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      АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
     4 
   На основу члана 30. алинеја 21., а у вези са члановима 148а. и 165а. став 1.  Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
26. тачка 2) Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 
6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), Скупштина општине Доњи Жабар на својој 15. 
редовној сједници одржаној 31. јануара 2014. године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о оснивању Одбора за жалбе општине Доњи Жабар 
 

Члан 1. 
   Оснива се Одбор за жалбе општине Доњи Жабар (у даљем тексту: Одбор за жалбе), као 
самостално тијело које одлучује у другом степену о жалбама општинских службеника, 
техничких и помоћних радника на рјешења којима се одлучује о њиховим правима и 
дужностима, као и о жалбама кандидата који су учествовали на јавном конкурсу за запослење у 
Општинској управи. 
 

Члан 2. 
   Одбор има предсједника и два члана које, у складу са законом и овом Одлуком именује 
Скупштина општине Доњи Жабар (у даљем тексту: Скупштина општине), након спроведеног 
јавног конкурса, на период од четири године, са могућношћу поновног избора. 

Члан 3. 
   У Одбор може бити именовано лице које испуњава опште и посебне услове утврђене законом 
и одлуком Скупштине општине о утврђивању критеријума и стандарда за именовање 
предсједника и чланова Одбора за жалбе. 
   За предсједника или члана Одбора за жалбе не могу се именовати лица запослена у 
Општинској управи општине Доњи Жабар. 

Члан 4. 
   За спровођење јавног конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе, Скупштина 
општине именује комисију од пет чланова, од којих су три члана са листе стручњака коју 
утврђује Скупштина општине, а два члана су службеници који имају одговарајуће 
професионално искуство односно да су дипломирани правници са најмање пет година радног 
искуства у овом степену образовања. 
   Јавни конкурс за именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе расписује Предсједник 
Скупштина општине, у складу са законом и овом Одлуком. Јавни конкурс се објављује 
најкасније три мјесеца прије истека мандата Одбора. 
   Јавни конкурс се објављује у "Службеном гласнику Републике Српске" и у једном дневном 
листу доступном јавности на територији Републике Српске, са роком од 15 дана за 
пријављивање кандидата, рачунајући од задњег објављивања. 

             Гласник 
 

  
         

Доњи Жабар                           
Година XXI – Број 2   Понедјељак, 3. фебруар 2014. године 

 

 СЛУЖБЕНИ  

 ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  



Број 2  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  Понедјељак, 3. фебруар 2014. 

 

   Текст јавног конкурса из става 2. овог члана, у прилогу, чини саставни дио ове Одлуке. 
   Поступак именовања Одбора мора се окончати у року од 30 дана од дана достављања 
приједлога Комисије за избор Предсједнику Скупштине општине Доњи Жабар.  

Члан 5. 
   Одбор за жалбе доноси Пословник о раду којим детаљније уређује организацију и начин рада 
Одбора. 
   Одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова. 
   Одбор има печат, у складу са законом. 

Члан 6. 
   Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају статус службеника и техничког и помоћног 
радника у Општинској управи. 
   Предсједник и чланови Одбора за жалбе за свој рад у Одбору имају право на накнаду која се 
исплаћује на терет буџета општине, у складу са посебном одлуком Скупштине општине. 

Члан 7.  
   Стручне и административно-техничке послове за потребе Одбора за жалбе обавља Општинска 
управа - службеник надлежан за управљање људским ресурсима. 

Члан 8. 
   Јавни конкурс за именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе, расписаће се у року 
од седам дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 9. 
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 

Број: 01-022-1/14                                                                                      Предсједник Скупштине 
31. јануар 2014. године                                                                                Лазар Стојановић, с.р. 
Доњи Жабар 

______________________________ 
Прилог: Јавни конкурс (члан 4. став 4.  

 

   На основу чланова 30. алинеја 21, 148а, 148б. и 148в. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 4. став 2. Одлуке  о 
оснивању Одбора за жалбе општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 
__/14), Предсједник Скупштине општине Доњи Жабар, расписује   

 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ  

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

     I - Упражњена позиција: 
ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - предсједник и два члана Одбора. 
Предсједника и два члана Одбора именује Скупштина општине Доњи Жабар.  

     II - Опис послова: 
   Одбор за жалбе одлучује, у другом степену, о жалбама Општинских службеника и техничких и 
помоћних радника, запослених у Општинској управи Доњи Жабар, на рјешења којима се одлучује о 
њиховим правима и дужностима, као и о жалбама кандидата који су учествовали на јавном конкурсу 
за запослење у Општинској управи. Одбор доноси Пословник о раду и подноси извјештај 
Скупштини општине најмање једном годишње. Одбор одлучује већином гласова укупног броја 
чланова. Одбор је самосталан у свом раду. 

     III -  Мандат: 
   Предсједник и чланови Одбора за жалбе именују се на период од четири године, са могућношћу 
поновног избора. 

