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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

75

На снову члана 22. став 1. под а) тачка 1. Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске",бр. 121/12), члана 30.став 1. алинеја десета
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и
чланова 26.став 1.тачка 9) и 61.став 4.Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине
Доњи Жабар",бр.6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи
Жабар, на 5. редовној сједници одржаној дана 29. марта 2013. године, донијела је

О Д Л У К У
о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Доњи Жабар

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

   Овом Одлуком регулише се организација и функционисање система заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама на територији општине Доњи Жабар(у даљем тексту: општина), снаге и
субјекти спасавања, дужност органа општине, привредних друштава и других правних лица у
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, права и дужности грађана, формирање
Општинског штаба за ванредне ситуације, организација и употреба јединица цивилне заштите
опште намјене, финансирање и друга питања која се односе на заштиту и спасавање у ванредним
ситуацијама на територији општине Доњи Жабар.

Члан 2.

    Систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији општине Доњи Жабар чини
дио јединственог система заштите и спасавања Републике Српске.

II. СУБЈЕКТИ И СНАГЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

1. Субјекти заштите и спасавања

Члан 3.

   Субјекти система заштите и спасавања на територији општине су:
     а) Скупштина општине
     б) Начелник општине
     в) Општинска административна служба надлежна за послове цивилне заштите општине(у даљем
тексту: Служба цивилне заштите)
     г) Општинска административнa служба
     д) савјети мјесних заједница
     ђ) привредна друштва, друга правна лица, предузетници и
     е) грађани, удружења, професионалне и друге организације.

Гласник
Доњи Жабар

година XX – број 12 четвртак, 04. април 2013. године бесплатан примјерак

СЛУЖБЕНИ

ОПШТИНЕ ДОЊИЖАБАР
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1.1. Скупштина општине

Члан 4.

   У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања на територији општине, Скупштина
општине врши следеће послове:
     1) доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и
спасавања и обезбјеђује њено спровођење, у складу са јединственим системом заштите и
спасавања на територији Републике,
     2) доноси процјену угрожености од елементарне непогоде и друге несреће,
     3) доноси Програм развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања,
     4) доноси одлуку о формирању штаба за ванредне ситуације,
     5) планира и утврђује изворе финансирања активности цивилне заштите у области заштите и
спасавања,
     6) разматра стање у области заштите и спасавања,
     7) доноси одлуку о одређивању локације за уништавање НУС-а и мина на приједлог Службе
цивилне заштите општине, уз консултације са Управом цивилне заштите и
     8) врши и друге послове из области заштите и спасавања.

            1.2. Начелник општине
Члан 5.

   Начелник општине у области заштите и спасавања има сљедеће надлежности:
  1) предлаже доношење одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области

заштите и спасавања,
     2) управља системом цивилне заштите у области заштите и спасавања у општини,
     3) предлаже процјену угрожености од елементарне непогоде и друге несреће,
     4) предлаже програм развоја система цивилне заштите у области заштите и спасавања,
     5) доноси план заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће,
     6) обавља дужност Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације и руководи његовим
радом,
     7) именује штаб за ванредне ситуације и оснива јединице и тимове цивилне заштите,
     8) именује и разрјешава командире јединица и тимова цивилне заштите и повјеренике заштите и
спасавања,
     9) доноси годишњи план обуке и оспособљавања штаба за ванредне ситуације, јединица и
тимова цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања у складу са Планом обуке и
оспособљавања снага за заштиту и спасавање у Републици,
     10) наређује поступање по плану приправности,
     11) проглашава ванредну ситуацију и стање елементарне непогоде и друге несреће,
     12) руководи заштитом и спасавањем и наређује мјере утврђене законом и другим прописима,
     13) наређује мобилизацију и употребу снага и средстава за заштиту и спасавање,
     14) наређује узбуњивањe,
     15) наређује евакуацију и обезбјеђује ресурсе неопходне за хитан смјештај у случају елементарне
непогоде и друге несреће,
     16) доноси одлуку којом одређује привредна друштва и друга правна лица чије су дјелатности од
значаја за заштиту и спасавање,која су обавезна поступати у складу  са чланом 23. Закона о заштити
и спасавању у ванредним ситуацијама,
     17) доноси одлуку о формирању комисије за процјену штете проузроковане елементарном
непогодом и другом несрећом,
     18) подноси извјештаје Скупштини општине о стању у области заштите и спасавања,
     19) закључује уговоре о извршавању задатака цивилне заштите у области заштите и спасавања,
     20) доноси одлуку о упућивању помоћи сусједним и другим јединицама локалне самоуправе које
су погођене елементарном непогодом и другом несрећом,
    21) извршава наредбе Републичког штаба за ванредне ситуације,
    22) остварује сарадњу са Управом цивилне заштите и начелницима сусједних и других јединица
локалне самоуправе по питањима од заједничког интереса за заштиту и спасавање и
    23) врши и друге послове из области заштите и спасавања.
   1.3. Служба цивилне заштите

Члан 6.

