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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу чл.30.1.алинеја 2.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,
бр.101/04,42/05 и 118/05) и чл.26.Статута општине Доњи Жабар и чл.3.ст.1.Одлуке о прослави Дана
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,број 10/06),Скупштина општине
Доњи Жабар је на Двадесетседмој редовној седници одржаној 29.јула 2011.године,донела следећу:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
ЗА ПЕРИОД 2011-2021 ГОДИНА
Члан 1.
Усваја се Стратегија развоја спорта на подручју општине Доњи Жабар за период 2011-2021.година.
Члан 2.
Стратегија развоја спорта на подручју општине Доњи Жабар за период 2011-2021.година,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: 01-022-80 /11
Датум:29.07.2011.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Стево Мијатовић, инж. пољопривреде, с.р.

СТРАТЕГИЈA

РАЗВОЈА СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
ЗА ПЕРИОД 2011-2021. ГОДИНА
"Европска повеља о спорту" истиче спорт чиниоцем људског развоја, значајним садржајем културе
и стваралаштва, што упућује на потребу тражења организационих облика и садржајних рјешења,
како би био приступачан свим грађанима, а посебно дјеци и омладини.
Општи циљ израде Стратегије развоја спорта у БиХ је да сачини системе и механизме који ће
осигурати успостављање и одржавање квалитетног спорта и спорта за све, те промовисати принципе
вриједности у спорту, притом осигуравајући континуирану едукацију, адекватну инфраструктуру и
редовна такмичења.
Циљ стратегије развоја спорта у општини Доњи Жабар је израда стратешког плана којим се
одређује мјесто спорта у општини, интерес локалне заједнице и право грађана на савремени начин
организовања и учешћа у спортским активностима.

ОСНОВНА СТРАТЕШКА ОПРЕДЈЕЉЕЊА
Општина Доњи Жабар има 6 спортских клубова:
1. Карате клуб "Ронин" Лончари
Кјокушин Карате Клуб "Ронин" је првобитно покренут као секција за борилачке вјештине у
септембру 2006.године. Након успјешног рада, 20.05.2009.г. је одржана оснивачка скупштина на
којој је усвојен статут клуба који је са пратечим актима прослијеђен у Основни суд у Добоју гдје је и
званично уписан у судски регистар дана 08.09.2009,године.
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Од оснивања до данас клуб је учествовао на многим такмичењима у више спортских дисциплина и
то: Кјокушин-карате,Џиу-џицу,Кикбокс,Савате бокс,Кунђуцу и у наведеним дисциплинама је
освојио више од 70 медаља.
Ранг такмичења: Турнирска такмичења у Републици Српској, БиХ, Хрватској и Србији.
Поред чланства у неколико међународних организација "Ронин" је у Августу 2010.године примљен
у чланство "International kyokushin Budokai Kan- IBK" елитну организацију за борилачке спортове.
Тренерски кадар:
1. Стојан Лукић, Семпаи-црни појас 2. ДАН.
2. Зоран Гајић, секретар клуба
2. Одбојкашки клуб „Доњи Жабар“
ОК "Доњи Жабар" је основан 2009.године. Исте године је и регистрован у Одбојкашком Савезу
Републике Српске.
Такмичи се у I лиги Републике Српске.
Пионири овог клуба су наступајући за Основну школу, маја мјецеса 2011.године,освојили треће
мјесто на Републичком такмичењу основних школа у Требињу.
Предсједник клуба: Саво Јовичић
Предсједник скупштине клуба: Милорад Благојевић
Тренер: Милан Стевановић
2. Фудбалски клуб "Младост" Лончари
Основан је давне 1938.године под именом "Ораница " да би током II Свјетског рата престао са
такмичењем.Након II Свјетског рата је постојао али није био у систему такмичења све до 1964.
године, када је обновљен рад под новим именом ФК "Младост".
Највећи досадашњи успјеси јесу освајање другог мјеста у II лиги Републике Српске у сезони
2004/05 и пласман у 16-тину финала Купа Републике Српске.
Такође, до сада је освојио 8 купова ОФС Брчко.