     IV - Статус: 

   Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају статус службеника и техничког и помоћног 
радника у Општинској управи. 
   Предсједник и чланови Одбора имају право на накнаду за рад чија се висина утврђује одлуком 
Скупштине општине Доњи Жабар. 
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     V - Општи услови за именовање: 

   1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, 
   2. да је старији од 18 година, 
   3. да има општу здравствену способност, 
   4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за 
кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи, 
   5. да се против њега не води кривични поступак, 
   6. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем ниову власти 
у БиХ три године прије објављивања конкурса, 
   7. да се на њега не односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ,  
   8. да нема сметњи за именовање из члана 5. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске и 
   9. да није запослен у Општинској управи Доњи Жабар. 
 
     VI  - Посебни услови и критеријуми за именовање: 

   1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус 
студија - дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова, 
   2.  да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања, 
   3. да има положен стручни испит за рад у органима управе или положен правосудни испит 
   4. доказани резултати рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности. 

 
     VII  - Сукоб интереса: 

   Кандидат не може обављати дужност, активности или бити на положају који доводи до сукоба 
интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске",  бр. 41/03),Законом о спречавању сукоба интереса у органима 
власти Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/08) и другим законима. 
 

     VIII - Потребна документа: 

   Кандидати достављају пријаву у којој ће назначити за коју од позиција се пријављују 
(предсједника или члана Одбора или за обје позиције). 
   Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних 
услова, у оригиналу или овјереној копији, и то: 
   1. Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци), 
   2. Извод из матичне књиге рођених, 
   3. Љекарско увјерење о општој здравственој способности (не старије од шест мјесеци), 
   4. Увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи 
(не старије од три мјесеца), 
   5. Увјерење да се не води кривични поступак (не старије од три мјесеца), 
   6. својеручно потписану и овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат 
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса, или 
својеручно потписану или овјерену изјаву да није био запослен у органу управе на било којем нивоу 
власти у БиХ, 
   7. својеручно потписану и овјерену изјаву да се на њега не односе одредбе члана IX став 1. Устава 
БиХ, 
   8. диплому о завршеном четворогодишњем студију са звањем дипломирани правник или 
завршеним првим циклусом студија - дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова, 
   9. доказ о радном искуству у траженом степену образовања, 
   10. увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима управе или положеном правосудном 
испиту, 
   11. биографију о кретању у служби, 
   12. ако посједује, друге доказе којима доказује резултате рада на ранијим пословима и посједовање 
организационих способности. 

   Изјаву о непостојању сметњи и тачке V- 8. и 9. Конкурса, дају кандидати који уђу у ужи избор, 
приликом позивања на интервју. 
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    IX - Поступак за избор: 

   Контрола испуњености услова и улазни интервјуи са кандидатима који уђу у ужи избор спровешће 
се у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата. 
   Са сваким кандидатом који уђе у ужи избор, Комисија за избор ће обавити улазни интервју, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу коју су означили у пријави.  
   Поступак именовања предсједника и чланова Одбора за жалбе окончаће се у року од 30 дана од 
дана достављања приједлога Комисије за избор. 
   Лични подаци подносиоца пријаве су тајни и могу се прикупљати и обрађивати само у складу са 
Законом о заштити личних података ("Службени галсник БиХ", бр. 49/06 и 76/11). Све остале 
информације су јавне и доступне. 
 
     X - Рок и мјесто за подношење пријава: 

   Рок за подношење пријава је 15 дана од дана задњег објављивања. 

   Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.  
   У пријави обавезно навести контакт телефон. 

   Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ 
ЖАБАР, Трг Младости бр. 2, 76273 Доњи Жабар, са назнаком "Комисија за избор Одбора за жалбе - 
не отварати". 
 
     XI - Објављивање Конкурса: 

   Јавни конкурс ће се објавити у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневним новинама 
"ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ". 
   Јавни  конкурс ће се објавити и у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар", али се та објава 
неће рачунати у рокове за пријављивање кандидата. 
 
Број: 01-022-____/14                                                                            Предсједник Скупштине 
__. __. 20__. године                                                                                 __________________ 
Доњи Жабар 

__________________________ 
     5           
     На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом 26. Статута општине Доњи Жабар 
("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 
9/12-а.т.) и чланoм 30. Одлуке о комуналним дјелатностима ("Службени гласник општине Доњи 
Жабар", бр. 31/13), Скупштина општине Доњи Жабар, на 15.  редовној сједници одржаној дана 
31. јануара 2014. године, донијела је 

ОДЛУКУ 
о ослобађању плаћања накнаде одвоза комуналног отпада из домаћинства у 2014. 

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 у 2014. години, одређују се лица која имају 
право на субвенцију комуналне услуге и уређују услови и начин остваривања тог права. 

 
Члан 2. 

     Право на субвенцију накнаде за комуналне услуге имају следеће категорије лица: 
     1. Корисници права на материјално обезбјеђење породице-стална новчана помоћ, 
     2.  Корисници права на туђу његу и помоћ, под условом да су носиоци домаћинства. 
     3. Корисници инвалидско-борачке заштите: 
         3.1. Уживаоци породичне инвалиднине, 
         3.2. Уживаоци личне инвалиднине (РВИ I-IV категорије), 
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            3.3. Цивилне жртве рата. 
Члан 3. 