   Служба цивилне заштите општине Доњи Жабар:
а) израђује процјену угрожености од елементарне непогоде и друге несреће,

     б) израђује програм развоја цивилне заштите у систему заштите и спасавања,
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     в) израђује план заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће,
     г) припрема одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите у систему заштите и
спасавања,

д) организује, прати и реализује обуку грађана из области личне, узајамне и колективне заштите у
сарадњи са штабом за ванредне ситуације општине,

ђ) организује, прати и реализује обуку снага цивилне заштите у сарадњи са штабом за ванредне
ситуације општине,

 е) организује и координира спровођење мјера и задатака цивилне заштите у области заштите и
спасавања,

ж) врши координацију дјеловања субјеката од значаја за заштиту и спасавање у случају
елементарне непогоде и друге несреће у општини,

з) предлаже годишњи план обуке и оспособљавања штаба за ванредне ситуације, јединица и
тимова цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања,

и) предлаже програм самосталних вјежби и израду елабората за извођење вјежби заштите и
спасавања, органа управе, привредних друштава и других правних лица,

ј) води евиденцију припадника цивилне заштите и врши њихово распоређивање у јединице и
тимове цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања у сарадњи са штабом за ванредне
ситуације општине,

к) води евиденцију материјално-техничких средстава грађана, привредних друштава и других
правних лица и служби која се могу ставити у функцију цивилне заштите,

л) учествује у набавци средстава и опреме за заштиту и спасавање за потребе јединица и тимова
цивилне заштите и грађана и води бригу о њиховој исправности, чувању и употреби,

љ) даје стручна упутства грађанима, привредним друштвима и другим правним лицима по
питањима  заштите и спасавања,

м) информише јавност о опасностима од елементарне непогоде и друге несреће и мјерама и
задацима заштите и спасавања,

н) подноси извјештаје и информације начелнику општине и Управи цивилне заштите,
њ) води прописану базу података и друге евиденције и
о) врши и друге послове из области заштите и спасавања.

    1.4. Општинска административна служба
Члан 7.

   Општинска административна служба у оквиру својих надлежности у систему цивилне заштите и
спасавања обавља следеће послове и задатке:

- учествује у изради Процјене угрожености територије општине,
- учествује у изради Плана заштите и спасавања од лементарних непогода и других несрећа,
- учествује у евакуацији и збрињавању угроженог становништва,
- организује и обезбјеђује спровођење превентивних мјера заштите и спасавања и предлаже мјере

и активности за њихово унапређење,
- врши стручне послове који се односе на ангажовање служби заштите и спасавања привредних

друштава и других правних лица,
- доставља Служби цивилне заштите податке од значаја за планирање, организовање и

спровођење мјера заштите и спасавања,
- врши и друге послове из области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

    1.5. Савјети мјесних заједница
Члан 8.

   Савјети мјесних заједница у области заштите и спасавања имају следеће надлежности:
- пружају организацијску и материјалну помоћ структурама цивилне заштите приликом извођења

задатака заштите и спасавања на њиховом подручју,
- предлажу повјеренике заштите и спасавања на свом подручју,
- обавјештавају Службу цивилне заштите о подацима са свог подручја који су од значаја за

планирање,организовање и провођење заштите и спасавања људи и материјалних добара,
- учествују у формирању јединица цивилне заштите опште намјене,
- врше и друге послове из области заштите и спасавања.

1.6. Привредна друштва, друга правна лица, предузетници
Члан 9.

   У циљу заштите и спасавања људи и материјалних добара, одређују се привредна друштва и
друга правна лица која имају дужност обављања задатака од значаја за заштиту и спасавање од
елементарних непогода и других несрећа.
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   Одлуку о одређивању привредних друштава и других правних лица која су обавезна поступати у
складу са ставом 1. овог члана доноси начелник општине.
   Привредна друштва и друга правна дужна су, по наређењу начелника општине, да ангажују
цјелокупно људство и материјално-техничка средства ради извршавања задатака цивилне заштите,
односно заштите и спасавања људи и добара у ванредним ситуацијама.
   Начелник општине, у складу са чланом 22. под б) тачка 17. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама закључује уговоре са привредним друштвима и другим правним лицима
којима се уређују међусобна права и обавезе у извршавању задатака цивилне заштите у области
заштите и спасавања.
   За извршавање задатака и провођење мјера цивилне заштите могу се ангажовати и друга
привредна друштва и правна лица која обављају дјелатности од значаја за цивилну заштиту.
   Привредна друштва и друга правна лица, власници и корисници телекомуникационих и
информационих система и веза, власници и корисници залиха хране, воде,медицинске опреме и
лијекова,енергената, одјеће, обуће, грађевинског и другог материјала неопходног за извршавање
задатака цивилне заштите, стављају наведена средства на располагање ради коришћења у
акцијама заштите и спасавања људи и материјалних добара.
   Руководилац привредног друштва и другог правног лица одговоран је за провођење задатака и
мјера заштите и спасавања.

