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    АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   66 

   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 25. редовној сједници одржаној 30. јуна 2015. године,  донијела следећи 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

   Усваја се Извјештај о раду урбанистичко–грађевинске инспекције за 2014. годину са Планом рада 

у 2015.години. 

II 

   Извјештај са Планом рада 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:01-022-43/15                                                                               Предсједник Скупштине 

30. јун 2015. године                                                                                Лазар Стојановић, с.р.    

Доњи Жабар            

___________________________ 

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ  
О РАДУ УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКE ИНСПЕКЦИЈЕ  ЗА 2014. ГОДИНУ И ПЛАН РАДА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

   Урбанистичко – грађевинска инспекција oпштине Доњи Жабар врши инспекцијски надзор у 

области урбанизма и грађења грађевинских објеката, у складу са правима и дужностима утврђеним 

Законом о инспекцијама у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', број 74/10, 

109/12 и 117/12), Закона о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник Републике Српске'', број 

40/13), Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 

87/07 и 50/10) и других прописа, на подручју општине Доњи Жабар, а за објекте за које грађевинску 

дозволу издаје oпштински орган управе за послове грађења. 

   У вршењу инспекцијског надзора урбанистичко – грађевинска инспекција општине Доњи Жабар, 

поред осталог, нарочито провјерава следеће: 

     - Да ли је план, односно пропис који се односи на организацију, уређење и коришћење простора 

израђен и донесен у складу са Законом и другим прописима донесеним на основу закона. 

     - Да ли организације које израђују планове, израђују техничку документацију, или граде објекте, 

односно да ли лица која обављају поједине послове у примјени Закона испуњавају прописане 

услове. 

     - Да ли су локацијски услови издати у складу са планом и другим прописаним условима. 

     - Да ли је грађевинска дозвола издата у складу са планом и на прописан начин. 

                Гласник 
 
  

         

Доњи Жабар                           

Година XXII – Број 7      Четвртак, 9. јул 2015. године 
 

 СЛУЖБЕНИ  
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     - Да ли се објекат гради са грађевинском дозволом. 

     - Да ли се пројектовање врши у складу са локацијским условима, стручним мишљењем и 

урбанистичко - техничким условима. 

     - Да ли се објекат гради према техничкој документацији на основу које је издата грађевинска 

дозвола. 

     - Да ли извршени радови, материјали, опрема и инсталације који се уграђују одговарају 

прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета. 

     - Да ли се предузимају, од стране извођача радова, мјере за безбиједност живота и здравља људи, 

околиних објеката и саобраћаја.  

     - Да ли извођач радова води градилишну документацију и одговарјуће књиге и дневнике. 

     - Да ли је употребна дозвола издата на прописан начин. 

   Поред наведеног урбанистичко – грађевинска инспекција oпштине Доњи Жабар врши и провјеру 

грађевина и других објеката у погледу даљњег служења својој намјени, а због физичке дотрајалости, 

елементарних непогода и сл., односно да ли објекти због предходно наведеног представљају 

опасност по живот и здравље људи, околине објекте и саобраћај. 

   Урбанистичко – грађевинска инспекција oпштине Доњи Жабар обавља и друге послове прописане 

Законом и другим прописима. 

   Овим извјештајем обухваћен је извјештајни период за 2014. годину, гдје су текстуално и бројчано 

описане све активности урбанистичко – грађевинске инспекције oпштине Доњи Жабар. 

   У 2014. години, урбанистичко – грађевинска инспекција oпштине Доњи Жабар у вршењу 

инспекцијског надзора над грађењем објеката извршила је укупно 16 (шеснаест) контрола, односно 

провјера или увиђаја и о утврђеним чињеничном стању сачинила 16 (шеснаест) записника о 

извршеној контроли, увиђају или провјери. 

   Као последица свега предходно наведеног, од стране урбанистичко – грађевинске инспекције 

oпштине Доњи Жабар донесено је и 2 (два) рјешења, 3 (три) закључка, 5 (пет) провјера физичке 

дотрајалости објеката, 3 (три) записникa о саслушању странке и пријему жалбе, 9 (девет) 

обавјештења, 10 (десет) дописа, 8 (осам) службених забиљешки, а да притом није било поднесених 

жалби на инспекцијско рјешење или закључак. 

   Од осталих активности урбанистичко - грађевинска инспекција је: 

     - Поступала по захтјевима других органа државне управе, Начелника Oпштине Доњи Жабар, 

пружала потребне информације надлежнима и обавјештавала исте о предузетим активностима по 

захтјевима које су упутили овој инспекцији. 

     - Редовно достављала извјештаје Републичкој управи за инспекцијске послове Бања Лука, као и 

Начелнику Oпштине Доњи Жабар о активностима које је предузимала у оквиру своје надлежности, 

којом приликом је сачињено 9 (девет)  различитих извјештаја. 

     - Урбанистичко - грађевинска инспекција је обављала и друге послове и задатке везано за 

законска овлашћења и обавезе прописане Законом о инспекцијама у Републици Српској (''Службени 

гласник Републике Српске'', број 74/10, 109/12 и 117/12) Закона о уређењу простора и грађењу 

(''Службени гласник Републике Српске'', број 40/13), Закона о општем управном поступку 

(''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10) и других прописа. 

     - Урбанистичко - грађевинска инспекција због поплаве у мају 2014. године, није била у 

могућности да извршава своје редовне радне обавезе, јер је општина Шамац поплављена, те је се 

учествовало као члан Комисије за процјену штете од поплава на грађевинским објектима на 

подручју општине Шамац и општине Доњи Жабар и других комисија, до краја 2014. године. 
 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 
УРБАНИСТИЧКО – ГРАЂЕВИНСКE ИНСПЕКЦИЈЕ У 2015. ГОДИНИ 

 

   У наредном периоду активности урбанистичко – грађевинске инспекције oпштине Доњи Жабар, 

поред редовног и континуираног рада на управном рјешавању предмета покренутих по службеној 

дужности, као и по захтјеву странака, биће усмјерене на следће: 

     - Континуиран и интензиван рад на даљњем сузбијању бесправне градње на подручју општине 

Доњи Жабар, са посебном пажњом на урбано подручје односно подручје које је са аспекта уређења 

простора обухваћено планским актима из области уређења простора. 

    - Редовно вршити контролу пројектних организација, као и организација које се баве извођењем 

грађевинских радова, као и других, а по питању испуњености услова за обављање дјелатности, 

сходно Закону о инспекцијама у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', број 

74/10, 109/12 и 117/12), Закона о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник Републике 

Српске'', број 40/13) и другим прописима који регулишу поменуту област. 
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     - Усмјерити активност на вршење провјера грађевина и других објеката у погледу даљњег 

служења намјени, а због евентуалне физичке дотрајалости или знатних оштећења, односно 

утврђивање степена дотрајалости и опасности које такви објекти могу проузроковати по живот и 

здравље људи, околине објекте и саобраћај. 

     - Континуирано вршити инспекцијски надзор над грађењем објеката, усклађености градње са 

планским актима и другим техничким условима, као и досљедном примјеном и поштовањем 

одредби Законa и других прописа. 

     - Вршити контролу приликом извођења радова са аспекта предузимања мјера за безбиједност 

живота и здравља људи, околиних објеката и саобраћаја. 

     - Вршити контролу изведених радова, материјала, опреме, инсталација и сл., који се уграђују са 

аспекта задовољавања прописаних стандарда и техничких норматива. 

     - Приликом редовних контрола вршити и контролу организација које су надлежне за 

прикључивање објеката на комуналну  инфраструктурну мрежу, а све због сузбијања коришћења 

постојећих и изградње нових бесправних објеката приликом чега користити и обавезну могућност 

подношења прекршајних и кривичних пријава у случајевима кршења Законских одредби. 

     - Вршити контролу правилног вршења јавног овлашћења, са аспекта издате документације као и 

присуства раду комисија за технички пријем објеката. 

   Поред наведеног урбанистичко – грађевинска инспекција општине Доњи Жабар вршиће и друге 

редовне и остале послове у складу са законским овлашћењима, а све у сврху што ефикасније 

примјене и поштовања одредби Закона о инспекцијама у Републици Српској (''Службени гласник 

Републике Српске'', број 74/10, 109/12 и 117/12), Закона о уређењу простора и грађењу (''Службени 

гласник Републике Српске'', број 40/13) и Закона о општем управном поступку (''Службени гласник 

Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10). 

 

 :           УРБАНИСТИЧКО–ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР 

                                            Горан Којић, дипл. инж. грађ. 

________________________ 

    67 

   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 и 4/05-исправка),Скупштина општине Доњи Жабар је на 25. редовној 

сједници одржаној 30. јуна 2015. године, донијела следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

   Прихвата се Информација о броју умрлих и рођених у општини Доњи Жабар за 2014. годину. 

 

II 

   Информација 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:01-022-47/15                                                                                       Предсједник Скупштине   

30. јун 2015. године                                                                                        Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар 

ИНФОРМАЦИЈА 
О БРОЈУ РОЂЕНИХ И УМРЛИХ  ГРАЂАНА У ОПШТИНИ  ДОЊИ ЖАБАР   ЗА   2014. ГОДИНУ 

 

   Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана. 