     Субвенција накнаде за комуналну услугу одвоза отпада из домаћинства  исплаћује се 
даваоцу услуге одвоза комуналног отпада на терет средстава Буџета општине Доњи Жабар за 
2014. годину - Економски код 412220-Расходи за услуге одвоза смећа. 
     Списак лица-корисника права на ослобађање накнаде за комуналну услугу одвоза отпада у 
смислу одредаба ове Одлуке, на основу података из службене евиденције, сачињавају 
службеници Општинске управе у оквиру дјелокруга послова за поједине категорије - кориснике 
права утврђеног овом Одлуком, и то: 
     - Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности, 
     - Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту. 
     Списак лица из става 2. овог члана саставља се мјесечно и доставља даваоцу комуналне 
услуге одвоза отпада из домаћинства и Рачуноводству 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 Општинска управа-Канцеларија за развој, јавне 
службе и управу надлежна за комуналне дјелатности. 

 
Члан 6. 

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

Број:01-022-4/14                                                                                       Предсједник Скупштине 
31. јануар 2014. године                                                                              Лазар Стојановић, с.р. 
Доњи Жабар       

__________________________ 
     6      
   На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 40/13), члана 12. Одлуке о грађевинском земљишту (''Службени 
гласник Републике Српске'', бр. 6/10), а сагласно члану 26. Статута општине Доњи Жабар 
(''Службени гласник општине Доњи Жабар'', број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 
9/12-а.т.) Скупштина општине Доњи Жабар, на 15. редовној сједници одржаној дана 31. јануара 
2014. године, донијела је 

ОДЛУКУ 
о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске цијене 1m2 корисне површине 

стамбеног и пословног простора за 2013.годину на подручју општине Доњи Жабар 
 

Члан 1. 
   Утврђује се просјечна, коначна, грађевинска цијена 1m2 корисне површине за 2013. годину на 
подручју општине Доњи Жабар, и то: 
     - стамбеног простора у висини од 600 КМ и  
     - пословног простора у висини од 800 КМ. 

Члан 2. 
   Цијена  корисне површине из члана 1. ове Одлуке служи као основица за израчунавање 
висине ренте, у складу са законом и општинским прописима. 

Члан 3. 
   Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просјечне коначне 
грађевинске цијене 1m2 корисне стамбене површине за 2012.годину на подручју општине Доњи 
Жабар (''Службени гласник општине Доњи Жабар'', број 10/13). 
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Члан 4. 

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

Број: 01-022-3/14                                                                                     Предсједник Скупштине 
31. јануар 2014. године                                                                             Лазар Стојановић, с.р. 
Доњи Жабар 

__________________________ 
     7      
    На основу члана 14. став 1. алинеја десета и члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. Статута 
општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.6/05, Ванредни број 7/12 
и Ванредни број 9/12-а.т.), а у складу са чланом 7. став 2. Одлуке о одржавању, заштити, развоју 
и управљању локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу(„Службени гласник 
општине Доњи Жабар“, бр.5/11-Други пречишћени текст и 9/11), Скупштина општине Доњи 
Жабар, на 15. редовној сједници одржаној 31. јануара 2014. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Плана одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица 

у насељеним мјестима општине Доњи Жабар за 2014.годину 
 

Члан 1. 
   Усваја се План одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у 
насељеним мјестима општине Доњи Жабар за 2014. годину. 

Члан 2. 
   План из члана 1. у прилогу, чини саставни дио ове Одлуке. 

 
Члан 3. 

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

Број: 01-022-2/14                                                                                       Предсједник Скупштине 
31. јануар 2014. године                                                                               Лазар Стојановић, с.р. 
Доњи Жабар 
 

ПЛАН 
 одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у 

насељеним мјестима општине Доњи Жабар за 2014.годину 
 

I УВОД 
 
   Oдржавања и заштита као и управљање, надзор и финансирање јавних путева регулисано је 
Законом о јавним путевима (" Службени гласник РС ", 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).      
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ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ 
 

Врста коловоза 
Редни 
број 

Број 
пута 

ПУТНИ ПРАВЦИ асфалт 
(m) 

макадам 
(m) 

Укупна 
дужина(m) 

1. Л-1 

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

9720 580 10300  

2. Л-2 
Пут од Милине Липе до магистралног 
пута Лончари – Тузла (код Ђорђића) 

1500  1500 

3. Л-3 
Пут кроз Цвијане (од пута Доњи Жабар-

Човић Поље) 
1600 500 2100 

4. Л-4 Пут кроз Миливојевиће (нови)  1100 1100 

5. Л-5 
Пут Петковића раскрсница-Жаркића 

мост 
600  600 

6. Л-6 Пут кроз Круниће 720 480 1200 

7. Л-7 
Стари пут за Орашје (Косановић-

Лепница) 
2091 909 3000 

8. Л-8 Дријенски пут 818 882 1700 
9. Л-9 Пут за Јењић 2000  2000 

10. Л-10 

Пут од магистралног пута Лончари-
Орашје („Станара“) кроз центар Човић 

Поља (Школа) до границе са КО 
Обудовац 

4700  4700 

11. Л-11 
Пут за Матиће, од зграде школе у Човић 

Пољу до границе КО Матићи 
1000 300 1300 

12. Л-12 Пут кроз Вуковиће 1600  1600 
13. Л-13 Пут кроз Јуришиће 1000  1000 
14. Л-14 Пут кроз Поповиће 1200  1200 
15. Л-15 Пут кроз Зариће 430  430 
16. Л-16 Пут у Баре 500  500 