     1.5. Грађани, удружења, професионалне и друге организације

Члан 10.

За заштиту од елементарне непогоде и друге несреће грађани имају право и дужност учествовати у
заштити и спасавању, давати материјална средства и обучавати се за личну,узајамну и колективну
заштиту, као и за спровођење мјера заштите и спасавања.
   У складу са Планом заштите и спасавања, грађани се распоређују:

- у јединице и тимове цивилне заштите
- као повјереници заштите и спасавања у насељеним мјестима, дијеловима насељених мјеста,

стамбеним зградама, органима општине, привредним друштвима и другим правним лицима.
   Грађани су дужни да се одазову позиву надлежног органа заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама.
   Против лица које се неоправдано не одазове на позив надлежног органа за учешће у заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама, покренуће се прекршајни поступак, у складу са законом.

Члан 11.

   У припреми и спровођењу задатака из области заштите и спасавања, у оквиру своје редовне
активности, обавезно учествује Општинска организација Црвеног крста, хуманитарне и друге
организације и удружења грађана, у складу са законом и овом Одлуком.
  Организације из става 1.овог члана,дужне су својим програмима рада утврдити задатке,
организацију дјеловања и активности којима се обезбјеђује учешће њихових чланова, органа и
служби у извршавању задатака заштите и спасавања.

Члан 12.

   Удружења грађана, професионалне и друге организације у систему заштите и спасавања имају
следеће надлежности:

- врше информисање и оспособљавање својих чланова за заштиту и спасавање,
- организују и спроводе задатке и мјере којима обезбјеђују учешће својих чланова и употребу

материјално-техничких средстава у заштити и спасавању,
- обавјештавају Службу цивилне заштите о подацима од значаја за планирање, организацију и

спровођење заштите и спасавања људи и материјалних добара,
- по наређењу начелника општине уводе дежурства у условима ванредне ситуације,
- врше и друге послове из области заштите и спасавања.

         2. Снаге заштите и спасавања
Члан 13.

   Снаге за заштиту и спасавање на територији општине су:
     а) Штаб за ванредне ситуације општине
     б) јединице и тимови цивилне заштите општине,
     в) штабови за ванредне ситуације и јединице и тимови за заштиту и спасавање које формирају
привредна друштва и друга правна лица,
     г) јединице, тимови и екипе Црвеног крста,
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     д) јединице и тимови које формирају удружења грађана и друге невладине организације,
     ђ) повјереници заштите и спасавања,
     е) професионалне и хитне службе (ватрогасци, медицинске и ветеринарске службе и друге
службе) и друге организације и
     ж) грађани.

III. ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

         1. Проглашење ванредне ситуације
Члан 14.

  Ванредна ситуација за подручје општине или дио подручја општине проглашава се у ситуацији у
којој су ризици и пријетње или посљедице катастрофа, ванредних догађаја и других опасности за
становништво, животну средину и   материјална добра таквог обима и интензитета да њихов
настанак или посљедице није могуће спријечити или отклонити редовним дjеловањем надлежних
органа и служби, због чега је за њихово ублажавање и отклањање неопходно употријебити посебне
мјере, снаге и средства уз појачан режим активности.

Члан 15.

 Одлуку о проглашењу ванредне ситуације, на приједлог Штаба за ванредне ситуације доноси
начелник општине.

Члан 16.

   Доношењем одлуке о проглашењу стања ванредне  ситуације, под команду Штаба за ванредне
ситуације одмах се  стављају снаге заштите и спасавања:
     а) јединице и тимови цивилне заштите општине,
     б)  штабови за ванредне ситуације и јединице и тимови за заштиту и спасавање које формирају
привредна друштва и друга правна лица,
     в) јединице, тимови и екипе Црвеног крста,
     г) јединице и тимови које формирају удружења грађана и друге невладине организације,
     д) повјереници заштите и спасавања,
     ђ) професионалне и хитне службе (ватрогасци, медицинске и ветеринарске службе и друге
службе) и друге организације и
     е) грађани.

     2. Штаб за ванредне ситуације
Члан 17.