У матичне књиге уписују се законом одређене чињенице рођења,држављанства,брака,смрти и друге, 

законом предвиђене чињенице и промјене у вези с њима (Закон о матичним књигама-Службени 

гласник РС број  111 од 16.децембра 2009.). 
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  Матичнатичне књиге воде се за матична подручја. 

Матично подручје одређује скупштина јединице локалне самоуправе. 

На подручју општине Доњи Жабар  постоје три матична подручја: Доњи Жабар,Лончари и Човић 

Поље. Свако од њих чини једно насељено мјесто с тим што матичном подручју Лончари припада и 

дио насељеног мјеста Лепница. 

  Чињенице о личним стањима грађана уписују се према мјесту њихових дешавања. 

Имајући у виду ову чињеницу као и чињеницу да на подручју општине Доњи Жабар не постоји 

породилишта нити болница,гдје се углавном дешавају и рођења и смрти лица, 

матична служба не располаже прецизним подацима за поменута грађанска стања. 

  Из наведеног се да закључити да се у матичне књиге рођених на подручју општине уписују  лица 

која су рођена на  подручју исте општине.На подручју наше општине у 2014-ој години није се десио 

нити један овакав случај. 

   Осим наведеног у матичну књигу рођених уписује се и чињеница рођења дјетета чији су родитељи 

држављани БиХ и РС а дијете је рођено у иностранству У овом случају чињеница рођења се уписује 

у мјесто гдје родитељи дјетета или један од њих имају пријављено пребивалиште.У 2014. години по 

овом основу уписано је 2 дјеце.  

Евиденција рођених вод се иза лица која тек стичу држављанство БиХ-РС,као и лица која већ имају 

држављанство БиХ-РС али до сада нису евидентирани у евиденцији рођених. Оваквих накнадних 

уписа у 2014-ој години било је 4. 

Највећи број рођења дјеце са територије наше општине обавља се у брчанском породилишту те тако 

та дјеца бивају уписане у матичне књиге рођених за матично подручје Брчко,а ако родитељи имају 

пребивалиште на територији Дистрикта Брчко, самим тим и као становници Брчко Дистрикта. 

Ако узмемо у обзир све наведено, као и то да се порођаји обављају и у другим породилиштима и да 

постоје  лица која живе на нашој општини а фиктивно су пријављени на другим општинама, тешко 

је доћи до тачног податка о броју новоређених становника наше општине. 

   Слична ситуација се понавља и код евиденције умрлих лица. 

 Као што сам напоменула смрт се уписује у евидецију матичног подручја на коме је иста наступила. 

 

   У 2014 год. на подручје општине Доњи Жабар евидентирана су 36. уписа смрти и то: за матично 

подручје Доњи Жабар 18, матично подручје Лончари 12 и 6.уписа  за матично подручје Човић Поље. 

   Као што је случај са рођеним слична ситуација се понавља и са евиденцијом умрлих лица. 

Није ријетка појава да лица са наше општине оду на болничко лијечење у Брчко или Бијељину или 

друга мјеста и тамо их задеси смрт.У таквој ситуацији смрт тих лица се евидентира за матично 

подручје мјеста у коме је смрт наступила. 
 

   Из свега наведеног може се закључити да Матична служба нема прецизну евиденцију о 

грађанским стањима лица која живе на подручју за које воде исту. 

   Главни разлози су то што се појаве које се евидентирају(рођење,смрт),воде по мјесној надлежности 

тј. по мјесту дешавања исте ,као и то што немали број становника који живе на овом подручју има 

пријављено мјесто пребивалишта на подручју друге општине. 

   Да би се стекла тачнија слика демографског стања на подручју општине потребно је урадити 

опсежнију анализу,прикупљање података са ширег подручја и за дужи временски период. 
 

Информацију израдила                                                                         Радмила Стевић, матичар, с.р. 

 

________________________ 
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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 и 4/05-исправка),Скупштина општине Доњи Жабар је на 25. редовној 

сједници одржаној 30. јуна 2015. године, донијела следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

   Прихвата се Информација о одржаним одборничким часовима у складу са Планом одржавања 

одборничких часова за 2014.годину. 
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II 

   Информација 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:01-022-54/15                                                                                          Предсједник Скупштине   

30. јун 2015. године                                                                                          Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар                                                                    

_____________________ 

ИНФОРМАЦИЈА  

о одржаним одборничким часовима у складу са Планом одржавања одборничких 

часова за 2014. годину 

       1. УВОД 

       Одлуком о одржавању одборничог часа („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/09) 

регулисано је питање одржавања „одборничког часа“,као специфичног облика учешћа грађана у 

локалној самоуправи у процесу консултовања и информисања. Циљ наведене Одлуке је унапређење 

јавности рада Скупштине општине Доњи Жабар и остваривања функције одборника, а нарочито:  

     - стварање услова за ефикаснију комуникацију између одборника с једне стране и грађана, 

пословног сектора,савјета мјесних заједница,удружења грађана и уопште јавног мњења,с друге стране, 

     - непосредно информисање грађана о раду Скупштине и одборника као изабраног представника у 

Скупштини општине, 

     - обезбјеђује услове заинтересованим лицима да кроз непосредан разговор са одборником искажу 

своје мишљење о актуелним питањима из дјелокруга рада Скупштине, постављају конкретна питања, 

подносе иницијативе за постављање одборничких питања на Скупштини и упућују сугестије, 

примједбе и приједлоге у циљу покретања иницијативе за доношење одлуке из одређене области и 

рјешавање одређеног питања из дјелокруга рада скупштине јединице локалне самоуправе, 

     - ефикасније вршење функције одборника. 

   Одлуком је утврђена обавеза одборника да једном мјесечно,у трајању од најмање два часа, путем 

одборничког часа прима на разговор грађане, представнике пословног сектора и удружења грађана у 

просторијама мјесне заједнице у мјесту пребивалишта. 

      Одборник је дужан у писменој форми поднијети Скупштини,најкасније до 31.децембра текуће 

године, информацију о одржаним одборничким часовима, ефектима овог облика консултовања 

јавности и степеном заинтересованости јавности за овај облик комуникације.  

 Такође регулисано је да надзор над провођењем ове Одлуке врши Административни одбор Скупштине. 
 

     2. ПЛАН ОДРЖАВАЊА ОДБОРНИЧКИХ ЧАСОВА ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

   На основу члана 4.став 1.Одлуке о организовању одборничког часа(“Службени гласник општине 

Доњи Жабар”,бр.9/09),Административни одбор Скупштине општине Доњи Жабар,на сједници 

одржаној дана 10. априла 2014. године, донио је План одржавања одборничких часова за 2014. 

годину (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр. 5/14). 

   Планом је предвиђено да одборник може,у сарадњи са предсједником савјета мјесних заједница 

мијењати датум и вријеме одржавања одборничког часа у текућем мјесецу, о чему је предсједник 

савјета мјесне заједнице дужан обавијестити јавност на огласној табли мјесне заједнице најмање три 

дана пријед дана одржавања измијењеног датума и времена одборничког часа. 

   Такође Планом је одређено да је одборник дужан уредно водити евиденцију о одржаним 

одборничким часовима на обрасцу прописаном Одлуком о организовању одборничког часа 

(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/09). 

   План је достављен свим одборницима са потребним обрасцима и објављен у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“, број 5/14 од 10. априла 2014. године, као и на огласним таблама мјесних 

заједница, огласној табли општине, Инфо-пулту општине и на званичној интернет презентацији 

општине Доњи Жабар. 

 

              3.  ЗАКЉУЧАК 
 

   Стручној служби Скупштине општине Доњи Жабар и Административном одбору Скупштине 

ниједан одборник није доставио у писаној форми информацију о одржаним одборничким часовима, 

ефектима овог облика консултовања јавности и степеном заинтересованости јавности за овај облик 
комуникације.  



Страна 6 

Број 7  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  Четвртак, 9. јул 2015. 

 

 

  Очигледно је да овај облик учешћа грађана у локалној самоуправи у процесу консултовања и 

информисања није за сада остварио свој циљ. Разлоге за то требају анализирати Шефови 

одборничких група, а затим утврдити приједлоге Скупштини ради сагледавања овог питања и 

коначног опредјељења да ли овај облик учешћа грађана у локалној самоуправи и даље остваривати 

или тражити његову модификацију или укидање. 
 

Обрађивач                                                                         Предсједник 

                            Стручна служба                                                    Административног одбора 

                       Скупштине општине                                                       Лазар Стојановић, с.р.        

 

________________________ 
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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 и 4/05-исправка),Скупштина општине Доњи Жабар је на 25. редовној 

сједници одржаној 30. јуна 2015. године, донијела следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

   Прихвата се Информација о провођењу Закона о дјечијој заштити у 2014. години. 

 

II 

   Информација 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:01-022-52/15                                                                                      Предсједник Скупштине   

30. јун 2015. године                                                                                       Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар                                                                    
_____________________ 

ИНФОРМАЦИЈА 

о провођењу Закона о дјечијој заштити на подручју општине Доњи Жабар  

у 2014 години 
 

   Закон о дјечијој заштити Републике Српске (пречишћени текст) објављен је  у Сл.гласнику РС 

бр.4.од 25. јануара 2002.год.измјене и допуне истог закона објављене у сл. гласнику број РС бр. 