17. Л-17 
Пут према мјеснон гробљу у Доњем 

Жабару 
(насип) 

1395 55 1450 

18. Л-18 Дујковача 2 500  500 
19. Л-19 Дујковача 3 550  550 
20. Л-20 Дујковача 4 600  600 
21. Л-21 Дујковача 5 600  600 

22. Л-22 
Пут кроз Ристиће и Вуковиће до мјесног 

гробља у Доњем Жабару 
1160  1160 

23. Л-23 

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 

1463  1463 
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24. Л-24 

Пут поред Старог Храста почиње од 
магистралног пута Тузла-М1.8. Орашје 
(од улице Цара Лазара у Лончарима) и 

обухвата земљиште означено као 
к.ч.бр.293, 1259 и 1258, све к.о. Лончари, 
дио к.ч.бр.3424 и 3427 к.о. Доњи Жабар, 
и спаја се са улицом Српском у Доњем 

Жабару 

1262  1262 

                                УКУПНО 37009 m1 4806 m1 41815 m1 

  ИНДЕКС 88,55 % 11,50 % 100 % 
 

II ПЛАН ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, НЕКАТЕГОРИСАНИХ 
ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА 

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

Редни 
број 

Број 
пута 

ПУТНИ ПРАВЦИ ВРСТА РАДОВА 
Укупна 
дужина 

(m) 

1. Л-1 

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

Поправка ударних рупа, 
кошење траве поред пута, 
насипање неасфалтираног 
дијела пута са шљунком, 
грејдерисање, санирање 
банкина на појединим 
дионицама, чишћење наноса 
од шљунка, земље и других 
нечистоћа који се налазе на 
мостовима (утовар у возило и 
одвоз на депонију), фарбање 
ограде моста, сјечење шибља 
поред пута. 

10300 

2. Л-2 
Пут од Милине Липе до 

магистралног пута Лончари – 
Тузла (код Ђорђића) 

Кошење траве поред пута. 
Чишћење наноса од шљунка, 
земље и других нечистоћа 
који се налазе на мосту 
(утовар у возило и одвоз на 
депонију). 

1500 
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3. Л-3 
Пут кроз Цвијане (од пута Доњи 

Жабар-Човић Поље) 

Кошење траве поред пута, 
насипање неасфалтираног 
дијела пута са шљунком, 
грејдерисање (500 m), 
чишћење наноса од шљунка, 
земље и других нечистоћа 
који се налазе на мосту 
(утовар у возило и одвоз на 
депонију), фарбање ограде 
моста, поправка ударних рупа, 
сјечење шибља поред пута. 

2100 

4. Л-4 Пут кроз Миливојевиће (нови) 
Кошење траве поред пута, 

насипање постојећег пута са 
шљунком, грејдерисање. 

1100 

5. Л-5 
Пут Петковића раскрсница – 

Жаркића мост 
Кошење траве поред пута. 600 

6. Л-6 Пут кроз Круниће 

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

грејдерисање. 

1200 

7. Л-7 
Стари пут за Орашје (Косановић-

Лепница) 

 Кошење траве поред пута, 
насипање неасфалтираног 
дијела пута са шљунком, 
грејдерисање. 

3000 

8. Л-8 Дријенски пут 

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

грејдерисање. 

1700 

9. Л-9 Пут за Јењић  2000 

10. Л-10 

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

границе са КО Обудовац 

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

4700 

11. Л-11 
Пут за Матиће, од зграде школе у 
Човић Пољу до границе КО 
Матићи 

Кошење траве поред пута, 
поправка ударних рупа, 

насипање неасфалтираног 
дијела пута. 

1300 

12. Л-12 Пут кроз Вуковиће 
Кошење траве поред пута, 

санирање банкина на 
појединим дионицама. 

1600 

13. Л-13 Пут кроз Јуришиће 

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

1000 

14. Л-14 Пут кроз Поповиће 

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

1200 

15. Л-15 Пут кроз Зариће Кошење траве поред пута. 430 
16. Л-16 Пут у Баре Кошење траве поред пута 500 

17. Л-17 
Пут према мјесном гробљу у МЗ 

Доњи Жабар (насип) 
Кошење траве поред пута.. 1450 

18. Л-18 Дујковача 2 Кошење тграве поред пута. 500 
19. Л-19 Дујковача 3 Кошење траве поред пута. 550 
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20. Л-20 Дујковача 4 Кошење траве поред пута. 600 
21. Л-21 Дујковача 5 Кошење траве поред пута. 600 

22. Л-22 
Пут кроз Ристиће и Вуковиће до 
мјесног гробља у Доњем Жабару 

Кошење траве поред пута. 1160 

23. Л-23 

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 

Кошење траве поред пута. 1463 

24. Л-24 

Пут поред Старог Храста почиње 
од магистралног пута Тузла-М1.8. 
Орашје (од улице Цара Лазара у 
Лончарима) и обухвата земљиште 
означено као к.ч.бр.293, 1259 и 

1258, све к.о.Лончари, дио 
к.ч.бр.3424 и 3427 к.о. Доњи 
Жабар, и спаја се са улицом 
Српском у Доњем Жабару 

Кошење траве поред пута. 1262 

 
   Средства за одржавање локалних путева и приоритетних некатегорисаних путева распоредиће 
се на следећи начин: 

- кошење банкина поред локалних путева, 
- поправка ударних рупа на асфалтираним локалним путевима, 
- разгртање и гредерисање шљунка макадамских локалних путева, улица у насељу и 

приоритетних некатегорисаних путева, 
- сјечење шибља уз локалне путеве. 
 