За координацију и руковођење акцијама заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на подручју
општине,као оперативно-стручно тијело формира се Општински Штаб за ванредне ситуације.
   У извршавању сложенијих задатака заштите и спасавања, Штаб за ванредне ситуације може
ангажовати и стручњаке за поједине привредне или друштвене области од значаја за цивилну
заштиту.
 Штаб за ванредне ситуације по потреби формира помоћне и стручно-оперативне тимове за
специфичне задатке заштите и спасавања.

Члан 18.

      Именовање Општинског штаба за ванредне ситуације врши начелник општине, у складу са
одлуком о формирању Штаба за ванредне ситуације коју доноси Скупштина општине.

Члан 19.

Општински Штаб  обавља сљедеће послове:
   а) руководи и координира рад субјеката и снага система заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на спровођењу утврђених задатака,
   б) руководи и координира спровођење мјера и задатака  заштите и спасавања,
   в) разматра и даје мишљење на приједлог Процјене угрожености и приједлог Плана заштите и
спасавања од елементарне непогоде и друге несреће,
   г) прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мјере за њихово побољшање,
   д) наређује употребу снага за заштиту и спасавање, средстава помоћи и других средстава која се
користе у ванредним ситуацијама,
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   ђ) ради на редовном информисању и обавјештавању становништва о ризицима, опасностима и
предузетим мјерама,
   е) прати организацију, опремања и обучавања јединица и тимова за заштиту и спасавање,
овлашћених, оспособљених правних лица,
   ж) сарађује са надлежним органима заштите и спасавања сусједних јединица локалне самоуправе
у ванредним ситуацијама,
   з) процјењује угроженост од настанка ванредне ситуације,
   и) разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на подручју
општине,
   ј) ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за општину,
    к) по наређењу Републичког штаба за ванредне ситуације наређује ангажовање и употребу снага
и средстава заштите и спасавања на угрожена подручја других јединица локалне самоуправе,
   л) разматра приједлог финансијског плана за потребе развоја, опремања и оспособљавања
структура цивилне заштите и прати и анализира њихов развој,
   љ) наређује ангажовање грађана из непосредне близине угроженог подручја и
   м) доноси приједлоге,закључке и препоруке.

IV. ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

           1. Организација цивилне заштите
Члан 20.

  Цивилну заштиту чине лична, узајамна и колективна заштита, мјере и задаци, Штаб за ванредне
сиуације, повјереници заштите и спасавања, јединице и тимови цивилне заштите, јединице и тимови
за заштиту и спасавање, систем осматрања, обавјештавањаи узбуњивања, овлашћена и
оспособљена правна лица, хуманитарне и друге организације опремљене и оспособљене за
заштиту и спасавање, активности које се односе на попуну, материјално опремање, обучавање,
оспособљавање, мобилизацију и активирање заштите и спасавања.

Члан 21.

   У складу са процјеном угрожености територије општине и одредбама чл. 109. и 111. Закона о
заштити и спасавању  у ванредним ситуацијама, начелник општине посебном одлуком оснива
јединице цивилне заштите опште и специјализоване намјене.

Члан 22.

   У остваривању законом утврђених задатака цивилне заштите субјекти система заштите и
спасавања на територији општине Доњи Жабар у складу са законом и другим прописима
припремају и спроводе мјере цивилне заштите, и то:
   1) превентивне мјере;
   2) мјере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и других несрећа;
   3) мере заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће и
   4) мјере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода и других
несрећа.

Члан 23.

Повјереници заштите и спасавања одређују се у насељеним мјестима, у дијелу насељеног
мјеста, стамбеним зградама, привредним друштвима и другим правним лицима у којима није
формиран штаб за ванредне ситуације.
   У привредном друштву и другом правном лицу повјереник се одређује у складу са унутрашњом
организацијом и бројем запослених.

Члан 24.
   Повјеренике именује и разрјешава:
     а) у општини – начелник општине,  и
     б) у привредном друштву и другом правном лицу – директор, односно други надлежни орган
одређен општим актом.

Члан 25.

   Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају по упутствима
повјереника.
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Члан 26.

Повјереници у другим органима и привредним друштвима и другим правним лицима предузимају
мјере и активности које омогућавају учешће радника у спровођењу личне, узајамне и колективне
заштите и мјера заштите ради спасавања људи и материјалних добара у зградама и објектима за
које су задужени.

Члан 27.

   Повјереници у насељеним мјестима непосредно предузимају мјере за учешће грађана у
спровођењу самозаштите, као и мјере заштите и спасавања које су од значаја за самозаштиту и
учествују у свим активностима заштите и спасавања које се спроводе у акцијама заштите и
спасавања људи и материјалних добара на одређеном подручју.

Члан 28.