17/08 од 30. јанура 2008.г. 

   Овим законом уређује се систем дјечије заштите који се заснива на праву и дужности родитеља да 

се старају о подизању и васпитању своје дјеце,праву дјетета на услове живота,који омогућавају 

његов правилан психо-физички развој и обавези државе да му то омогући. 

На подручју општине Доњи Жабар дјечија заштита успјешно се проводи од 1997.год када је 

формирана Служба социјалне и дјечије заштите, и тако организована функционише и данас.  

 

   Служба рјешава све захтјеве у првом степену,води управни поступак и доноси рјешења. 

Информатички послови који су до маја прошле године обављани у Јавном фонду дјечије заштите у 

Бијељини као и исплата и контрола свих исплата по закону, данас се раде у нашој служби. 

За вођење послова дјечије заштите нужно је посједовати цертификат издат од стране Јавног фонда 

дјечије заштите. 

 

ПРАВА У ОБЛАСТИ ДЈЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ: 

 

1. Додатак на дјецу;  

2. Матерински додатак; 
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3. Помоћ за опрему новорођенчета; 

4. Накнада плате за вријеме породиљског одсуства; 

5. Задовољавање развојних потреба дјеце; 

 

 За остваривање права утврђених овим законом рачунају се приходи и примања: 

- приходи и примања која се остварују по мјесечним износима; 

- приходи од пољопривредне дјелатности,у висини катастарског прихода; 

- приходи од имовине,у висини износа који служи као основ за обрачунавање пореза и доприноса; 

-од самосталне дјелатности у висини нето прихода; 

 

   1. Накнада плате за вријеме породиљског одсуства 

 

   Право на накнаду плате за вријеме коришћења породиљског одсуства,има мајка или запослени 

отац у периоду док траје породиљско одсуство.Ово право исплаћује послодавац цијело вријеме 

породиљског одсуства и висини просјечне нето зараде радника (година дана 12. мјесеци), а 

рефундира му се 11 односно 17 мјесеци када се ради о трећем и четвртом дјетету.Подразумјева се да 

треба да су испуњени сви услови предвиђени законом о раду. У остваривању овог права пооштрени 

су критерији али су права повећана. Наиме у измјенма и допунама закона о дјечијој заштити први 

мјесец пада на терет послодавца а остали мјесеци на терет ЈФДЗ. 
 

   2. Матерински додатак 

 

Право на матерински додатак остварује свака мајка,осим мајке која има право на накнаду плате за 

вријеме породиљског одсуства. 

За кориштење овог права потребно је испунити услове по питању имовинског цензуса,и оно траје 

годину дана рачунајући од дана рођења дијетета.Рокови за подношење захтјева су одређени на 90 

дана од дана порода. 

 

   3. Помоћ за опрему новорођенчета 

 

Право на помоћ за опрему новорођенчета остварује се за свако новорођено дијете у породици без 

обзира дали исто остварује право на додатак на дјецу и неко друго од породиљски права. 

Ова помоћ се исплаћује у новцу и тренутна висина износа је 250.00 км. По Одлуци Владе РС помоћ 

за треће и четврто дијете се увећава до износа 500,00 односно 400,00 км.Скупштина општине 

Д.,Жабар је донијела је  Одлуку о стимулисању наталитета (Сл.гласник  општине Д.Жабар број 7/12 

од 23.априла 2012.г.) У 2012 години забиљежен је значајан пораст новорођене дјеце и самиом тим 

кориштења права на опрему новорођенчета.Нарочито треће дијете. 

 

4. Додатак на дјецу 

 

   Право на додатак на дјецу под прописаним условима припада сваком држављанину РС а под 

одређеним условима и другим држављанима. 

Додатак припада дјеци до навршених 15.година ако су на редовном школовању. 

Ово право се остварује за друго,треће и четврто дијете,зависно од материјалног положаја породице. 

Независно од материјалног услова право на додатак на дјецу имају дјеца палих бораца,цивилних 

жртава рата ,и дјеца без родитељског старања. 

Право на додатак на прво дијете припада дјетету које је ометено у психофизичком развоју и као 

такво оцјењено од стране надлежне комисије,дјетету без родитељског старања и дјетету чија 

породица је корисник права на социјалну помоћ. 

Директор ЈФДЗ сваке године доноси Одлуку о исплати номиналних износа и цензуса за остваривање 

права на ДД, у складу са материјалним приликама у фонду. 

Номинални износи за 2011 годину су како је то презентованио у табели. 

Цензуси су повољнији него за раније године. 
 

   5. Задовољавање развојних потреба дјеце 
 

Дјеца до навршених 15 година старости имају право на помоћ у циљу подстицања и задовољавања 

развојних потреба,под условима и на начин утврђен програмом надлежног органа Фонда дјечије 

заштите. 



Страна 8 

Број 7  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  Четвртак, 9. јул 2015. 

 

 

   Говори се о правима на боравак у школским играоницама које су формиране при школама , и 

боравак дјеце у дјечијем одмаралишту са циљем провођења одмора,рекреације,васпитно-образовног 

процеса,спортско-рекреативних активности. 

У оквиру провођења програма “Рано откривање дјеце са посебним потребама у току ове године 

откривено је и категорисано четворо дјеце и исти су били на комисији за категоризацију у Бијељини. 

   Сматрам да је за одборнике потребно у уводном дијелу дати изводе из закона како би се могло 

реалније видјети како ствари стоје са дјечијом заштитом на подручју наше општине. 

Сва од наведених права како је већ назначено везана су за одређене услове а нарочито за имовински 

статус породице. 

 

   Дакле право се може остварити под сљедећим условима:  

   1.а )да укупни мјесечни приход по члану породице,остварен у шест мјесеци прије подниошења 

захтјева ,не прелази износ од 75,00 км а катастасрски приход по члану породице  у претходној 

години  не прелчази износ од 1,50 КМ што је 3% просјечног катастарског прихода по једном хектару 

земљишта,за кориснике који остварују право на д.д. за друго дијете. 

     б) да укупни мјесечни приход по члану породице,остварен у шест мјесеци прије подниошења 

захтјева ,не прелази износ од 80,00 км, а катастасрски приход по члану породице  у претходној 

години  не прелази износ од 1,50 км што је 3%  просјечног катастарског прихода по једном хектару 

земљишта,за кориснике који остварују право на матерински додатак за прво троје дјеце  и дјечији 

додатак за треће дијете и свако наредно дијете у породици.. 

   2.да укупни катастарски приход по члану породице износи до 5,00 км што је 10% од просјечног 

катастарског прихода по једном хектару земљишта,а породице не остварују друге приходе. 

   3. да каталошка вриједниост процјењене покретне имовине (аутомобил,радна машина и др.) не 

прелази вриједност од 5.000,00 км. 

                                                                                                                                  Погледајмо табелу 1. 

 

Мјесна 

заједница 

право на 

д.д 

право на 

м.д. 

право на 

опр.н. 

Накнада 

плате 

играоница боравак на 

мору 

ДОЊИ 

ЖАБАР 

31 3 4 До сада је 

остварено 

21.накнада 

плате 

У овој 

годиниу 

играоница 

ради са 23. 

дјеце 

Ове год. на 

море иде 2 

дјеце и  1 

васпитач  
ЛОНЧАРИ 22 2 2 

ЧОВИЋ 

ПОЉЕ 

30 3 4 

УКУПНО: 83 7 10 10 23 3 

 

   Табела показује да значајан број дјеце користи право на дјечији додатак ,а дјеца предшколског 

узраста сваке године користе играоницу при Основној школи у Д. Жабару,сада и у подручним 

школама,Лончари и Ч.Поље. 
 

   Сваке године организује се љетовање дјеце на мору у Кумбору (Црна Гора) и увијек смо слали од 

6-8-оро дјеце.Укључујемо и дјецу са посебним потребама,обезбједи се пратња родитеља. 

 

 

Табела 1. Висина додатка на дјецу као и других права за 2014. годинује како слиједи: 
 

ОСТВАРЕНО ПРАВО И ЊЕГОВА ВИСИНА 

 Додатак на дјецу Матерински додатак Опрема новорођенчета. 

Прво дијете 

нема право (има само 

изузеци:инвал.дјеца палих 

бораца без род.ст. и 

корисници соц.пом) 

90,00 КМ 

70,00 км 250,00 км 

Друго дијете 35,00 км 70,00 км 250,00 км 

Треће дијете 70,00 км 70,00 км 250 KM +600 KM 

Четврто дијете 35,00 км Нема право 250KM+450 KM 

Општинска средства нису дефинисана и није било корисника рава на опрему новорођенчета. 
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   Табела 2. број корисника и укупно исплаћених средстава по правима за 2014. годину  

 

*) Поводом обиљежавања "Дјечије недеље" уз септембарску исплату исплаћено 10,00КМ по дјетету 

корисницима ДД-а и МД-а и једнократна новчана помоћ породици за рођене тројке у 2014.години  

 

ОРГАНИЗАЦИЈА: 

 

Послови дјечије заштите обављају се у општинама и то у Центрима за социјални рад односно у 

Службама социјалне и дјечије заштите.(чл.35. и 36. Закона) Послове обављају стручни кадрови од 

момента пријема захтјева,упуте на подношење документације,те сортирање документације, 

попуњавање прописаних шифрованих образаца (врло опширни) и одлучивања о прихватању 

односно не прихватању захтјева. 

