевине, у
висини од 0,50 КМ.

II
 Дјелимично уређеним осталим грађевинским
земљиштем на подручју општине Доњи Жабар сматра
се грађевинско земљиште у обухвату регулационог
плана за стамбено насеље "Дујковача" у Лончарима.

III
 Грађевинско земљиште у обухвату Регулационог плана
за централни дио Лончара сматра се неуређеним
грађевинским земљиштем за које се не плаћа накнада за
уређење земљишта.

IV
 Овај закључак биће објављен у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".

Број:01-022-22/08 Предсједник Скупштине
29. фебруара 2008. год. Перо Стевановић , с. р.
Доњи Жабар

   28
   На основу члана 35. став 2. Закона о

пољопривредном земљишту  ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 93/06 и 86/07), а у складу са
чланом 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05 и
118/05), чланом 26. Статута општине Доњи
Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,
бр.6/05)и чланом 108. Пословника Скупштине
општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине
Доњи Жабар”, бр.1/05 и 4/05 -испр.), Скупштина
општине Доњи Жабар, на Тридесетшестој редовној
сједници одржаној дана 29. фебруара 2008. године,
донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
Усваја се Програм коришћења средстава од накнаде

за промјену намјене пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе  у 2008. години.

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

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

Број: 01-022-23/08 ПРЕДСЈЕДНИК
29. фебруара 2008. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић, с. р.

29
   На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04,
42/05 и 118/05), а у складу са чланом 26. Статута
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”, бр.6/05)и чланом 108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”, бр.1/05 и 4/05 -испр.),
Скупштина општине Доњи Жабар, на Тридесетшестој
редовној сједници одржаној дана 29. фебруара 2008.
године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К
I

Усваја се Извјештај о раду и организацији рада
Основне школе "Доњи Жабар" Доњи Жабар на крају
Првог полугодишта школске 2007/2008 године

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

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

Број: 01-022-24/08 ПРЕДСЈЕДНИК
29. фебруара 2008. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић, с. р.

    30
   На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04,
42/05 и 118/05), а у складу са чланом 26. Статута
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”, бр.6/05)и чланом 108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар” , бр.1/05 и 4/05 -испр.),
Скупштина општине Доњи Жабар, на Тридесетшестој
редовној сједници одржаној дана 29. фебруара 2008.
године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
Усвајају се Извјештаји о раду савјета мјесних заједница

у 2007. години, и то:
- Извјештај о раду Савјета Мјесне заједнице Доњи

Жабар
- Извјештај о раду Савјета Мјесне заједнице Лончари, и
- Извјештај о раду Савјета Мјесне заједнице Човић

Поље.
II

   Извјештаји из тачке I., у прилогу, чине саставни дио
овог Закључка.

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

Број: 01-022-25/08 ПРЕДСЈЕДНИК
29. фебруара 2008. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић , с. р.
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31
На основу члана 30. Закона о локалној

самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”, бр.
101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 26. Статута
општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине
Доњи Жабар”, бр. 6/05)и чланом 108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”, бр.1/05 и 4/05 -испр.),
Скупштина општине Доњи Жабар, на Тридесетшестој
редовној сједници одржаној дана 29. фебруара 2008.
године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
 Усвајају се извјештаји о раду за 2007. годину са
плановима рада у 2008. години пољопривредне и
здравствено-санитарне инспекције и комуналне
полиције.

II
 Извјештаји и планови рада из става I., у прилогу, чине
саставни дио овог Закључка.

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

Број: 01-022-27/08 ПРЕДСЈЕДНИК
29. фебруара 2008. год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић , с. р.

32
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи

(“Службени гласник Републике Српске”,бр. 101/04,
42/05 и 118/05), а у складу са чланом 26 .Статута
општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине
Доњи Жабар”, бр.6/05)и чланом 108.Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”, бр.1/05 и 4/05 -испр.),
Скупштина општине Доњи Жабар, на Тридесетшестој
редовној сједници одржаној дана 29. фебруара 2008.
године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К
I

Прихвата се Информација о раду Полицијске
станице Пелагићево за период 1. 1. - 31. 12. 2007.
године број 11-10/01-290-7/08 од 21.1.2008.године .

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

овог Закључка.
III

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

Број: 01-022-26/08 ПРЕДСЈЕДНИК
29. фебруара 2008. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић, с. р.