   Ради остваривања личне,узајамне и колективне заштите органи општине, привредна друштва
и друга правна лица обезбјеђују и држе у исправном стању потребна средства и опрему за личну,
узајамну и колективну заштиту и врше обуку запослених из области цивилне заштите.
   Грађани и власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да набаве и држе у исправном
стању потребна средства и опрему за личну, узајамну и колективну заштиту, у складу са
законом и другим прописима.
   У реализацију наведених активности укључују се и повјереници цивилне заштите.
   Уредбу о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од
елементарних непогода и других несрећа доноси Влада Републике Српске.

   2. Задаци цивилне заштите
Члан 29.

   У циљу заштите и спасавања људи и материјалних добара од опасности изазваних елементарним
непогодама и другим несрећама спроводе се задаци цивилне заштите.
   Задаци цивилне заштите спроводе се у складу са одредбама чланан 63. Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама и другим прописима.

Члан 30.

   У спровођењу задатака цивилне заштите учествују сви субјекти система заштите и спасавања
предвиђени одредбама ове Одлуке, у оквиру својих надлежности.
   Спровођење задатака цивилне заштите на територији општине реализује се у оквиру јединственог
система заштите и спасавања Републике Српске.

2. Обавјештавање и узбуњивање становништва

Члан 31.

   Општина у јединственом систему обавјештавања и узбуњивања има следеће надлежности:
- оснива оперативно-комуникационим центар,
- обавјештава становништво о опасностима и ризицима од елементарних непогода и других

несрећа,
- обезбјеђује техничка и друга средства за потребе система узбуњивања и врши њихово текуће и

инвестиционо одржавање,
- врши и друге послове из области система обавјештавања и узбуњивања, у складу са прописима.

   Општина, у складу са својим могућностима, може основати оперативно-комуникациони центар који
ће радити непрекидно.
   Одлуку о активирању  оперативно-комуникационог центра доноси начелник општине.

V. ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

Члан 32.

  Систем заштите и спасавања финансира се из буџета општине Доњи Жабар и других извора у
складу са законом и другим прописима.
   Општина, у буџету планира и издваја 2% посебних средстава, од којих 50% користи за
предузимање превентивних активности, а 50% за опремање и обуку структура заштите и спасавања
и о издвојеним и утрошеним средствима информише Министарство.
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Члан 33.

   Из буџета општине финансира се:
а) припремање, опремање, обуку и рад штабова за ванредне ситуације, јединица и тимова

цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања општина, односно града и њихове трошкове
учешћа у спровођењу мјера заштите и спасавања,
    б) прилагођавање и одржавање склоништа и других заштитних објеката,
    в) обуку становништва у области  заштите и спасавања,
    г) санирање дијела штета насталих од елементарне непогоде и друге несреће у складу са
материјалним могућностима и одлуком надлежног органа општине, односно града,
    д) трошкови ангажовања привредних друштава и других правних лица у складу са потписаним
Уговором за извршавање задатака заштите и спасавања,
    ђ) изградња система за обавјештавање и узбуњивање, и
    е) друге потребе заштите и спасавања у складу са овим законом и другим прописима.

Члан 34.

   Грађани, привредна друштва и друга правна лица чија су материјална средства актом надлежног
општинског органа узета ради збрињавања настрадалог и угроженог становништва имају право на
накнаду у износу који се одређује према мјесним дневним тржишним цијенама у малопродаји на дан
када су предата.

 Накнада из става 1. овог члана исплаћује се на терет буџета општине.

VI. ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
Члан 35.

За нарочите успјехе у организовању и спровођењу мјера и задатака заштите и спасавања,
привредним друштвима и другим правним лицима, органима и службама општине, јединицама и
тимовима цивилне заштите и повјереницима заштите и спасавања и заслужним појединцима
додјељују се признања и награде.
   Признања и награде додјељују се поводом Дана општине Доњи Жабар и поводом 1. марта дана
заштите и спасавања-Дан цивилне заштите Републике Српске.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.

Скупштина општине, на приједлог начелника општине, донијеће Одлуку о формирању Општинског
штаба за ванредне ситуације у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
    Начелник општине именоваће чланове Општинског штаба за ванредне ситуације у року од 30
дана од дана ступања на снагу одлуке из става 1. овог члана.

Члан 37.

   Начелник општине донијеће у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке:
- одлуку о оснивању јединица цивилне заштите (чл.21.),
- одлуку о одређивању привредних друштава и других правних лица која су обавезна учествовати

у акцијама заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа(чл.9.).

Члан 38.

   Привредна друштва и друга правна лица са сједиштем на подручју општине Доњи Жабар донијеће
своје одлуке о формирању штабова за ванредне ситуације, формирању служби, јединица и тимова
цивилне заштите и именовању повјереника заштите и спасавања, у складу са законом и сопственим
процјенама угрожености од елементарних непогода и других несрећа, у року од једне године од
дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 39.

   Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о цивилној заштити («Службени гласник
општине Српско Орашје», број 2/03).

Члан 40.
   Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".

Број: 01-022-33/13   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
29. март 2013. године                                                                                 Никола Ђокановић с.р.
Доњи Жабар
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76
На основу члана 26. тачка 21. Статута општине Доњи Жабар („Службениг галсник општине

Доњи Жабар“, број 6/05, и Ванредни број 7/12 и 9/12), а у складу са чланом 44. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“ , број 1/05, 4/05 и
Ванредни број 9/12), Скупштина општине Доњи Жабар, на Петој  редовној сједници одржаној дана
29. марта 2013.године, донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА СТАЛНИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ

ЖАБАР

Члан 1.

         У Одлуци о избору чланова сталних радних тијела Скупштине општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни број 22/12, 1/13 и 10/13) у тачки XVI
КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА, разрјешава се дужности Мирослав  Божић подпредсједник
Комисије,  а бира се Душан Јовичић за подпредсједника Комисије.

Члан 2.

          Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број: 01-022- 36 /13                                                              ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
29. марта 2013. године                Никола Ђокановић с.р.
Доњи Жабар

77
На основу чл. 30. алинеја 8. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике

Српске", бр.101/04, 42/05 и 118/05), и члана 26. тачка 9. Статута општине Доњи Жабар (“Службени
гласник Општине Доњи Жабар”, бр.6/05, Ванредни број 7/12 и 9/12), Скупштина општине Доњи
Жабар на Петој редовној сједници одржаној 29.марта 2013.годне, донијела је

О Д Л У К У
О ИЗДАВАЊУ ИНФО-ЛЕТКА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Члан 1.

Овом Одлуком прописује се издавање Инфо-летка општине Доњи Жабар, као специфичног
облика учешћа грађана у локалној самоуправи у процесу информисања.Инфо-летак обезбјеђује и
остваривање начела јавности у раду органа општине Доњи Жабар.

Члан 2.

Назив инфо-летка је:„ИНФО-летак ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР“.
Инфо-летак је писани облик информисања јавности о битним одлукама, другим актима и

догађајима из надлежности органа општине Доњи Жабар који су од значаја за грађане општине и
локалну самоуправу.Инфо-летак обезбјеђује информисање јавности и о активностима органа
општине, ставовима о питањима од значаја за грађане, сарадњи са другим органима,организацијама
и јединицама локалне самоуправе.

Члан 3.

Инфо-летак је бесплатан.
Члан 4.

Инфо-летак излази,по правилу,двомјесечно.
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Члан 5.

Инфо-летак штампа локална управа општине Доњи Жабар.
Штампање Инфо-летка може се повјерити другом правном лицу или предузетнику који обавља
услуге штампања.

Члан 6.

Инфо-летак има Главног и одговорног уредника и Редакцију, коју  Одлуком именује Скупштина
општине и одређује накнаду за њихов рад.

Члан 7.

У Инфо-летку се истинито и објективно обавјештава јавност о питањима из члана 2. ове Одлуке.
За истинитост датих,односно објављених информација у Инфо-летку одговорно је лице које даје
информацију,односно аутор.

Главни и одговорни уредник одговоран је за сваку информацију објављену у Инфо-летку,осим
саопштења објављених на захтјев надлежног државног органа о чињеницама чије је објављивање
хитне природе и од посебног значаја за грађане, а односи се на опасност по живот и здравље
људи,њихову имовину или одбрану и безбједност.

Члан 8.

Главни и одговорни уредник одређује формат, лого, садржину, датум излажења и тираж сваког
броја Инфо-летка и врши контролу садржине и квалитета текстова сваког одштампаног броја.
Редакција врши техничку обраду Инфо-летка,коректуру и лектуру.

Члан 9.

Дистрибуцију Инфо летка обавља локална управа у року од два дана од дана штампања.
Инфо летак се доставља органима општине Доњи Жабар,савјетима мјесних заједница и другим
заинтересованим правним и физичким лицима са подручја општине Доњи Жабар.
Савјети мјесних заједница одговорни су за непосредно достављање инфо-летка грађанима.

Члан 10.

Инфо-летак доступан је на инфо-пулту, односно огласној табли и другим огласним мјестима
општине Доњи Жабар.
Средства за издавање Инфо-летка обезбјеђују се у буџету општине.

Члан 11.