Ревизију над сваким предметом ради правна служба Јавног фонда за дјечију заштиту у Бијељини. 

Свако рјешење се ревизира једанпут горишње и то 30.09.-ог текуће године,тако да право никада се 

не признаје трајно него за годину дана. 

Усвојен захтјев подразумјева доношење рјешења,одређивање обима права и поуку о правном лијеку. 

Правоснажно рјешење извршава-исплаћује се из средстава Јавног фонда за дјечију заштиту након 

мјесечно достављеног списка. 

Сваки предмет се уноси у базу податак у рачунар матичне општине.За општине Д.Жабар и 

Пелагићево информатичка обрада се радила у Јавном Фонду,у 2009 години бољом организацијом 

Службе социјалне и дјечије заштите информатички послови се раде у нашој служби. 

Исплата додатка на дјецу и других породиљских права врши се путем поште и за сада је исплата 

мјесец за мјесец. 

   Јавни фонд прави програме,врши едукације и издаје цертификат за рад на пословима дјечије 

заштите. 

   У правилу послови су подјељени на послове управног поступка и послове информатике и рада на 

бази података. Рјешења потписује Начелника општине.   

   Дакле, Јавни фонд за дјечију заштиту организује послове по општинама и врши надзор над 

обављеним послом. 

   Што се тиче општине Д. Жабар сарадња општина- Фонд је на високом нивоу. 

1. Додатак на дјецу 
2014.година 

Број дјеце Исплаћено КМ 

1. 1. Друго дијете   34 

49.060,00 

1. 2. Треће  дијете  34 

1. 3. Четврто дијете  5 

1. 4. Вулнерабилне групе дјеце 10 

Додатак на дјецу  - укупно  број дјеце 83 

Додатак на дјецу–број родитеља/корисника 53 

2.  Матерински додатак   

-   незапослене породиље 
7 3.570,00 

3.  Рефундација исплаћене нето  плате 

       - запослене породиље  укупно исплаћено  
10 33.835,62 

4. Рефундација исплаћене нак. нето  

   плате½ радног времена   

  - запослени родитељи 

0 0,00 

5.Право на помоћи за опрему новорођен. 10 2.500,00 

6. Социјализација дјеце Републике Српске  – Кумбор     5 2.670,55 

7. „Дјечија недеља“ и „Међународни дан дјетета“ * 2.680,00* 

8. Једнократна нов. помоћ Фонд  за треће      

    четврто дијете по Одлуци Владе РС  

6 
3.600,00 

0 

УКУПНО ИСПЛАЋЕНО од 1 до 8 97.916,17 
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   Приликом обављања, припрема и реализације око организовања и рада играонице за дјецу као и 

одласка дјеце на море значајно је поменути сарадњу са ОШ. Доњи Жабар,која има играонички 

простор и сваке године га ископристи у предвиђене активности.Играоница је радила и у подручним 

школама Ч.Поље и Лончари. Организација играоница као и финансирање је прешло у надлежност 

Министарства за образовање што је уређено законом ,но још увијек није постало пракса,тако да су 

општине у овом дјелу препуштене сами себи. Ове као и прошле године финасирање играонице 

обављено је из средстава буџета општине,а простор који је адекватно уређен за ове намјене већ 

постоји у школи тако да у њега није улагано сем нешто дидактичких средстава. У финасирању овог 

пројекта ове године нису учествовали родитељи. 

   Дакле,ове године програм играонице се проводи из општинских средстава јер фонд није 

организовао ову активност, и једна  смо од рјетких општина гдје играонице функционишу на 

описани начин. 

   Списак дјеце за одлазак на море у Кумбор –програм „Кумбор 14“ сачињен је по завршеном 

тендеру и пријавама-захтјевима родитеља. Пријављено је укупно дванаестеро (12) дјеце а одобрен је 

одлазак за седморо (7) дјеце,једаног  родитеља и једног васпитача  у термину од 27.08.2014.-

05.09.2014.  Васпитач који ће обављати послове за општине Д.Жабар и Брчко и Пелагићево је 

наставник из Брчког.Сваке године дјеци је додјељиван џепарац по 50,00 км,очекује се исти поступак 

и ове године.Што се тиче оцјене рада надлежне службе за послове дјечије заштите на нашој 

општини јавни фонд је изрекао само позитивне оцјене. По повратку дјеце са мора општинама се 

додјељује ЦД (забиљежене активности дјеце) исти се може погледати а није лоша идеја да се 

погледа на једној од скупштина. Био би то велики подстрек и Служби и Фонду и Скупштина би 

показала шири приступ дјечијој заштити. 

 

          ЗАКЉУЧЦИ: 
 

   Од 1997.год. када је формирана Служба социјалне и дјечије заштите послови дјечије заштите се 

обављају у континуитету без икаквих застоја. 

   Средства за исплату признатих права се обезбјеђују из републичког буџета.По први пут Општина 

Д.Жабар показује интерес за стимулисање наталитета,својим средствима. 

При остваривању свих права по закону о дјечијој заштити евидентна је добра сарадња са свим 

системима (школа,биро рада,полиција,пореска управа катастар и др.)Непрестано се предузимају 

мјере и поступци како би дјечија заштита била ближа свакој породици и како би сва давања  и права 

била сврсисходнија.                                                                                                                                                                                                                     

    О признатим правима води се евиденција и за сваког корисника отворен је предмет у оквиру кога 

је могуће врло брзо видјети све што се мјењало почев од школовања и других промјена) Сваки 

предмет је информатички обрађен у јединственом програму који се примјењује на новоу РС-а тако 

да су злоупотребе немогуће.Захваљујући овом систему днвевно се могу контролисати све уплате 

пореских обвезника (мисли се на доприносе) и постоји директна веза са трезором РС. 

   Морам напоменути да дјечија заштита није само пакет наведених права утврђених законом.О 

дјеци се брину и невладине организације – борачка организација,Црвени крст, школе мјесне 

заједнице и други .Борачка организација организује и додјељује новогодишње пакетиће,организује 

Светосавске прославе, води рачуна о дјеци палих бораца као и  дјеци РВИ. 

Црвени крст организује разна такмичења у сарадњи са школом и додјељује награде и признања. 

Црква води рачуна о духовном образовању дјеце и сваки празник обиљежава примјереним 

активностима. Организован превоз за ученике основне школе,организован превоз за ученике средње 

школе о чему је било говора кроз друге информације значајна је помоћ дјеци и њиховим 

породицама. Организовање дјеце у културно-умјетничком друштву, веома је значајна активност. 

ВЕОМА ВАЖНО СТИМУЛИСЊЕ НАТАЛИТЕТА  (Општинска Одлука којом се стимулише 

наталите и за свако новорођено дијете родитељи имају право на једноклратну новчану помоћ.) 

Помоћ је додјељена у 6 случаја  у  укупном износу од 3.800 КМ. 
                                                                                                                                                                    

    ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА: 
 

   - Дјечија заштита је значајна друштвена дјелатност коју треба свакодневно јачати и ширити обим 

права. 

   - Стимулисати добровољне дјелатности,невладин сектор да као и до сада раде на заштити интереса 

дјеце и њихових породица. Мисли се на додатно стимулисање наталитета. Напр. Стимуланс за 

четврто и пето дијете. 

________________________ 
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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 и 4/05-исправка),Скупштина општине Доњи Жабар је на 25. редовној 

сједници одржаној 30. јуна 2015. године, донијела следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 
I 

   Прихвата се Информација о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите за 2014. 

годину на подручју општине Доњи Жабар. 

II 

   Информација 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:01-022-48/15                                                                                Предсједник Скупштине   

30. јун 2015. године                                                                                Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар                                                                    

_____________________ 

 

ИНФОРМАЦИЈА 

о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите за 2014.-у годину на 

подручју општне Доњи Жабар 
 

       Република Српска преко својих органа уређује и обезбјеђује права бораца,војних инвалида, 

породица погинулих и несталих бораца и цивилних жртава рата. 

    Законом о правима бораца,војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског 

рата Републике Српске(«Службени гласник Републике Српске», бр.134/11) регулисана су права: 

1.  бораца, 

2.  ратних и мирнодопских војних инвалида (у даљем тексту: војни инвалид)  

3.  чланова породице погинулих,умрлих и несталих бораца одбрамбено-отаџбинског рата (у даљем  

тексту: породица погинулог борца), 

4.  чланова породице умрлих војних инвалида,  

5.  чланова породице погинулог или умрлог војника на служењу војног рока и лица у резервном 

саставу, 

6.  друга питања од значаја за остваривање права прописаних овим Законом. 

 

             ПРАВА БОРАЦА СУ: 

1. Борачки додатак; 

2. Накнада одликованим борцима; 

3. Здравствена заштита и друга права у вези са здравственом заштитом; 

4. Посебан стаж у двоструком трајању; 

5. Приоритет у запошљавању; 

6. Приоритет у стамбеном збрињавању; 

7. Друга права у складу са посебним прописима. 