Тренутно се такмичи у IV лиги Републике Српске.
Предсједник клуба: Миодраг Крунић
Секретар: Цвијетин Радовановић
Тренер: Горан Сарић
3. Фудбалски клуб "Полет" Човић Поље
Година оснивања: 1951.
Ранг такмичења: III Регионална лига Републике Српске група Центар.
До сада освојио више купова ОФС.
Највећи досадашњи успјех јесте пласман у III Регионалну лигу РС-а из које је у сезони 2006/07
игран бараж за улазак у II лигу Републике Српске.
Предсједник клуба: Јанко Јосиповић
Секретар клуба: Жељко Јосиповић
Тренер клуба: Бранко Миланковић
5. Фудбалски клуб "Црвена Звијезда" Доњи Жабар
Година оснивања: 1953.
Ранг такмичења: V лига Републике Српске
Највећи досадашњи успјех јесте пласман у III лигу Републике Српске
Предсједник клуба: Младен Катић
Секретар клуба: Слободан Павловић
Тренер клуба: Јовица Аврамовић
6. Шаховски клуб "Полет" Човић Поље
Шаховски клуб "Полет" Човић Поље је поново почео са радом 2005.године.
Ранг такмичења: Међуопштинска лига "Шамац-Д.Жабар"
Предсједник клуба: Илија Симић
Секретар клуба: Марко Панић
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СТРАТЕШКА ОПРЕДЈЕЉЕЊА У СПОРТСКИМ ПОДРУЧЈИМА
Физичко васпитање
Физичко васпитање представља научно заснован и педагошки организован процес васпитнообразовног рада са дјецом и омладином, усмјерен на формирање здраве, радне, слободне и
стваралачке личности. Средства и напори уложени у спорт младих су дугорочна инвестиција, чији
се резултати препознају и испољавају током читавог животног вијека. Правилна стручна и
организациона усмјереност рада у овом периоду представља развојну основу свих других
подручја спортског усавршавања.
Физичко васпитање дјеце предшколског узраста
Данашње стање организованог рада са дјецом овог узраста није задовољавајуће.Ова констатација
обавезује да се у наредном периоду рад усмјери према:
1. Обухватању цјелокупне популације дјеце предшколског узраста организованим и стручним
радом,
2. Изради нових програма спортског васпитања дјеце предшколског узраста
3. Изградњи простора за игру и спорт као и дјечијег вртића који је у догледној
будућности пријеко потребан грађанима наше општине
Физичко васпитање ученика основних школа
Организован и добро вођен педагошки процес спортског васпитања у школи је пресудан фактор
на стварању спортске културе. Спортско васпитање у основним школама треба да се одвија у два
паралелна процеса-један који ће бити усмјерен на стицање игровних,кретно-вјежбовних и спортских
знања,а други који ће све обједињавати кроз систем спортских такмичења и сусрета на свим
нивоима(разредна,школска,општинска,регионална и републичка).Овај програм може се реализовати:
1. Успостављањем система праћења физичког развоја и развоја физичких способности дјеце и
омладине
2. Изналажењем организационих облика рада, како би сви учесници у вријеме школовања
овладали елементарним спортским навикама.
3. Даљим развијањем система припрема и такмичења ученика основних школа .
4. Обнављањем и побољшањем квалитета справа, опреме и реквизита
5. Финансирањем спорта младих како би их спорт анимирао и одводио од порока и других
нежељених утицаја.
СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА
У савременим условима, које карактерише технолошки прогрес и повећани лични стандард
живота на рачун смањеног учешћа физичког оптерећења, све су израженији захтјеви за спортским
подстицајима као средством обезбјеђивања биолошке равнотеже, квалитетнијег функционисања
система и органа човјековог тијела, односно здравља. Физичка припремљеност грађана треба и
мора да представља значајнију компоненту нашег - спортско рекреативног система. У наредном
периоду потребно је:
1)Успостављати и афирмисати подручја "Спортске рекреације" као средства здравља и садржаја
културе изражавања и живљења.