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

Број: 01-022-37 /13                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
29. марта 2013.године          Никола Ђокановић с.р.
Доњи Жабар

78.
На основу члана 30. алинеја 19. и члана 72.став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени

гласник Републике Српске", бр.101/04, 42/05 и 118/05), члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07 и 55/10), члана 26. Статута
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“ број 6/05, Ванредни број 7/12 и
9/12) и члана 20. а у вези са чланом 18. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени
гласник општине Доњи Жабар”, бр.1/05,4/05 и Ванредни број 9/12), поводом захтјева групе од пет
одборника Скупштине општине Доњи Жабар, у предмету разрјешења прије истека мандата Душана
Јовичић, функције потпредсједника Скупштине општине, Скупштина општине Доњи Жабар  на Петој
редовној  сједници одржаној дана 29. марта 2013.године , д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
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             1) ДУШАН ЈОВИЧИЋ  из Доњег Жабара, разрјешава се прије истека мандата функције

потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар са 29. марта  2013.године.

                2)  Именовани има право на плату у трајању од шест мјесеци рачунајући од дана
разрјешења у висини коју је имао у вријеме престанка функције.

                3)  Ова Одлука објавиће се у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.

О б р а з л о ж е њ е

                Дана 28. марта 2013.године група од пет одборника поднијела је образложени приједлог да
се прије истека мандата разријеши функције потпредсједника Скупштине општине  г-дин  Душан
Јовичић.

          Одборничка група предлаже да се г-дин Душан Јовичић разријеши функције
потпредсједника Скупштине општине из његових здравствених разлога. Наиме, у последње вријеме,
погоршало се здравствено стање, г-дина Душана Јовичић те му је отежано обављање функције
потпредсједника Скупштине општине а због природе лијечења принуђен је да своје здравствено
стање санира односно лијечи у иностранству и да ће његово лијечење потрајати дуже вријеме.
                 Одборничка група свој приједлог заснива на хуманитарним разлозима како би именовани
могао да предузме одговарајуће мјере на побољшању здравственог стања и сматрају да је њихов
захтјев за разрјешење прије истека мандата оправдан и предлажу да га Скупштина општине усвоји.
                 Приједлог за разрјешење потпредсједника Скупштине општине разматрао је Одбор за
статутарна питања и прописе Скупштине општине Доњи Жабар и свој извјештај доставио Скупштини
општине Доњи Жабар, са констатацијом да је Одбор за статутарна питања и прописе утврдио да су
разлози за покретање процедуре разрјешења прије истека мандата поптредсједника Скупштине
општине Доњи Жабар, основани и да се заснивају на хуманитарним разлозима и чињеници да г-дин
Душан Јовичић је у ситуацији да предузме мјере лијечења односно санације свог здравственог
стања и да ће лијечење предузети у иностранству, те да због тренутног здравственог стања није у
могућности обављати функцију потпредсједника Скупштине општине.
                 Одбор за статутарна питања и прописе утврдио је да су испуњени сви процедурални
услови да се на сједници Скупштине општине Доњи Жабар обави расправа и гласање по приједлогу
за разрјешење прије истека мандата дужности г-дина Душана Јовичић, потпредсједника Скупштине
општине Доњи Жабар.
                 На Петој редовној сједници Скупштине општине Доњи Жабар од 29.марта 2013.године
обављен је претрес по тачки дневног реда која гласи: „Разматрање приједлога за разрјешење
Душана Јовичић дужности потпредсједника Скупштине општне Доњи Жабар“.

                О приједлогу за разрјешење г-дина Душана Јовичић одборници су гласали „тајно“ у складу
са одредбама чланова 95. и 96. Пословника скупштине општине Доњи Жабар.

                По завршеном гласању предсједник Скупштине општине Доњи Жабар Никола Ђокановић
утврдио је резултате гласања и констатовао да је за разрјешење Душана Јовичић дужности
потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар гласало седам одборника, а шест одборника није
гласало, те објавио да је Душан Јовичић већином гласова од укупног броја одборника разријешен
дужности потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар. Резултат гласања унесен је и у
записник са Пете редовне сједнице Скупштине општине Доњи Жабар.

УПУСТВО О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке не може се изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код Окружног сута у Добоју. Тужба се подноси у року од 30 дана од
дана достављања ове Одлуке.
Тужба се таксира са 100 КМ, судских такси по Закону о судским таксама, - Тар.броју 22. тачка 1.
таксене тарифе судских такса.

Број: 01-111- 1/13                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
29.март 2013.године                                       Никола Ђокановић с.р.
Доњи Жабар
_____________________________________________________________________________________
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79.
На основу члана 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, Ванредни број 7/12 и 9/12),Скупштина општине Доњи Жабар, на
Петој редовној сједници одржаној дана 29.марта 2013. године, д о н и ј е л а  ј е

З А К Љ У Ч А К

1) УСВАЈА се Извјештај о припремама прољетне сјетве.