1) Редовно одржавање асфалтираних локалних путева и улица 
 

   Комисија коју је формирао Начелник Општине ће на бази континуалног надзора и праћења 
стања локалних путева и улица одређивати приоритете, количину и врсту радова на појединим 
локалним путевима и улицама у МЗ Доњи Жабар, МЗ Човић Поље и у МЗ Лончари, а који се 
састоји у следећем: одржавање банкина (кошење, насипање и поправка адекватним 
материјалом), одржавање коловозног застора (евидентирање и поправка ударних рупа, чишћење 
наноса од шљунка, земље и других наноса који се налазе на мостовима-утовар у возило и одвоз 
на депонију). 

2) Редовно одржавање макадамских локалних путева и улица 

   Средства ће бити распоређена према приоритетима која ће одредити Комисија, коју је 
формирао Начелник Општине,  на бази континуалног праћења стања путева, а састоји се у 
следећем: 

- грејдерисање, 
- насипање шљунком или туцаником, 
- одржавање банкина (кошење). 

 
б) ПРИОРИТЕТНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА 

   Приоритетни, некатегорисани јавни путеви су путни правци за мјесна гробља у све три мјесне 
заједнице. 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 је урађен 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 мостовима-утовар у 
возило и одвоз на депонију, 
     - поправка хоризонталне и вертикалне сигнализације. 

д) СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ПУТА И ПУТНОГ ПОЈАСА 

   У циљу заштите локалних путева и некатегорисаних јавних путева од интереса за 
функционисање саобраћаја за општину Доњи Жабар и безбиједног одвијања саобраћаја на 
истим (ископ подужних путних канала, уређење путног појаса, сјеча растиња поред пута и сл.) 
планирана средства ће бити распоређена на бази праћења стања на терену и указаних потреба, 
односно оправданих захтјева. 
   Због постојања врло разгранате мреже, у првом реду некатегорисаних путева у радове 
одржавања земљишног појаса неопходно је да се укључе и грађани мјесних заједница, односно 
власници земљишта који граниче с путним земљиштем. 

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА 

   Буџетом општине Доњи Жабар планирана средства за 2014. годину за одржавања путева је 
износ од 20 000 КМ, а трошкови одржавања уличне расвјете и семафора су предвиђени у износу 
од 8 000 КМ ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 31/13). 

                                                      IV  ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
   Циљеви програма одржавања путева су: 
     - квалитетно одржавање свих улица, локалних и некатегорисаних путева, 
     - поправка ударних рупа на асфалтираним локалним и некатегорисаним путевима у оквиру 
редовног годишњег одржавања, 
     - рјешавање проблема одводње површинских вода са локалних и некатегорисаних путева, 
     - безбједније одвијање аутобуског саобраћаја кроз изградњу и одржавање аутобуских 
стајалипта. 

                                                                                                                   ПРЕДЛАГАЧ: 
                         ОБРАЂИВАЧ:                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
     Самостални стучни сарадник за комуналне                                   Жељко Марјановић, с.р.      

дјелатности и заштиту животне средине                                                                   
Драгиња Ђорђић,дип.инж.заштите на раду и животне средине                                                                                                                                                                                                            

__________________________ 
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     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 45. Пословника 
Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 1/05, 4/05-
исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар, на 15.  редовној 
сједници одржаној дана 31. јануара 2014.године, донијела је 

ОДЛУКУ 
о измјени Одлуке о избору чланова сталних радних тијела Скупштине општине 

Доњи Жабар 
 

I 
   У Одлуци о избору чланова сталних радних тијела Скупштине општине Доњи Жабар 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 17/13), у тачки II. (Одбор за заштиту локалне 
самоуправе) подтачка 2. разрјешава се Стево Тодоровић а бира се Јелена Зарић. 

 
II  

   У тачки III. (Одбор за буџет и финансије) подтачке 1. и 2. мијењају се и гласе:  
     „1. Цвијетин Ђорђић, Одборничка група СДС-ДП-НДС-ДНС, Предсједник Одбора 
      2. Јелена Зарић, Одборничка група СДС-ДП-НДС-ДНС, Потпредсједник Одбора .“ 

 
III 

   У тачки V. (Одбор за привреду)  подтачка 1. разрјешава се Стево Тодоровић, а бира се Јелена 
Зарић, Одборничка група СДС-ДП-НДС-ДНС, предсједник Одбора 

 
IV 

    У тачки VII. (Одбор за образовање, културу, информисање и вјерска питања) подтачка 2. 
разрјешава се Стево Тодоровић, а бира се Јелена Зарић, Одборничка група СДС-ДП-НДС-ДНС, 
Потпредсједник Одбора. 