              

            ПРАВА ВОЈНИХ ИНВАЛИДА: 

 1. лична инвалиднина 

 2. додатак за његу и помоћ 

 3. ортопедски додатак , 

 4. допунско материјално обезбјеђење , 

 5. Здравствена заштита и др.права у вези са остваривањем здравствене заштите 

 6. ортопедска и др.помагала 
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 7. Бањско и климатско лијечење ; 

 8. приоритет у запошљавању; 

 9. приоритет у стамбеном збрињавању 

  10.пореске и царинске олакшице; 

 11.отклањање архитектонских баријера 

 12.предност у коришћењу услуга државних органа,јавних установа и осталих правних 

субјеката приликом рјешавања својих права и интереса . 

       Право на личну инвалиднину(РВИ) остварује 78 ратна војна инвалида,од I до X категорије, и то:                                                                                                    

                   I  категорија        1   корисник 

                  II  категорија       1    корисник 

                 III  кaтегорија       3  корисника 

                 IV  категорија      7    корисника 

                  V  категорија       12   корисника 

                VI  категорија       5    корисника 

               VII  категорија       12  корисника 

              VIII  категорија       11  корисника 

                IX  категорија       12   корисника 

                 Х  категорија        14   корисника 

 

                 ПРАВА ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ ПОГИНУЛОГ БОРЦА И ЧЛАНОВА  

      ПОРОДИЦЕ УМРЛОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА: 

 1 . Породичну инвалиднину 

 2 . увечана породичну инвалиднину; 

 3 . здравствену заштиту и др.права у вези са остваривањем здравствене заштите; 

 4 . накнаду трошкова изградње надгробног споменика погинулом борцу; 

 5 . приоритет у запошљавању; 

 6 . накнаду породици одликованог борца; 

 7 . накнаду трошкова сахране есхумираног борца; 

 8 . бањско и климатско лијечење ; 

 9 . приоритет у стамбеном збрињавању; 

 10.пореске и царинске олакшице; 

 11.предност при упису у образоване установе ,додјељивању стипендијаза школовање и 

смјештај у студентске домове; 

 12.предност у коришћењу услуга државних органа,јавних установа и осталих правних 

субјеката приликом рјешавања својих права и интереса . 
 

             Породична инвалиднина је новчана накнада коју остварују чланови породице погинулог 

борца,односно умрлог војног инвалида,по основу смрти тих лица. 

              Право на породичну инвалиднину као уживаоци остварује 43  корисника и 11 корисника као 

сауживаоци породичне инвалиднине. 

              Породичну инвалиднину иза умрлог војног инвалида остварује 5 уживалаца  
                  
               Увећану породичну инвалиднину остварује 1 уживаоц и 1 сауживаоц. 

 

              ЦИВИЛНЕ ЖРТВЕ РАТА: 
 

                 Цивилне жртве рата остварују своја права у складу са Законом о заштити цивилних жртава 

рата («Службени гласник Републике Српске»,бр.25/93 и 32/94) који је ступио на снагу 

06.01.1994.године,односно,након доношења Одлуке о престанку непосредне ратне опасности и 

ратног стања,од 19.06.1996. године, и Закона о измјенама и допунама закона цивилних жртава рата     

( „Сл.гласник Р.Српске „ ,бр.37/07 и 60/07).  
 

 1)   Личну цивилну инвалиднину остварује 5  цивилних жртава рата (ЦЖР), од I до VI групе, и то: 

                V  група     1   корисника 

               VI  група      4  корисника 
 
 

2) Породичну цивилну инвалиднину остварују чланови породице цивилне жртве рата,и то:  

                уживаоци:    5     корисника 
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ИСПЛАТЕ 

    Мјесечна примања по Закону о правима бораца , војних инвалида и породица погинулих бораца 

одбрамбено отаџбинског рата су : за војне инвалиде – лична војна инвалиднина,додатак за његу и 

помоћ,ортопедски додатак,средства за допунско материјално обезбјеђење, а за чланове ППБ и 

ПУВИ– породичне војне инвалиднине. 

    Основица за обрачун  мјесечних примања усклађује се почетком сваке године са индексом 

кретања  малопродајних цијена у предходној години , према саопштењу Завода за статистику 

Р.Српске и висином расположивих средстава планираних у Буџету Р.Српске за текућу годину.   
 

    Одлуку о усклађивању основице доноси Влада Републике Српске, а за 2012. годину износила је 

515,оо КМ .   
                                                                       

 Б о р а ч к и  д о д  а т  а к 
 

Од 01.01.2012.године признавало је се право на мјесечни борачки додатак борцима од I до V 

категорије који су до 01.01.2012.године напунили 60 година живота , те и борци млађи од 60 година 

ако су корисници личне пензије одређене од гарантованог пензијског основа у зависности од 

категорије борца, почев од 01.05.2012.године. 

Право на борачки додатак у 2014.-oj години је остварило укупно 516 бораца од тога право на 

мјесечни борачки додатак 227 бораца и на годишњи борачки додатак 289. 

За све коринике морала су се донијети нова рјешења што је у складу са чланом 33. Закона о 

правима бораца , РВИ и ППБ као и Уредбе о борачком додатку. 

 

Б а њ с к а  р е х а б и л и т а ц и ј а 

 

У складу са Пројектом бањске рехабилитације РВИ и чланова ППБ одбрамбено-отаџбинског 

рата РС за 2014. годину ,упућено је два лица на бањско лијечење , из реда ППБ . 

 

Осим горе наведеног, овај реферат обавља послове војне евиденције лица која су регулисала 

војну обавезу, што је у складу са Упутством о начину вођења евиденције о лицима која су 

регулисала војну обвзу. То подразумијева  издавање Увјерења о дужини војног ангажовања у  ВРС и 

ОС бивше СФРЈ, о служењу војног рока, о времену проведеном у радној обавези и другим 

чињеницама о којима се води службена евиденција, као и пријава  и одјава лица са подручја других 

општина у Републици Српској и Брчко-Дистрикту. 

   У 2014.-ој години смо поред свакодневних редовних  обавеза, запримања и уношења података у 

информациони систем, слање редовних мјесечних извјештаја Министарству рада и борачко-

инвалидске заштите, преузимање обрачуна мјесечних примања корисника по Закону ,од истих , 

реферат за борачко-инвалидску заштиту је имао обавезу да ради и доноси рјешења по службеној 

дужности, те и да одлучује и рјешава по захтјевима странака ( категоризација, борачки додатак и др. 

права), преводили сва рјешења на нове законске прописе. 
 

                      О б р а ђ и в а ч                                                                                        ПРЕДЛАГАЧ 

   Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                   Радмила Божић, с.р.                                                                          Жељко Марјановић , с.р. 

________________________ 
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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 и 4/05-исправка),Скупштина општине Доњи Жабар је на 25. редовној 

сједници одржаној 30. јуна 2015. године, донијела следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

   Прихвата се Информација о субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа у 2014. години 

из Буџета општине Доњи Жабар. 

II 

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

   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 

                                    

Број:01-022-49/15                                                                                      Предсједник Скупштине   

30. јун 2015. године                                                                                       Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар                                                                    

_____________________ 

 

ИНФОРМАЦИЈА 

о субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа у 2014. години из Буџета 

општине Доњи Жабар 

 

   Одлукa о субвенцији трошкова превоза ученика основне школе, Одлука о суфинасирању трошкова 

превоза ученика средњих школа са подручја општине Доњи Жабар- („Сл.гласник општине Доњи 

Жабар“ број: 14/09)  и Одлукa о стипендирању и награђивању  студената донесене су од стране 

Скупштине општине Доњи Жабар  као резултат става одборника да породицу максимално помогну 

у остваривању њихове намјере да своје чланове образују и што више оспособе за самосталан 

живот.Младе људе треба стимулисати у њиховој намјери да успију остварити своје циљеве, да 

заврше школовање и постану корисни и продуктивни чланови друштва. 

   При доношењу Одлука руководило се чињеницом да су дјеца и млади стална друштвена брига и да 

их стално треба стимулисати а нарочито у времену опште материјалне кризе у РС-у и шире,када 

породица  трпи све друштвене стресове.Присутна је  незапосленост и свакојаки други проблеми. 

Трошкови школовања нису мали и стална су обавеза. 

Општина има и намјеру да на овај начин придобије млађе кадрове  и створи услове бржег и 

успјешнијег развоја. Основно школовање је обавезно и улога општине у превозу дјеце од куће до 

школе и назад  је примаран задатак и голем помак у бризи о дјеци. 

   У прошлости, скоро од самог оснивања општине водило се рачуна о овим проблемима и у складу 

са материјалним приликама бринуло се о дјеци. 

2009 г.први пут је органозован превоз за ученуике основне школе,што је био значајан проблем 

родитеља јер су дјецу морали доводити у школу. Средњошколци могу да путују  организованим 

превозом а цијена превоза је значајно мања у односу на ранији период. 

Очигледно је да су створени солидни услови и значајно повећана брига о стандарду ученика и 

студенаста. Сада је то пакет мјера и Одлука, складна цјелина.  