2) Организовати програм рекреације становништва, спортских игара у служби социјализације и
других културних вриједности, као и прикладних контаката са природом.
3) Подстицати отварања приватних организација и удружења, клубова спортске рекреације
(трим кабинети и сл.) као и стављање слободних термина школских и других објеката у службу
спорта одраслог становништва, посебно жена.
5) Публиковати, информисати и пропагирати садржаје и вриједности спорта
6) Школовати и оспособљавати стручне кадрове за потребе "Спортске рекреације".
КВАЛИТЕТАН СПОРТ- ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ
Битна карактеристика квалитетног спорта је стална тежња за освајањем већих спортских
резултата,сагласно олимпијском геслу "Више, даље, брже", у чему се огледа и изражава актуелност
људске природе за превазилажењем граница тјелесних могућности.
Спорт је у исто вријеме,репрезент друштвеног стандарда појединих средина,значајна економска
производна категорија,подручје значајне афирмације сваке градске,регионалне и државне заједнице.
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Остваривање општег интереса у локалној заједници
Програми који се финансирају из буџета локалних заједница, односе се на изградњу, одржавање и
реконструкцију спортских објеката, организацију локалних и регионалних такмичења, општинских
спортских манифестација, школских такмичења, рад спортских клубова и удружења, те школовање
и усавршавање спортских кадрова.
Основе стратегије развоја квалитетног такмичарског спорта
Треба поћи од два генерална полазишта - достигнутог степена спортске стручности и спортског
резултата у свијету и наших могућности.
Потребно је поставити објективну могућу мјеру развоја.
Свакако да се у основи развоја квалитетног такмичарског спорта мора полазити од општих
законитости које стоје у његовом развоју - од средине (клуба, друштва), простора (објекти, справе,
реквизити), нивоа оспособљености стручног кадра и статуса радне ангажованости (аматери,
професионалци),избора посебно надарених,технолошке процедуре рада,дијагностике, програмирања,
праћења, контроле, здравствене заштите, стандарда спортиста, исхране, дозвољених стимулативних
средстава,надоканаде, социјалног и пензионог осигурања и повољности школовања.
Стратешки задаци развоја квалитетног такмичарског спорта (концепт развоја)
Уважавајући остварене резултате,просторне и кадровске услове,економске услове и пројектоване
циљеве развоја,број спортова,у наредном периоду,потребно је активности усмјерити ка:
1) Даљњем унапређењу стручног рада у спортским клубовима раду са талентованим
спортистима, њиховој селекцији, припреми и обуци (спортске школе и стручни кампови),
2) Реконструкцији постојеће спортске инфраструктуре, набавци опреме и реквизита,
3) Унапређењу система такмичења у општини и Републици,
4) Утврђивању критерија за формирање спортских клубова у односу на просторне, материјалне,
стручне и друге услове као минималног захтјева на путу стварања резултата
5) Дефинисању интереса у спорту, и примјерно томе одмјеравању финансијске, материјалне и
сваке друге подршке и улагању у оне гране спорта у којима се могу остварити значајни резултати
и преко тога афирмисати наша општина.
6) Рјешавању стабилних извора финансирања рада спортских клубова, организација такмичења,
рада стручног кадра и стварању повољније спортске инфраструктуре
7) Основни циљ свих спортских клубова са подручја општине Доњи Жабар је да постижу још
боље резултате, да се клубови из нижих рангова пласирају у виши ранг такмичења.
Спортска такмичења
Спортска такмичења представљају основни циљ спорта, као и мотив највећем дјелу спортиста за
тренинге и велика одрицања. Такмичења чине спорт занимљивим широј јавности и омогућавају
његову комерцијализацију, остваривање маркетиншких услуга, промоцију, популаризацију спорта и
афирмацију екипа и појединаца локалне заједнице и Републике. Зато је потребно:
1. Омогућити учешће у такмичењу свима који су за то оспособљени, на нивоу њиховог узраста,
припремљености, дјеце, пионира, кадета, јуниора, сениора.
2. Правилима, техничком и стручном организацијом такмичења, омогућити побједу најбољим
екипама или појединцима и на тај начин подстицати развој и остваривање екипних и појединачних
спортских резултата, те достигнућа у припреми спортиста и организације тренинга.