            2) Извјештај из тачке 1) овог Закључка у прилогу чини његов саставни дио.

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

Број: 01-022- 31 /13               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
    29.март 2013. године                                                                           Никола Ђокановић с.р.
    Доњи Жабар

80.
На основу члана 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,
Ванредни број 7/12 и 9/12),Скупштина општине Доњи Жабар, на Петој редовној сједници одржаној дана
29.марта 2013. године, д о н и ј е л а  ј е

З А К Љ У Ч А К

1) УСВАЈА се Анализа успјеха ученика на крају првог полугодишта Основне школе „Доњи Жабар“
у Доњем Жабару школске 2012/2013 годину.

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

Број: 01-022- 32 /13             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
29.март 2013. године                                                                             Никола Ђокановић с.р.
Доњи Жабар

81.
На основу члана 81. став 2. Закона о заштити од пожара («Службени гласник Републике

Српске»,бр. 71/12), а у складу са чланом 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске», бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члановима 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи
Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар», бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и 9/12-а.т.) и
чланом 104. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи
Жабар», бр. 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар на 5.
редовној сједници одржаној дана 29. марта 2013. године, донијела је

П Л А Н
коришћења средстава намијењених за заштиту од пожара у 2013. години

   1. Овим Планом утврђује се начин коришћења средстава прикупљених од накнада по основу
обавеза привредних друштава и других правних лица за финансирање посебних мјера заштите од
пожара на територији Општине Доњи Жабар ( у даљем тексту: накнада).
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   2. Привредна друштва и друга правна лица која обављају дјелатност на територији општине Доњи
Жабар, обрачунавају и уплаћују накнаду у висини 0,04% од пословног прихода за реализацију
посебних мјера заштите од пожара на рачуне јавних прихода Републике Српске за опште уплате, а
Министарство финансија распоређује 60% тих средстава на рачун буџета општине Доњи Жабар.
   2. У 2013. години очекивани прилив у Буџет општине по основу накнада из тачке 1. овог Плана
износи 22.000,00 КМ што је на нивоу Ребаланса буџета општине за 2012. годину.
   3. Средства остварена по основу накнаде за реализацију посебних мјера заштите од пожара у
фискалној 2013. години користиће се приоритетно за финансирање активности заштите од пожара
које на подручју општине Доњи Жабар проводи ПВЈ Шамац, а у складу са расположивим средствима
и за уређење и опремање Ватрогасног дома у Доњем Жабару.
   4. Овај План биће објављен у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.

Број: 01-022-34/13 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
29. март 2013. године                                                           Никола Ђокановић с.р.
Доњи Жабар

82.
На основу члана 35.став 2.Закона о пољопривредном земљишту («Службени гласник

Републике Српске», бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), а у складу са чланом 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Српске», бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члановима 26. и
61. став 4. Статута општине Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар», бр. 6/05,
Ванредни број 7/12 и 9/12-а.т.) и чланом 104. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(«Службени гласник општине Доњи Жабар», бр. 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.),
Скупштина општине Доњи Жабар на 5. редовној сједници одржаној дана 29. марта 2013. године,
донијела је

ПРОГРАМ
коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у

непољопривредне сврхе у 2013. години

   1. Овим програмом утврђује се начин коришћења средстава наплаћене накнаде по основу
промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у фискалној 2013. години-
Буџет општине Доњи Жабар за 2013. годину-економски код 722425-Накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта.

   2. У Буџету општине Доњи Жабар за 2013. годину, на позицији економски код 722425-Накнаде за
промјену намјене пољопривредног земљишта планиран је приход у износу од 6.000 КМ, што је на
нивоу фискалне 2012. године у којој је по овом основу на рачун општине Доњи Жабар укупно
уплаћено 6.421,72 КМ.

   3. Средства из тачке 1. овог Програма, у циљу смањења опасности од поплава и оспособљавање
и уређење пољопривредних земљишта, користиће се приоритетно за финансирање прочишћавања
канала ради одвођења вишка површинских вода са пољопривредног земљишта.

   4. Овај Програм биће објављен у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.

Број: 01-022-35/13                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
29. март 2013. године Никола Ђокановић с.р.
Доњи Жабар
_______________________________________________________________________
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Издавач:Стручна служба Скупштине општине Доњи Жабар.Главни уредник:Мирослав
Божић дипл. економиста. Одговорни уредник: Мирко Стевановић, дипл.правник ВД
секретар Скупштине општине Доњи Жабар. Tехнички уредник :Ружица Јовичић . Тел/факс:
054/875-100. "Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по потреби на српском
језику,ћириличним писмом,ијекавског изговора.Рачун јавних прихода општине Доњи
Жабар:562-011-00000765-86 код НЛБ банке Бања Лукa-филијала Брчко