 

   Када је у питању превоз ученика средње школе говоримо углавном о превозу на релацији 

Ч.Поље,Д.Жабар и Лончари-Брчко и назад.Занемарљив је број дјеце која путују на другој релацији. 

 

Табеларно приказано, корисници превоза по мјесним заједницама је овако: 

 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УКУПНО: 

ДОЊИ ЖАБАР ЧОВИЋ ПОЉЕ ЛОНЧАРИ  

64 22 21 107 

 

   Сви корисници права на превоз средњошколаца а сходно поменутој Одлуци субвенционирају се са 

40,00 КМ и у цијени превоза учествују са 10,00 КМ. Дакле укупна цијена превоза средњошколаца је 

50,00 КМ.  Укупан износ превоза који плаћа општина и учешће  корисника превоза уплаћије се на 

жиро рачун  овлаштеног превозника „Vienatour“. Како је поменуто, превоз користе углавно сви 

средњошколци који испуњавају услове прописане Одлуком а ради се о 107  корисника . (Прошле 

године 97 ученика) 

Један корисник не користи уговорени превоз јер се школује ван Брчког и наплаћују износ од 47,00 

КМ путем банке. Мјесечна рата која се плаћа превознику је 3.666,00 КМ 
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   Превоз ученика основне школе обавља аутопревозник „Космос“ Обудовац.Аутобус саобраћа од 

најудаљенијих дјелова мјесних заједница до основне школе и назад. Ред вожње је усклађен са 

школским распоредом .Да би се постигао пуни ефекат превоза ученика константно  је снимана 

ефикасност превоза,са превасходном намјером да се удовољи сваком ученику. Из тог разлога 

одређено је више стајалишта,а са правом се може констатовати да превозник стане скоро пред 

сваком кућом. Стајалишта је још увијек могуће дорађивати  јер суштина је у томе да дјеца са мало 

проблема долазе у школу и из исте се враћају. 

 

   Превоз је регулисан на начин да се финасира из два извора.Средства министарства за 

просјвјету,буџетска средства општине Д.Жабар. Све уплате врше се директно превознику „D.О.О. 

VIENA TOUR“ Лончари 

У овом моменту путује 71. основца.   (Прилог списак) 

 

         ТАБЕЛА: 

 

Главне дестинације на подручју опђштине Д.Жабар 

Баре Лончари Цвијани Д.Поље Ч.Поље Укупно: 

15 8 12 10 26 71 

 

Трошкови превоза ученика основне школе  на мјесечном нивоу су:                3.186,00 КМ 

Учешће Министарства просвјете и култуте РС:                                                  13.302,60 КМ 

Буџетска срества Општине Д.Жабар:                                                                   28.676  КМ 

 

   У 2013/14  години  трошкови превоза средњошколаца износили су  укупно 32.995,00 КМ и то је 

плаћено превознику  „D.О.О. VIENA TOUR“ Лончари. (Прошла година на мјесечном нивоу 4.512,00 

КМ) 

 

   Обзиром да је превоз увелико заживио да је у пуној функцији,примјетно је да га користе и 

родитељи дјеце те старије особе  и грађани. Није ли ово увод у јавни превоз свих грађана. 

 

     З акљ уч ак : 
 

   Одлукa о субвенцији трошкова превоза ученика основне школе, Одлука о суфинасирању трошкова 

превоза ученика средњих школа са подручја општине Доњи Жабар , Одлукa о стипендирању и 

награђивању  студената проводе се сасвим успјешно и у складу са прописима. 

   Примјена одлука се ставља у приоритет и до сада није дошло у питање поступање по одредбама 

Одлука,како у погледу исплате  оствареног права као у погледу вођења поступка за остваривање 

права. 

   Све исплате корисницима, ишле су почетком мјесеца што је врло важно, јер је пракса да се таква 

давања обично исплаћују на крају мјесеца. 

________________________ 
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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 и 4/05-исправка),Скупштина општине Доњи Жабар је на 25. редовној 

сједници одржаној 30. јуна 2015. године, донијела следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

   Прихвата се Информација о провођењу Закона о занатско-предузетничкој дјелатности са 

табеларним прегледом регистрованих радњи и других облика предузетничке дјелатности. 

 

II 

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

   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 

                                    

Број:01-022-51/15                                                                                       Предсједник Скупштине   

30. јун 2015. године                                                                                       Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар                                                                    

_____________________ 

ИНФОРМАЦИЈА 
О  ПРОВОЂЕЊУ  ЗАКОНА  О  ЗАНАТСКО - ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ  ДЈЕЛАТНОСТИ  СА  

ТАБЕЛАРНИМ  ПРЕГЛЕДОМ  РЕГИСТРОВАНИХ  РАДЊИ  И  ДРУГИХ  ОБЛИКА  

ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ  ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

     Закон о занатско-предузетничкој дјелатности објављен је у "Службеном гласнику Републике 

Српске", број 117/11, а ступио је на снагу o1.о1.2012.године. 

      Закон о измјени и допуни Закона о занатско-предузетничкој дјелатности објављен је дана 

25.12.2012.године у "Службеном гласнику Републике Српске", број 121/12, а измјене се односе на 

продужење рока за усклађивање пословања предузетника за нових годину дана.  

      Нови Закон о измјени и допуни Закона о занатско-предузетничкој дјелатности објављен је дана 

о8.о8.2013.године у "Службеном гласнику Републике Српске", број 67/13.  

      Поред матичног Закона, ову област уређују и други законски прописи те подзаконска акта, и то: 

Закон о трговини ("Службени гласник Републике Српске", број 6/о7 и 52/11), Закон о угоститељству 

("Службени гласник Републике Српске", број 15/10 и 57/12), Закон о превозу у друмском саобраћају 

("Службени гласник Републике Српске", број 111/о8 и 50/10), Уредба о класификацији дјелатности 

("Службени гласник Републике Српске", број 119/10), Правилник о минималним условима у погледу 

пословног простора, уређаја и опреме за обављање трговинске дјелатности ("Службени гласник 

Републике Српске", број 84/о7) и Правилник о разврставању, минималним условима и 

категоризацији угоститељских објеката ("Службени гласник Републике Српске", број 108/11),  

Уредба о предузетничким дјелатностима („Службени гласник Републике Српске", број 25/15), као и 

низ Одлука и Правилника Скупштине општине Доњи Жабар и Начелника општине Доњи Жабар. 

     Законом о занатско-предузетничкој дјелатности прописују се и уређују услови и начин за 

оснивање радње, те начини обављања занатско - предузетничке дјелатности, организовање 

предузетника и надзор. 

     Предузетничка дјелатност, у смислу овог закона, је обављање регистрованих привредних 

дјелатности од стране физичких лица, које се остварују производњом, прометом или пружањем 

услуга на тржишту, ради стицања добити. 

     Дјелатностима у смислу овог Закона сматрају се дјелатности утврђене Законом о класификацији 

дјелатности, умјетнички и стари занати као и послови домаће радиности, а које су на Листи 

предузетничких дјелатности у саставу Уредбе о предузетничким дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске", број 25/15). 

      На крају желим да истакнем да је 61 самостални предузетник уписан у Регистар, од чега је 11 

предузетника брисано из истог, тако да 50 предузетника тренутно обавља предузетничку дјелатност. 

 

      Доњи Жабар, 18.о5.2015.год.            

                       

                              Обрађивач:                                                                                ПРЕДЛАГАЧ: 

       Стручни сарадник за привреду и предузетништво                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                         Миле Максимовић                                             Жељко Марјановић, инж. пољопривреде                                                                       

 

ЕВИДЕНЦИЈА  
САМОСТАЛНИХ ПРЕДУЗЕТНИКА 

 

1. Бетонска галантерија „DIS“ с.п. – Доњи Жабар    ОДЈАВА      

Александар Савић  065-818-097 
 

2. Трговина „ДАНИЈЕЛА“ с.п. –Лончари            

Ненад Шалипур  054-861-134 

../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/1%20%20Betonska%20galanterija%20DIS
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/2%20%20Trgovina%20DANIJELA
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3. Каменорезачко-трг. радња „ДИЈАМАНТ“ с.п. – Лончари    