3. Доступношћу такмичења, уз настојање да се у њих укључују јавност, љубитељи спорта,
гледаоци, и истински навијачи и припадници спорта.
Организатори спортских такмичења су: спортски клубови, спортски савези, удружења судија,
менаџери, средства јавног информисања и други носиоци који требају дати непосредан допринос
организацији такмичења. Министарство породице, омладине и спорта, надлежни органи за спорт у
локалним заједницама, школе и друге институције које се баве организацијом спортских
такмичења, активни су учесници у њиховој успјешној организацији.
Поред учешћа у наведеним међународним екипним и појединачним такмичењима, појединци
који су остварили запажене резултате (јуниорски рекордер БиХ у скоку у даљ-Дејан Тодоровић је
становник наше општине) могу учествовати у репрезентативним селекцијама Босне и Херцеговине.
На основу остварених резултата афирмишу своју локалну заједницу, Републику Српску и Босну и
Херцеговину.
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Институције за подршку квалитетном спорту
Општина Доњи Жабар због непостојања Факултета физичког васпитања и неопходних центара за
припрему врхунских и талентованих спортиста мора да се усмјери на следеће:
1) Школе које врше окупљање, селекцију и припрему ученика у склопу прилагођеног
наставног програма са тренингом и такмичењима.
2) Научно праћење физичког васпитања, спорта и спортске рекреације путем научних
симпозијума и израде магистарских и докторских дисертација.
СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
Стратешку оријентацију наредног периода, уважавајући друштвено-економске могућности
треба усмјерити на:
1) Цјеловито евидентирање броја и врсте спортских објеката, њихову функционалност,
власништво, финансирање и кориснике, као и употребљивост и оштећеност.
2) Изналажење прикладних рјешења за коришћење спортских објеката школа за потребе спорта.
3) Коришћење слободних простора у мјесним заједницама за потребе игре и спорта дјеце и
омладине.
4) Инвестирање у спортске објекте у смислу набавке квалитетних спортских реквизита и пратеће
опреме.
5) Дефинисање власништва и корисника спортских објеката- објеката у интересу Републике
Српске и општег интереса локалних заједница- путем законских и нормативних аката.
На подручју општине Доњи Жабар постоје следећи спортски терени:
1. Отворени терен "ОШ Доњи Жабар" у Доњем Жабару
2. Отворени терен "Подручне школе" у Лончарима
3. Отворени терен "Подручне школе" у Човић Пољу
5. Отворени терен у насељу "Дујковача" у Лончарима
6. Фудбалски терен ФК "Младост" у Лончарима
7. Фудбалски терен ФК "Полет" у Човић Пољу
8. Фудбалски терен ФК "Црвена Звијезда" у Доњем Жабару
Спортске сале
1. "Спортска сала" са 200 сједећих мијеста у Лончарима
2. "Спортска сала" са 500 сједећих мијеста у Доњем Жабару
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У СПОРТУ
Информациони систем везан за спорт у нашој општини је на незавидном нивоу и о њему у
будућности треба повести посебну пажњу.
Информациони систем треба бити пројектован тако да носиоцима одлучивања у спорту обезбиједи
сталне,ефикасне и благовремене информације неопходне за успостављање рационалног и ефикасног
планирања, финансирања и управљања процесима појединих сфера и системом у цјелини (на
нивоу успостављања вођења "политике" у спорту):
1.Евидентирање учесника у активностима спорта, и посебно, такмичара у систему спорта
(клубова, спортиста, тренера, судија и других спортских радника).
2. Евидентирање броја и врсте спортских објеката, материјалних и финансијских услова у
којима се одвија активност у појединим подручјима спорта.
3. Праћење домаћих и међународних система такмичења, осигурање приступа страним
базама података и сродним информационим системима у иностранству.