33
На основу члана 30. Закона о локалној

самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”, бр.
101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 26. Статута
општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине

Доњи Жабар”, бр. 6/05)и чланом 108. П ословника
Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”, бр.1/05), Скупштина општине
Доњи Жабар, на Тридесетшестој редовној сједници
одржаној дана 29. фебруара 2008. године, донијела је
сљедећи

З А К Љ У Ч А К
I

Прихвата се Информација о провођењу општинских
одлука из области ученичког и студентског стандарда у
2007. години.

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

III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику

општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-28/08 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
29. фебруара 2008. године Перо Стевановић , с. р.
Д о њ и  Ж а б а р

34
   На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04 ,
42/05 и 118/05), а у складу са чланом 26.Статута
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”, бр. 6/05)и чланом 108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”, бр.1/05), Скупштина општине
Доњи Жабар, на Тридесетшестој редовној сједници
одржаној дана 29. фебруара 2008. године, донијела је
сљедећи

З А К Љ У Ч А К
I

Прихвата се Информација о организацији
Административне службе Општине Доњи Жабар.

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

III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику

општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-29/08 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
29. фебруара 2008. године Перо Стевановић , с. р.
Доњи Жабар

   35
На основу члана 43. алинеја 17. и 18. Закона о

локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 44.
Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”, бр. 6/05), доносим

О Д Л У К У
о ограничавању трошкова цијена услуге

употребе службених телефона фи ксне мреже

Члан 1.
У циљу праћења стања и рационализације

трошкова услуга употребе службених телефона
фиксне мреже, одређује се горња граница мјесечне
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цијене услуге употребе телефона фиксне мреже у
канцеларијама локалне управе и функционера
Општине Доњи Жабар са позивног броја 054, како
слиједи:
1) бројеви телефона 875-095 и 875-122... до 100, 00 КМ
2) бројеви телефона 875-101, 875-102, 875-096, 853-

030, 853-031, 853-040, 853-041 ................. до 50, 00 КМ
3) бројеви телефона 875-580 и 861-010 ... до 30, 00 КМ.

Члан 2.
       Корисници директних телефонских линија у
Општини Доњи Жабар, не могу користити телефонску
линију централе 875 - 100 и броја 875-076, осим у
службене сврхе за слање и примање факс порука или у
случају хитних потреба, односно немогућности
успостављања телефонске везе путем службеног
телефона у сопстевној канцеларији.
       У случајевима из става 1. овог члана службеник/ца
задужен за рад на телефонској линији 875 -100 дужан/а
је водити евиденцију послатих/примљених факс порука
са именом пошиљаоца/примаоца факс поруке, назив
акта и вријеме(сат и минута) слања/пријема факс
поруке.

Члан 3.
Износ цијене услуге употребе телефона фиксне

мреже у канцеларијама локалне управе и функционера
Општине Доњи Жабар преко висине одређене у члану
1. ове Одлуке сносе запослени и функционери у чијим
канцеларијама се налазе телефонски апарати фиксне
мреже,  у једнаким износима, уколико у року од седам
дана од дана испостављања мјесечног рачуна за
употребу фиксне мреже не докажу да прекорачење
употребе службеног телефона фиксне мреже није
узроковано њиховом намјером или непажњом.

Члан 4.
       Контролу висине цијене услуге употребе телефона
фиксне мреже у смислу ове Одлуке врши Благајник/ца,
преко мјесечних рачуна издатих од овлашћеног
оператера фиксне телефонске мр еже.
        За свако прекорачење цијене услуге употребе
телефона фиксне мреже утврђено овом Одлуком,
Благајник/ца има обавезу обавијестити начелника
општине и запослене, односно функционере у чијим
канцеларијама се налазе телефонски апарати фиксне
мреже чији рачуни су прекорачени у смислу одредаба
ове Одлуке,   у року од 24 часа од дана пријема рачуна.

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

Број:02-022-46/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
31. децембра 2007. године Саво Јовичић, с. р.
Д о њ и  Ж а б а р

36
     На основу чл. 87., 90. и 92. Закона о цивилној

заштити ("Службени гласник Републике Српске" број
26/02 и 39/03) а у складу са чланом 7. Одлуке о
цивилној заштити ("Службени гласник општине
Српско Орашје" број 2/03), Начелник општине Доњи
Жабар, д о н о с и

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан. 1.
   Овом Одлуком оснива се Општински штаб цивилне
заштите општине Доњи Жабар.