V 
      У тачки VIII. (Одбор за регионалну и међународну сарадњу) подтачка 1. разрјешава се 
Стево Тодоровић, а бира се Јелена Зарић, Одборничка група СДС-ДП-НДС-ДНС, Предсједник 
Одбора. 

VI 
      У тачки X. (Одбор за омладину и спорт) подтачке 1. и 2. мијењају се и гласе:  
     „1. Ново Мишкић, Одборничка група СДС-ДП-НДС-ДНС, Предсједник Одбора 
      2. Јелена Зарић, Одборничка група СДС-ДП-НДС-ДНС, Потпредсједник Одбора .“ 

VII 
      У тачки XI. (Одбор за представке и приједлоге) подтачка 3. разрјешава се Јелена Зарић, а 
бира се Војо Цвијановић из Човић Поља, из реда грађана. 

VIII 
       У тачки XII. (Административни одбор) подтачка 2. разрјешава се Стево Тодоровић, а бира 
се Јелена Зарић, Одборничка група СДС-ДП-НДС-ДНС, Потпредсједник Одбора. 
 

IX 
       У тачки XIV. (Комисија за избор и именовање) подтачка 2. разрјешава се Стево Тодоровић, 
а бира се Јелена Зарић, Одборничка група СДС-ДП-НДС-ДНС, Потпредсједник Одбора. 

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

Број:01-022-5/14                                                                                Предсједник Скупштине 
31. јануар 2014. године                                                                       Лазар Стојановић, с.р. 
Доњи Жабар 

__________________________ 
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    На основу члана 10. став 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске“, број 63/11), а у складу са чланом 26. Статута општине 
Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и 
Ванредни број 9/12), Скупштина општине Доњи Жабар је на 15. редовној сjедници одржаној 31. 
јануара 2014. године, донijела 

  РЈЕШЕЊЕ 
о оснивању Савјета за безбједност саобраћаја општине Доњи Жабар 

 
   1. У циљу подстицања превентивних и других активности у области безбједности саобраћаја 
на подручју општине Доњи Жабар, остваривања координације и сарадње укључених субјеката, 
оснива се Савјет за безбједност саобраћаја општине Доњи Жабар (у даљем тексту: Савјет), у 
саставу: 
     - Драгиња Ђорђић, службеник, Предсједник  
     - Митар Митровић, Секретар Скупштине општине, замјеник Предсједника 
     - Слободан Вуковић, службеник, члан 
     - Миле Максимовић, службеник, члан 
     - Саво Јовичић, инжењер саобраћаја, из реда грађана, члан. 

   2.  Задаци Савјета су: 
          а) разматрање питања из области безбједности саобраћаја на подручју општине Доњи 
Жабар, 
          б) предлагање мјера за унапређење безбједности саобраћаја, 
          в) давање мишљења на стратешке документе из области безбједности саобраћаја на 
подручју општине Доњи Жабар, 
          г) иницирање доношења и учествовање у изради општинских прописа из области 
безбједности саобраћаја (стратегија и програм безбједности друмског саобраћаја за подручје 
општине Доњи Жабар, одлука о безбједности саобраћаја на подручју општине Доњи Жабар и др.), 
          д) остваривање сарадње са Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Српске и 
другим надлежним органима и организацијама, и 
          ђ) обављање других послова, у складу са законом. 
   3. Стручне и административно-техничке послове за потребе Савјета обавља Стручна служба 
Скупштине општине. 
   4. Чланови Савјета имају право на накнаду за присуствовање сједницама Савјета у складу са 
одлуком којом се регулише накнада члановима радних тијела Скупштине општине Доњи 
Жабар. 
   5. Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи Рјешење о именовању Савјета за 
безбједност саобраћаја на подручју општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 
Жабар“, број 12/11). 
   6. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 

Број:01-022-8/14                                                                                        Предсједник Скупштине                                                                                 
31. јануар 2014. године                                                                                Лазар Стојановић, с.р.                                                                  
Доњи Жабар  

__________________________ 
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   На основу чл. 30. алинеја 19. и чл. 148б. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 26. Статута општине 
Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.6/05, Ванредни број 7/12 и 
Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар,на 15. редовној сједници одржаној 
дана 31. јануара 2014. године, донијела је 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Одбора за жалбе 
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I 

    Именује се Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за избор и именовање чланова 
Одбора за жалбе општине Доњи Жабар (у даљем тексту: Комисија за избор), у саставу: 
     1. Стево Тодоровић, дипл. економиста, из Доњег Жабара, са листе стручњака, члан, 
предсједник 
     2. Далибор Стојановић, дипл. економиста, из Лончара, са листе стручњака, члан, 
     3. Цвијета Станковић, дипл. економиста, из Лончара, са листе стручњака, члан 
     4. Митар Митровић, дипл. правник,из реда службеника са професионалним искуством, члан, 
замјеник Предсједника Комисије 
     5.  Драгиња Ђорђић, дипл. инж. заштите на раду и заштите животне средине, из реда 
службеника са професионалним искуством, члан. 