ИНФОРМИСАЊЕ И ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ
У којој ће мјери спорт постати саставни дио културе живљења, зависиће између осталог, и од
тога колико се информативна и пропагандна активност окрену његовим потребама. Информативни
медији ( радио, телевизија, штампа), треба у својим програмским оријентацијама да дају већи
простор образовању грађана, истицању и разумијевању суштине ефеката спорта. Они би требали
да, у већој мјери, мотивишу, подстичу, афирмишу и друге вриједности спорта, а не само једне
њене димензије- резултат.

Страна 6 Петак,19.август 2011.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Број 11
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧЕСНИКА У СПОРТУ
Здравствену заштиту у спорту карактерише у овом тренутку и недовољна њена дефинисаност са
становишта права и дужности учесника,као и улоге државних органа у њеном успостављању и
дјелатности.
Стратешка оријентација на масовност у свим подручјима спорта, као и постизању значајнијих
спортских резултата, незаобилазно тражи здравствену процедуру у дијагностици стања здравља,
као стартне основе у програмирању тренерског рада и контроли ефикасности спортских оптерећења.
Законским и другим прописима утврђују се и регулишу:
1) Мрежа здравствених установа на свим нивоима територијалне организованости, нормативе и
стандарде простора, опреме и стручних кадрова,
2) Контролу стања здравља (на нивоу физичких способности), дјеце, омладине, грађана, прије и у
току спортске активности,
3) Пружање медицинске помоћи такмичарима и другим лицима присутним на такмичењима и
спортским приредбама,
4)Контролуузимањадозвољенихипосебно,недозвољенихстимулативнихсредставаидопингсредстава
СПОРТ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА И ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Спортске активности су моћно и незамјењиво средство ресоцијализације и рехабилитације лица са
посебним потребама,средство исказивања,враћања вјере у себе и своје могућности,подручје
задовољства и среће.У свим категоријама инвалидности:менталне ретардације,физичке
инвалидности, глувоће и сљепоће, спортска активност је уобичајно организована у клубовима,
преко савеза, до свјетских првенстава - Олимпијских игара (Параолимпијске игре) са свим својим
специфичностима и ограничењима у односу на спорт здравих.
Узимајући у обзир да за спорт ових категорија грађана је изражен интерес Министарства просвјете,
Министарства здравља,Министарства за породицу,омладину и спорт,школа и свих спортских
организација требало би да и општина Доњи Жабар буде спремна да финансијски подржи оснивање
једног оваквог клуба.
Спортски циљеви даљег организовања и развоја спортско- рекреативних и спортских такмичења
инвалидних лица и лица са посебним потребама, морају се истраживати у :
- оснивању спортских организација и стварању услова за њихову дјелатност,
- стављању услуга спортских центара, здравствене заштите и у службу спортске припреме и
такмичења ове популације спортиста,
- развојном или,чак,и изражајнијем финансирању њихових активности из средстава буџета
општине и Републике Српске.
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Неопходна финансијска средства у нашим условима се могу обезбиједити на слиједећи начине:
- Приходима из буџета општине или из буџета Републике Српске.
- Средствима планираним у оквиру економског развоја Републике и локалне заједнице за
изградњу насеља,школских објеката и других садржаја,те у оквиру истих,изградња и реконструкција
спортских објеката и терена.
- Средства која су намијењена за финансирање васпитно-наставног процеса у школама
- Путем чланарине чланова клубова и друге врсте прихода у складу са законом.
- Приходи донатора или спонзора који су заинтересовани да, у складу са законским прописима и
пореским олакшицама, улажу средства у развој спорта и на тај начин остварују обострани интерес
између донатора, спонзора и спортских организација.
- Приходи које носиоци спортске активности самостално остварују организовањем привредних
или услужних дјелатности, развојем менаџмента у спорту, примјени тржишне економије, трансферу
играча и стручног кадра, а посебно у оквиру врхунског спортског стваралаштва.
- Приходи од рекламирања производа и разних услуга фирми на спортским такмичењима,
манифестацијама и спортским објектима.
ПРИВАТИЗАЦИЈА У СПОРТУ
Актуелно питање које тражи адекватне одговоре у даљем организовању у развоју спорта. У
нашем окружењу, спортски клубови и удружења нису били предмет приватизације.