Члан 2.
   Општински штаб цивилне заштите састоји се од
команданта, начелника и чланова Штаба у који се
именују:

1. Командант Штаба  .......... Начелник општине
2. Начелник Штаба  .............. Замјеник Начелника

општине Доњи Жабар
3.  члан  Штаба  за  правне  и организац ијске

послове ................................. Секретар Скупштине
општине Доњи Жабар

4. члан Штаба за буџет, финансијске послове и
снабдијевање..................................  Радо Лејић

5. члан Штаба за прву медицинску помоћ и
асанацију терена  ............ .... Надежда Стевановић

6. члан Штаба за спасавање животиња и намирница
животињског поријекла ...... Жељко Стојановић

7. члан Штаба за заштиту и спашавање од пожара и
противградну заштиту ........ Драган Кушлаковић

8. члан  Штаба за евиденцију, попуну и
мобилизацију  ............................... Радмила Божић

9.  члан Штаба за евакуацију ....... Жељко Марјановић
10. члан  Штаба за заштиту биља и биљних

производа .................................  Стеван Мијатовић
11.члан Штаба за склањање људи, материјалних и

других добара, заштиту и спашавање из рушевина
и заштиту животне средине ........  Драгиња Ђорђић

12.члан Штаба за збрињавање угрожених и
настрадалих .... Секретар Општинске организације
Црвеног крста

13.члан Штаба за одбрану од поплава .. Никола
Николић.

Члан 3.
   Сједнице Општинског штаба цивилне заштите и
оперативни рад Штаба обављаће се у сједишту
Општине Доњи Жабар или у другим просторијама које
одреди Командант Штаба или Начелник Штаба, уз
сагласност Команданта Штаба.

Члан 4.
   Радне сједнице Штаба заказује Командант Штаба или,
по његовом овлашћењу, Начелник Штаба.
   Оперативно ангажовање Штаба у случају природних и
других несрећа већих размјера наређује Командант
Штаба, на приједлог Начелника Штаба.
   У случају немогућности обављања дужности од стране
Команданта Штаба, радне сједнице Штаба заказује и
оперативно ангажовање Штаба наређује Начелник
Штаба.

Члан 5.
   Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука бр. 02-81-2/02 од 29. 7. 2003. године.

Члан 6.
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".

Број 02-81-1/08                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
4. марта 2008.године Саво Јовичић, с. р.

37
Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 43.

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
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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),
доноси

З А К Љ У Ч А К
о измјени Закључка бр. 02-022-23/07

I
     У Закључку бр. 02-022-23/07 од 16. 10. 2007.
године("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.
8/07), у тачки I. Закључка мијењају се подтачке 1) до 7)
новим подтачкама 1) до 9) које гласе:

"1)Предсједник Скупштине општине,Перо
Стевановић,број 065/903-880 до износа 120,00 КМ
 2) Начелник Општине,Саво Јовичић,службени број
065/664-225  ............ до износа 180,00 КМ
 3) Замјеник Начелника општине,Звјездан
Милић,претплатнички број 065/615 -299  ............... до
износа 120,00 КМ
 4) Потпредсједник Скупштине општине, Слободан
Павловић, претплатнички број 065/601 -089 ....... до
износа 50,00 КМ
 5) Секретар Скупштине општине,Митар Митровић,
претплатнички број 065/648-112 ..... до износа 80,00 КМ
 6) Савјетник Начелника општине за омладину, спорт,
физичку културу и удружења грађана,Јово Пантелић,
претплатнички број 065/594-335 ..... до износа 50,00 КМ
 7) Виши стручни сарадник за привреду, пољопривреду,
трговину и развој, Жељко Марјановић, службени бр ој
065/940-159 ..................................... ....... до износа 50,00 КМ
 8) Јово Жигић, службеник Административне службе за
послове цивилне заштите, мјесне заједнице, повратак и
обнову, претплатнички број 065/683 -577 ................ до
износа 30,00 КМ
 9) Бранко Цвјетковић, запослен на радном мјесту возач
у Административној служби ,број 065/894-447 ............. до
износа 30,00 КМ".

II
     Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".

Број:02-022-3/08 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
6. фебруара 2008. године Саво Јовичић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р

38
Начелник Општине Доњи Жабар, на основу члана

44. тач. 23. Статута општине Доњи Жабар ("Службени
гласник општине Доњи Жабар", бр. 6/05), а у складу са
чланом 11. став 2. Закона о енциклопедији Републике
Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр.
38/07), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКЕ РЕДАКЦИЈЕ ЗА

ИЗРАДУ ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Образује се Општинска р едакција за израду

Енциклопедије Републике Српске за подручје општине
Доњи Жабар (у даљем тексту: Редакција),  у саставу:

1. Душан Ристић, новинар, Уредник Редакције ;
2. Митар Митровић, дипл. правник, Замјеник

Уредника, члан
3. Жељка Јовановић, дипл. економиста, чла н

4. Драгиња Ђорђић, дипл. инж. заштите на раду и
животне средине, члан

5. Зденко Јовановић, члан.
II

Редакција има задатак да сарађује са Уређивачким
одбором Енциклопедије Републике Српске,
централним редакцијама и другим редакцијама у оквиру
реализације пројекта израде Енциклопедије Републике
Српске (израда азбучника, обрада одредница за
Енциклопедију Републике Српске) и врши друге
послове у вези израде Енциклопедије Републике
Српске.