Живко Цвјетковић  065-924-647 
 

4. Сервис рачунара „MICROMAX COMPUTERS“ с.п. – Лончари    

Мирко Максимовић  065-695-324 
 

5. Ресторан „ОДМОР“ с.п. – Лончари              ОДЈАВА      

Невенка Ристић   065-738-329 
 

6. Трговина „ПРОЉЕЋЕ - 2“ – Доњи Жабар      ОДЈАВА 

Kajdomqaj Jehone   063-909-980 
 

7. Трговина „ДЕЈАНА“ с.п.- Доњи Жабар 

Нада Марјановић   054-875-300 
 

8. Трговина „ПОЛЕТ“ с.п. – Човић Поље 

Јово Пантелић  065-594-335 
 

9. Трговина „ЗОКА“ с.п. – Лончари 

Зоран Трнинић   065-185-426 
 

10. Бифе „ВИДИКОВАЦ“  с.п. – Лончари       

Биљана Вукановић    065-532-537 
 

11. „МЕСНИЦА КОД БУЋЕ“ с.п. – Лончари 

Младен Ракита   066-689-153   
 

12. Ауто-дијелови „ЕУРО-ПРОМ“ с.п. – Лончари 

Милан Васић   065-601-031 
 

13. Ауто-сервис „ЕУРО-ПРОМ СЕРВИС“ с.п. – Лончари 

Милан Васић   065-601-031 
 

14. Трговина „КУМОВИ“ с.п. – Лончари 

Ненад Николић   065-691-066 
 

15. Трговина „КУМОВИ – 2“ с.п. – Лончари 

Ненад Николић   065-691-066 
 

16. Приватна ветеринарска амбуланта „КРЕШИЋ“ с.п. – Д. Жабар    ОДЈАВА 

Мира Крешић-Мандић   065-659-447 
 

17. Фризерски салон „ДЕЈАНА“ с.п. – Лончари 

Марија Стојановић   065-878-698 
 

18. Ауто-праона „ ОКИ “ с.п. – Лончари 

Жарко Окука   065-270-027 
 

19. Ресторан  ЛОВАЦ  с.п. – Доњи Жабар          

  Стеван Крунић   065-436-521 
 

20. Трговина „НАДА“ с.п. – Лепница 

Дејана Пачавра   065-881-094 
 

21. Фризерски салон „ТИНА“ с.п. – Лончари 

Кристина Шалипур   054-861-409 
 

22. Ресторан  ВЈЕТРЕЊАЧА  с.п. – Лончари        

Дејан Јанковић   065-937-774 
 

23. Сервис аутомобила „ДЕЈО“ с.п. – Лончари                   ОДЈАВА 

Дејан Миркић   066-538-377 
 

24. “LKW – SERVIS“ с.п. – Човић Поље 

Драган Игњић   054-875-380 
 

25. Трговина „ТАМАРА“ с.п. – Лончари 

Урош Николић   065-583-850 
 

26. Агенција „SPOT-MEDIJA“ с.п. – Доњи Жабар 

Стеван Крунић   065-521-397  и  Драган Њежић 
 

27. Каменорезачка радња „МЕРМЕР“ с.п. – Лончари 

Саша Игњић   065-516-273 

 

../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/3%20%20Kamenorez.%20%20DIJAMANT
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/4%20%20Servis%20računara%20MICROMAX%20COMPUTERS
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/5%20%20Restoran%20ODMOR
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/6%20%20Trgovina%20PROLJEĆE%20-%202
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/7%20%20Trgovina%20DEJANA
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/8%20%20Trgovina%20POLET
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/9%20%20Trgovina%20ZOKA
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/10%20%20Bife%20%20VIDIKOVAC
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/11%20%20MESNICA%20KOD%20BUĆE
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/12%20%20Auto-dijelovi%20EURO-PROM
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/13%20%20EURO-PROM%20SERVIS
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/14%20%20Trgovina%20KUMOVI
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/15%20%20Trgovina%20KUMOVI%20-%202
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/16%20%20PVA%20%20KRESIC
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/17%20%20Friz.%20salon%20DEJANA
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/18%20%20Auto-praona%20O%20K%20I
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/19%20%20Restoran%20LOVAC
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/20%20%20Trgovina%20NADA
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/21%20%20Friz.%20salon%20TINA
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/22%20%20Restoran%20VJETRENJACA
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/23%20%20Servis%20automobila%20%20DEJO
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/24%20%20LKW%20-%20SERVIS
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/25%20%20TAMARA
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/26%20%20SPOT%20MEDIJA
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/27%20%20Kamenorez.%20%20MERMER
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28. Кафе бар  „OM TITANO“ с.п. – Доњи Жабар      

Дамјан Тешић   054-811-160  
 

29. Ауто-лимар „СТАНИШИЋ“ с.п. – Лончари 

Константин Станишић   065-525-217 
 

30. Мини клаоница „БОРИК“ с.п. – Доњи Жабар 

Живан Арсенић  065-824-035 
 

31. Ауто-сервис „ГОЛФ“ с.п. – Лончари 

Перица Николић   054-861-099 
 

32. Трговина „СЛАВИС“ с.п. – Доњи Жабар 

Мара Тодоровић   065-204-277 
 

33. Трговина „НИНА“ с.п. – Доњи Жабар               ОДЈАВА 

Љепосава Стјепановић   066-467-101 
 

34. Тезга „PHILIPS“ с.п. – Лончари 

Владислав Рашић   065-653-881 
 

35. Расадник украсног биља „ИГЊИЋ“ с.п. – Човић Поље 

Анђелија Игњић   065-619-182 
 

36. Кафе бар  „CAZABLLANCA“  с.п. – Лончари       

Гојко Зарић   066-989-452  
 

37. Пољопривредно газдинство „ФАРМА ИГЊИЋ“ с.п. – Човић Поље 

Милан Игњић   065-589-260 
 

38. Трговина „ МБ “ с.п. – Лончари 

Момир Бодирога   066-661-925 
 

39. Мотел „VIENA“ с.п. – Лончари                             ОДЈАВА 

Мариана Иванчићевић   066-668-878 
 

40. Ауто-електричарска радња „ЗОКА“ с.п. – Лончари 

Зоран Китић   065-513-483 
 

41. Трговина „ ЦД “ с.п. – Лончари 

Здравко Стевановић   066-540-596 
 

42. Цвјећара „ОРХИДЕЈА“ с.п. – Лончари 

Ана Каштеровић   065-306-762 
 

43. Ресторан  „СТАРИ ХРАСТ“  с.п. – Лончари        

Един Ханталашевић   061-880-653 
 

44. Ресторан  „БИГ-БЕН“  с.п. – Лончари         

  Дејан Јанковић   065-937-774  
 

45. Кафетерија  „S“ с.п. – Лончари         

Дејан Јанковић   065-937-774  
 

46. Музик шоп „ЕСТРАДА“ с.п. – Лончари 

Сока Смиљанић   065-539-839 
 

47. Издвојени пословни простор „ЕСТРАДА – 2“ – Лепница      ОДЈАВА 

Сока Смиљанић   065-539-839 
 

48. Трговина „БЛИЦ“ с.п. – Лончари 

Снежана Гајић   062-932-202 
 

49. Пољопривредни произвођач „ДУВАН“ с.п. – Човић Поље 

Марко Митровић   054-853-000 
 

50. Трговина „МЛАДОСТ“ с.п. – Доњи Жабар 

Иван Стјепановић   065-606-071 
 

51. Цвјећара „ФЛОРА“ с.п. – Лончари 

Јадранка Иљић   065-199-436 
 

52. Ресторан  „ОДМОР“  с.п. – Лончари 

Цвијета Михајловић    065-801-772  

 

../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/28%20%20OM%20TITANO
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/29%20%20STANISIC
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/30%20%20%20mini%20klaonica%20%20BORIK
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/31%20%20%20auto-servis%20GOLF
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/32%20%20%20Trgovina%20%20SLAVIS
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/33%20%20%20Trgovina%20%20NINA
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/34%20%20%20Tezga%20%20PHILIPS
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/35%20%20Rasadnik%20ukr.%20bilja%20IGNJIC
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/36%20%20CAZABLLANCA
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/37%20%20farma%20%20IGNJIC
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/38%20%20trgovina%20%20%20M%20B
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/39%20%20motel%20VIENA
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/40%20%20%20auto-el.%20radnja%20ZOKA
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/41%20%20Trgovina%20CD
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/42%20%20Cvjećara%20%20ORHIDEJA
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/43%20%20Restoran%20STARI%20%20HRAST
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/44%20%20Restoran%20BIG%20BEN
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/45%20%20Kafeterija%20S
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/46%20Muzik%20šop%20ESTRADA
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/47%20Muzik%20šop%20ESTRADA%20-%202
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/48%20%20Trgovina%20BLIC
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/49%20%20polj.gazd%20DUVAN
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/50%20%20Trgovina%20MLADOST
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/51%20%20Cvjećara%20%20FLORA
../../../../../../../../../Users/Mitar/Downloads/52%20%20Restoran%20ODMOR%20-%20Cica
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53. Кафе-бар  „КРУГ“ с.п. - Лончари         

Никола Ристанић   066-028-712  
 

54. Пољопривредно газдинство „ЛАЗАРЕВО ПОЉЕ“ с.п. – Д. Жабар   ОДЈАВА 

Лазар Миркић   065-537-085 
 

55. Ауто-сервис „УНИВЕРЗАЛ“ с.п. – Доњи Жабар                       ОДЈАВА 

Стеван Жаркић  065-517-222 
 

56. Ветеринарскаамбуланта „КРЕШИЋ“ с.п. – Доњи Жабар  

Илија Крешић   065-659-447 
 

57. Гвожђара „M.B. – TRADE“ с.п. – Лончари 

Бојана Мићановић   065-808-260 
 

58. Трговина „РИСТИЋ“ с.п. – Доњи Жабар 

Никола Ристић   065-808-294 
 

59. Ресторан „ОДМОР М“ с.п. - Лончари      

Горан Ковачевић   065-171-999 
  

60. Трговина „ТЕОДОРА“ с.п. – Доњи Жабар 

Никола Ристић   066-738-669 
 

61. Мотел  „КУГЛАНА“ с.п. – Лончари                                      ОДЈАВА 

                 Марко Нинић   065-906-480 

  
 Доњи Жабар, 18.5.2015.год.                                 