II 
   Комисија врши провјеру пријава на конкурс за избор и именовање чланова Одбора за жалбе 
општине Доњи Жабар, контролу испуњености услова пријављених кандидата и обавља улазне 
интервјуе са кандидатима који испуњавају прописане услове, утврђује редослијед кандидата и 
врши друге послове у поступку провођења јавног конкурса за избор и именовање чланова 
Одбора за жалбе општине Доњи Жабар, у складу са Законом о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“,бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13). 

 
III 

   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а биће објављено у "Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар". 
 
Број:01-022-9/14                                                                                       Предсједник Скупштине 
31. јануар 2014. године                                                                              Лазар Стојановић, с.р. 
Доњи Жабар 

__________________________ 
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      На основу чл. 22. и 26. Породичног закона ("Службени гласник Републике Српске",бр. 
54/02 и 41/08 ),а у складу са одредбама чл. 26. и 32. Статута општине Доњи Жабар 
("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 
9/12),Скупштина општине Доњи Жабар на 15. редовној сједници одржаној 31. јануара 2014. 
године,донијела је 

РЈЕШЕЊЕ 
о измјени Рјешења о одређивању овлашћених одборника за закључивање бракова 

 

I 
   У Рјешењу о одређивању овлашћених одборника за закључивање бракова(“Службени 
гласник општине Доњи Жабар”, Ванредни број 22/12), у тачки I. ријечи «административне 
службе» мијењају се ријечима: «Општинске управе». 

 
II  

   У Рјешењу, у тачки I. у подтачки 2. (Матично подручје Човић Поље) разрјешава се Перо 
Стевановић, а бира се: Јелена Зарић, одборник СДС-а. 

 
II  

   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а биће објављено у "Службеном гласнику   
општине Доњи Жабар". 
 
Број: 01-022-7/14                                                                             Предсједник Скупштине 
31. јануар 2014 . године                                               Лазар Стојановић, с.р.                                    
Доњи Жабар 

__________________________ 
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   На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 4. став 1. Правила о оцјени рада службеника јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,број 37/05), Скупштина општине 
Доњи Жабар на 15. редовној сједници одржаној 31. јануара 2014. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању чланова Комисије за оцјену рада  
Секретара Скупштине општине Доњи Жабар 

  

   1. За чланове Комисије за оцјену рада секретара Скупштине општине Доњи Жабар, именују се: 
      - Лазар Стојановић, Предсједник Скупштине општине, Предсједник Комисије 
      - Цвијетин Ђорђић, Потпредсједник Скупштине општине, члан и 
      - Зора Поповић, одборник, члан 

   2. Комисија из тачке 1. овог Рјешења именује се на вријеме трајања мандата Скупштине 
општине Доњи Жабар и њен задатак је да у складу са Правилима о оцјени рада службеника 
јединице локалне самоуправе врши оцјену рада Секретара Скупштине општине Доњи Жабар. 

   3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 

Број: 01-022-6/14                                                                                      Предсједник Скупштине 
 31. јануар 2014. године                                                                              Лазар Стојановић, с.р. 
Доњи Жабар 

__________________________ 
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     На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чл. 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи 
Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни 
број 9/12-аут. тум.) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар ("Службени 
гласник општине Доњи Жабар", бр.1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-аут. тумачење), 
Скупштина општине Доњи Жабар,на 15. редовној сједници одржаној 31. јануара 2014. године, 
донијела је следећи 

ЗАКЉУЧАК 
 

   1. Нацрт Одлуке о гробљима и погребној дјелатности, суштински, формално, правно и 
технички је прихватљив за даљи поступак израде Приједлога Одлуке о о гробљима и погребној 
дјелатности, у складу са законом.  

   2. Скупштина општине обавезује Начелника Општине да припреми и упути Скупштини 
општине Доњи Жабар на усвајање Приједлог Одлуке о гробљима и погребној дјелатности 
узимајући у обзир примједбе и сугестије изнијете на сједници Скупштине. 

   3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар “.  

Број: 01-022-11/14                                                                                   Предсједник  Скупштине 
31. јануар 2014. године                                                                             Лазар Стојановић, с.р. 
Доњи Жабар 

__________________________ 
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   На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чл. 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи 
Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни 
број 9/12-аут. тум.) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар ("Службени 
гласник општине Доњи Жабар", бр. 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-аут. тумачење), 
Скупштина општине Доњи Жабар,на 15. редовној сједници одржаној 31. јануара 2014. године, 
донијела је следећи 
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ЗАКЉУЧАК 
 

   1. Нацрт Одлуке о пречишћавању и одвођењу отпадних вода, суштински, формално, правно и 
технички је прихватљив за даљи поступак израде Приједлога Одлуке о пречишћавању и одвођењу 
отпадних вода, у складу са законом.  

   2. Скупштина општине обавезује Начелника Општине да припреми и упути Скупштини 
општине Доњи Жабар на усвајање Приједлог Одлуке о пречишћавању и одвођењу отпадних вода. 

   3. Скупштина општине даје сагласност и задужује Начелника општине да, у складу са 
законом, предузме све мјере у циљу наплате доспјелих, а неплаћених обавеза по основу 
комуналних накнада за прикључак и комуналних накнада за јавну канализацију. 

   4. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар “.  
  