III
Редакција подноси начелнику општине полугодишњи

и годишњи извјештај о свом раду.
IV

Накнада за рад чланова Редакције утврдиће се
накнадно посебним рјешењем, након подношења
извјештаја из тачке III. овог Рјешења.

V
  Општина Доњи Жабар ће са Академијом наука и
умјетности Републике Српске, по потреби и у складу са
Законом о Енциклопедији Републике Српске, уговором
регулисати права и обавезе у изради Енциклопедије.

VI
   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".

Број: 02-022-5/08 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
4. фебруара 2008. године Саво Јовичић, с. р.
Доњи Жабар
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Начелник Општине Доњи Жабар, на основу

члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске", бр. 101/04, 42/05 и 118/05),
а у складу са чланом 44. тач. 23 . Статута општине Доњи
Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.
6/05) и чланом 12. Одлуке о праву прече куповине
("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 12/07) ,
доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени Рјешења о именовању Стручне
Комисије за разматрање понуда по праву

прече куповине
1. У Рјешењу о именовању Стручне Комисије за

разматрање понуда по праву прече куповине
("Службени глансик општине Доњи Жабар", бр.
1/08), у тачки 5. Рјешења ријечи "30% најниже
цијене рада у локалној управи Општине Д оњи
Жабар" мијењају се и гласе: "50% најниже цијене
рада у локалној управи Општине Доњи Жабар по
једном обрађеном захтјеву -понуди за изјашњавање
по праву прече куповине."

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у "Службеном гласнику О пштине
Доњи Жабар".

Број: 02-022-4/08  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
4. марта 2008. године Саво Јовичић , с. р.
Д о њ и  Ж а б а р
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23. ОДЛУКA о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите за пе риод 2009.-2014. година
24. ОДЛУКА о реализацији пројекта приватно - јавног партнерства за обављање комуналних послова

прикупљања, одвоза и депоновања отпада
25. ОДЛУКА о јавном превозу лица и ствари на подручју општине Доњи Жабар
26. ОДЛУКА о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 м2 корисне стамбене површине за

2007. годину на подручју општине Доњи Жабар
27. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности начелнику општине Доњи Жабар за утврђивање висине накнаде за

дјелимично уређено остало грађевинско земљиште на подручју општине Доњи Жабар у 2008. години,
по јединици мјере м/2 површине планиране

28. ЗАКЉУЧАК о усвајању Програма коришћења средстава од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе  у 2008. години

29. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду и организацији рада Основне школе "Доњи Жабар" Доњи
Жабар на крају Првог полугодишта школске 2007/2008 године

30. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду савјета мјесних заједница у 2007. години
31. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду за 2007. годину са плановима рад а у 2008. години

пољопривредне и здравствено -санитарне инспекције и комуналне полиције
32. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о раду Полицијске станице Пелагићево за период 1. 1. - 31.

12. 2007. године број 11-10/01-290-7/08 од 21.1.2008.године
33. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о провођењу општинских одлука из области ученичког и

студентског стандарда у 2007. години
34.  ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о организацији Административне службе Општине Доњи

Жабар
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

35. ОДЛУКА о ограничавању трошкова ци јена услуге употребе службених телефона фиксне мреже
36. ОДЛУКА о оснивању Општинског Штаба цивилне заштите
37. ЗАКЉУЧАК о измјени Закључка бр. 02 -022-23/07
38. РЈЕШЕЊЕ о образовању Општинске редакције за израду Енциклопедије Републике Српске
39. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о именовању Стручне Комисије за разматрање понуда по праву

прече куповине

Уторак, 4. марта 2008. године - Службени гласник Општине Доњи Жабар - Број 3/08

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

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
"Службени гласник општине Доњи Жабар"
на Интернет презентацији општине Доњи
Жабар:

www.opstinadonjizabar.org

Ближе информације на телефон:
054/853-031 и 875 - 100, локал 105

Ближе информације на телефон:
022 / 610 - 616

www.opstinadonjizabar.org