                                                                     Стручни сарадник за привреду и предузетништво  

                                                                                                     Миле Максимовић 

________________________ 

    73 

   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 и 4/05-исправка),Скупштина општине Доњи Жабар је на 25. редовној 

сједници одржаној 30. јуна 2015. године, донијела следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

   Прихвата се Информација о стању уређења и одржавања спомен обиљежја на подручју Општине 

Доњи Жабар. 

II 

   Информација 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:01-022-53/15                                                                                      Предсједник Скупштине   

30. јун 2015. године                                                                                       Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар                                                                    

_____________________ 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 

о стању уређења и одржавања спомен обиљежја на подручју општине Доњи Жабар 
 

   1. На основу Закључка Скупштине општине Доњи Жабар број 01-022-121/12 од 27. јула 2012. 

године донесеног на Тридесетдеветој редовној сједници и објављеног у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“, Ванредни број 15/12, дата је сагласност  на Листу споменика и спомен-

обиљежја од великог значаја за општину Доњи Жабар, и то: 

     - Споменик погинулим борцима Војске Републике Српске и цивилним жртвама рата 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске на подручју Мјесне заједнице Доњи Жабар, 
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     - Споменик погинулим борцима Војске Републике Српске и цивилним жртвама рата 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске на подручју Мјесне заједнице Лончари, 

     - Споменик погинулим борцима Војске Републике Српске и цивилним жртвама рата 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске на подручју Мјесне заједнице Човић Поље, 

     - Спомен обиљежје у Мјесној заједници Доњи Жабар у част оснивања Прве Посавске чете 

1941.године (двориште куће Катића). 

   Споменици и спомен-обиљежја доприносе очувању вриједности које се односе на трајно 

обиљежавање значајних догађаја ослободилачких ратова, чувања успомена на истакнуте личности 

ослободилачких ратова, његовања културно-историјске традиције и одавања почасти погинулим 

припадницима Српске и Црногорске војске у ослободилачким ратовима до 1918. године, 

учесницима антифашистичке борбе у Другом свјетском рату, као и борцима у Одбрамбено-

отаџбинском рату Републике Српске, на подручју општине Доњи Жабар. 
 

   2. Спомен обиљежја на подручју општине Доњи Жабар су у уредном стању (без оштећења) и 

Општинска управа надлежна за комуналне дјелатности и заштиту животне средине у сарадњи са 

предсједницима савјета мјесних заједница je редовно ангажовала физичка лица за кошење траве око 

спомен обиљежја у свим мјесним заједницама на подручју општине Доњи Жабар.    

Потешкоће постоје око прања и чишћења спомен обиљежја у све три мјесним заједницама  (не врши 

се редовно). 

                                                                                                                                    ПРЕДЛАГАЧ: 

                             Информацију израдила:                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                        

             Самостални стручни сарадник за комуналне                                      Жељко Марјановић, с.р. 

     дјелатности, заштиту животне средине и заштиту на раду 

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

________________________ 
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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 и 4/05-исправка),Скупштина општине Доњи Жабар је на 25. редовној 

сједници одржаној 30. јуна 2015. године, донијела следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

   Прихвата се Информација о стању уређења и одржавања мјесних гробаља на подручју Општине 

Доњи Жабар. 

II 

   Информација 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:01-022-50/15                                                                                      Предсједник Скупштине   

30. јун 2015. године                                                                                       Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар                                                                    

_____________________ 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 

о стању уређења и одржавања мјесних гробаља на подручју општине Доњи Жабар 
 

     На подручју општине Доњи Жабар Општинска управа надлежна за комуналне дјелатности и 

заштиту животне средине у сарадњи са Предсједницима савјета МЗ је у овој години вршила 

ангажовање особља (физичка лица) за кошење траве на јавним површинама мјесних гробаља МЗ 

Доњи Жабар, МЗ Човић Поље и МЗ Лончари. Вршено је и редовно отклањање депонија које се 

стварају и одвоз контејнера.Депоније на мјесном гробљу у МЗ Доњи Жабар се стварају и редовно се 

чисте. 
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   Фирма, ДОО „VIENA TOUR“ из Лончара, која је овлаштена да врши услуге одвоза и депоновања 

комуналног отпада са територије општине Доњи Жабар је поставила за један  контејнер више на 

мјесно гробље у МЗ Доњи Жабар због указане потребе, те се редовно ангажује за отклањање 

депонија које се стварају. 

     У априлу 2015. године извршено је насипање шљунком свих прилазних макадамских путева ка 

мјесном гробљу у МЗ Доњи Жабар. 
 

     Проширење и измијештање ограде на мјесном гробљу МЗ Човић Поље није завршено. 

На мјесном гробљу у МЗ Доњи Жабар је потребно санирати постојећу ограду, а и планирати 

средства за проширење гробља.    
 

                          Информацију израдила:                                                              ПРЕДЛАГАЧ                                                                                                                                                      

  Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности,                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          заштиту животне средине и заштиту на раду                                     Жељко Марјановић 

   Драгиња Ђорђић,дипл.инж.заштите на раду  

                    и заштите животне средине 

......................................................................................................................... 
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
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      На основу чл. 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и  чл. 44. и 61. став 5. Статута 

општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 6/05, Ванредни број 7/12 и 

Ванредни број 9/12-а.т.), Начелник општине Доњи Жабар, доноси 

ОДЛУКУ 

о продаји расходованог путничког моторног возила-Шкода Фелиција 

Члан 1. 

   Овом Одлуком одређују се услови и начин продаје расходованог путничког моторног возила у 

својини општине Доњи Жабар са следећим подацима о возилу: 

     1. Путничко моторно возило марке“ШКОДА“   

     2. Врста возила: М1 – путнички 

     3. Тип:6U1485 

     4. Произведен: 2001. године 

     5. Боја: црвена 

     4. Број шасије: TMBEFF61415325709 

     5. Број мотора:3107318 , расходован 

     6. Регистарски број: 431-J-419 одјављен 

     7. Својина: ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР 

     8. Адреса: Трг Младости број 2, 76273 Доњи Жабар, Контакт телефон: 054/875-100 

Члан 2.  

   Продаја путничког моторног возила из члана 1. ове Одлуке извршиће се усменим јавним 

надметањем (лицитација) уз критеријум највише понуђене цијене.  

   Јавни оглас за лицитацију објавиће се у на огласној табли општине и огласним таблама мјесних 

канцеларија и мјесних заједница. 

   Почетна продајна цијена возила одређује се у износу од 500,00 КМ.  

Члан 3. 

   Возило се продаје у виђеном стању без права купца на приговоре за материјалне недостатке возила. 

   Заинтересована лица могу погледати возило сваког дана у дворишту општине Доњи Жабар. 

   Све трошкове који настану у вези са продајом возила сноси купац. 

Члан 4. 

   Право учествовања по јавном огласу имају правна и физичка лица која уплате кауцију у износу од 

10% од почетне цијене на благајни општине Доњи Жабар у Канцеларији за развој, јавне службе и 

управу-Благајна, најкасније до почетка лицитације. 

   Понуђачу-учеснику лицитације који понуди највишу цијену, кауција се урачунава у купопродајну 

цијену возила.  

   Уговор о продаји изакључује се у року од три дана од дана отварања понуда. 
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  Понуђач који у року из става 3. овог члана не закључи уговор о продаји са Општином као продавцем 

искључује се из даљег надметања, а уговор о продаји се закључује са следећим рангираним понуђачем 

до најниже понуђене цијене која није мања од почетне цијене. 
 

Члан 5.  

   Поступак продаје возила из члана 1. ове Одлуке спровешће Комисија за лицитацију расходованог 

возила, без права на накнаду за свој рад, у саставу: 

     - Стево Тодоровић, Предсједник Комисије 

     - Слободан Вуковић, општински службеник, члан 

     - Миле Максимовић, општински службеник, члан 

   Комисија из става 1.овог члана објављује оглас за продају возила путем усменог јавног надметања са 

датумом и временом лицитације, проводи лицитацију и објављује износ највише понуђене цијене 

понуђача. 

   О свом раду Комисија сачињава записник који доставља Начелнику општине са приједлогом за 

закључивање уговора о продаји возила са понуђачем који је понудио највиши износ цијене. 
 

Члан 6. 

   Ова Одлука као акт пословања ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Доњи Жабар". 

Број:02-022-8/15                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

24 јун 2015. године                                                                              Жељко Марјановић, с.р. 

Доњи Жабар 

............................................................................................................................................................... 
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предузетничке дјелатности 

73. Закључак о прихватању Информације о стању уређења и одржавања спомен 
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 

75. Одлука о продаји расходованог путничког моторног возила-Шкода Фелиција 
 

Четвртак, 9. јул 2015. године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 7/15 
 

  Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Митар 

Митровић дипл. правник Секретар Скупштине општине Доњи Жабар. 

Тел/факс:054/875-100. "Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по 

потреби. Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86 код 

НЛБ Банке Бања Лука-Филијала Брчко. 
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