Број: 01-022-12/14                                                                                 Предсједник  Скупштине 
31. јануар 2014. године                                                                           Лазар Стојановић, с.р. 
Доњи Жабар 

__________________________ 
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   На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чл. 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи 
Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни 
број 9/12-аут. тум.) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар ("Службени 
гласник општине Доњи Жабар", бр.1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-аут. тумачење), 
Скупштина општине Доњи Жабар,на 15. редовној сједници одржаној 31. јануара 2014. године, 
донијела је следећи 

ЗАКЉУЧАК 
 

   1. Нацрт Одлуке о проширеним правима из области социјалне заштите, суштински, формално, 
правно и технички је прихватљив за даљи поступак израде Приједлога Одлуке  о проширеним 
правима из области социјалне заштите, у складу са законом.  

   2. Скупштина општине обавезује Начелника Општине да припреми и упути Скупштини 
општине Доњи Жабар на усвајање Приједлог Одлуке о проширеним правима из области 
социјалне заштите. 

   3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар “.  
  
Број: 01-022-13/14                                                                                   Предсједник  Скупштине 
31. јануар 2014. године                                                                              Лазар Стојановић, с.р. 
Доњи Жабар 

__________________________ 
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   На основу чл. 30. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута општине Доњи 
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни 
број 9/12-а.т.) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник 
општине Доњи Жабар“,број 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине 
Доњи Жабар је на 15. редовној сједници одржаној 31. јануара 2014. године,  донијела следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 

I 
   Усваја се Извјештај о провођењу Одлуке о локалним подстицајима у пољопривреди за 2013. 
годину. 
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II 
   Извјештај из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка. 

 
III 

   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 
 
Број:01-022-10/14                                                                          Предсједник Скупштине 
31. јануар 2014. године                                                                       Лазар Стојановић, с.р.        
Доњи Жабар                                                                    

___________________________________ 
 

Извјештај о провођењу 
Одлуке о локалним подстицајима у пољопривреди за 2013.годину 

 

   Одлука о локалним подстицајима у пољопривреди за 2013.годину донесена је 
15.5.2013.године, а објављена је у „Службеном гласнику Општине Доњи Жабар“, број 15/13 од 
28.5.2013.године, а на снагу ступила 5. 6. 2013. године. 

   Административна служба Општине Доњи Жабар задужена за пољопривреду 31.5.2013.године 
извршила је плакатирање подручја Општине у циљу обавјештавања потенцијалних корисника 
подстицајних средстава о детаљним условима, роковима и начину остваривања права на иста.  

   Одлука о допуни Одлуке о локалним подстицајима у пољопривреди за 2013.годину донесена 
је 26. 6.2013.године, а објављена је у „Службеном гласнику Општине Доњи Жабар“, број 17/13 
од 27. 6.2013.године, а на снагу је ступила 5.7.2013.године. 

   У Одлуком утврђеном року од 5.6. – 30.6.2013.године поднесено је 311 захтјева од стране 
пољопривредних произвочача регистрованих код АПИФ-а. 

   Шест захтјева је поднесено од стране члана породице умрлог носиоца породичног 
пољопривредног газдинства, с тим да је поменути члан накнадно регистрован код АПИФ-а као 
носилац породичног пољопривредног газдинства, те је ту чињеницу документовао. 

   Исплата подстицаја за ових шест лица одобрена је Закључком број 02-022-115/13 од 14. 
11.2013.године. 

   Обрачун износа подстицајних средстава појединачним корисницима извршен је на основу 
Одлуке, тако да је подстицај по једном хектару обрадиве површине уписане у Регистар АПИФ-а 
износио 40,оо КМ, с тим да је један корисник могао остварити подстицај на максимално 10 
хектара обрадивог земљишта. 

   Сви захтјеви си исплаћени у 10 етапа, тако да је прва исплата била 18.7.2013.године, а десета 
22.11.2013.године. 

   Укупно је исплаћено 53.407,оо КМ, с тим да је једна уплата од 37,оо КМ враћена због 
угашеног текућег рачуна корисника. 

........................................................................................................................................ 
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4. Одлука о оснивању Одбора за жалбе општине Доњи Жабар 
5. Одлука о ослобађању плаћања накнаде одвоза комуналног отпада из 

домаћинства у 2014. години за одређене категорије обвезника 
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површине  стамбеног и пословног простора за 2013.годину на подручју 
општине Доњи Жабар 

7. Одлука о усвајању Плана одржавања и заштите локалних и некатегорисаних 
путева и улица у насељеним мјестима општине Доњи Жабар за 2014.годину 

8. Одлука о измјени Одлуке о избору чланова сталних радних тијела Скупштине 
општине Доњи Жабар 

9. Рјешење о оснивању Савјета за безбједност саобраћаја општине Доњи Жабар 
10.  Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за 

избор и именовање чланова Одбора за жалбе 
11.  Рјешење о измјени Рјешења о одређивању овлашћених одборника за 

закључивање бракова 
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13.  Закључак о Нацрту Одлуке о гробљима и погребној дјелатности 
14.  Закључак о Нацрту Одлуке о пречишћавању и одвођењу отпадних вода 
15. Закључак о Нацрту Одлуке о проширеним правима из области социјалне заштите 
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