Приватизација у спорту нема значајне помаке ни у земљама које су у транзицију отишле даље и од
наше,а које имају спортске клубове и такмичаре европског и свјетског реномеа.У нашем окружењу,
спортска друштва и клубови нису били предмет приватизације у до сада важећим законима о
приватизацији.
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СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
1. Завршетак изградње свлачионица и трибина у Лончарима по предвиђеном пројекту.
2. Завршетак изградње свлачионица и трибина у Доњем Жабару по предвиђеном пројекту
3. Изградња нове амбуланте која ће својом опремљеношћу помоћи развој спортске медицине, а
тиме и спорта на подручју општине Доњи Жабар
4. Стално одржавање постојећих спортских објеката и побољшање њиховог рада.
5. Оснивање омладинске школе фудбала
6. Постављање расвјете на малом школском игралишту код подручне школе у Лончарима,
7. Реконструкција трибина на малом игралишту код Основне школе у Доњем Жабару,
8. Ограђивање малог игралишта код подручне школе у Човић пољу.
Обрађивач:
САВЈЕТНИК
у сарадњи са представницима
спортских клубова
Мирослав Жигић, с. р.

Предлагач:
НАЧЕЛНИК
Стево Стевић, с. р.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
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На основу чл.43. ст.1 алинеја осма а у вези са чл. 40.ст.2 Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“,број:101/04,42/05 и 118/05) и чл. 44.тачка 9.Стаута општине Доњи
Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,број:6/05),Начелник општине Доњи Жабар,
доноси:

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места општинске административне
службе („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:13/10,14/10,17/10 и 1/11) у члану 21. ст.1
тачка 2. у Опису послова, после алинеје петнаесте додаје се нова алинеја која гласи:
„ води поступке из области радних односа (пријем у радни однос, годишњи одмори за
запослене у административној служби, породиљско одсуство, мировање права из радног односа,
распоређивање запослених, прерасподела радног времена, и другим пословима из области радног
односа).“
Досадашње алинеје 16. и 17. постају 17. и 18. алинеја.
Члан 2.
У члану 21. ст.1. тачка 14. у Опису послова алинеје друга и петнаеста бришу се.
Досадашње алинеје 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,12., 13., 14.,16.,17.18. и 19. постају алинеје
2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.16. и 17.
Члан 3.
У члану 21. ст.1 тачка 13. у Опису послова, после алинеје осме додају се нове алинеје које гласе:
„ - израђује кућни ред спортске дворане у Доњем Жабару,
- израђује годишње и месечне планове коришћења спортске дворане за припреме и тренинге
спортских клубова, организација, друштава и група грађана за спортску рекреацију и доставља исте
надлежном службенику на даљи поступак,
- утврђује распоред коришћења спортске дворане за потребе основне школе „Доњи Жабар“ из
Доњег Жабара,
- остварује перманентну сарадњу са директором основне школе „Доњи Жабар“ у циљу поштовања
прописаног кућног реда за коришћење простора дворане.“
Досадашње алинеје 9., 10. и 11. постају 13., 14. и 15. алинеја.
Члан 4..
У члану 21. ст.1. тачка 24. „Управник спортско школске дворане“ брише се и уместо ње додаје
нова тачка која гласи:
„ 24. Домар
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Опис послова:
- стара се о редовном одржавању општинских објеката(зграда у којима је смештена
административна служба општине Доњи Жабар, спортске дворане у Доњем Жабару и Дома културе
у Човић Пољу) а које обухвата: одржавање трибина,балкона,електро и водоводних инсталација,
брисање паркета у спортској дворани у Доњем Жабару, стара се о загревању општинских објеката у
зимском периоду,одржавање спољашност наведених објеката(кровове,фасаде,степениште и слично),
- редовно одржава зелене површине око општинских објеката које обухвата кошење и уређење
зелених површина,
- припрема спортску дворану у Доњем Жабару за коришћење и пружа услуге корисницима
дворане (припрема терена за игру, постављање мрежа, обезбеђење лопти, чишћење просторија
након употребе од стране корисника дворане и слично),
- одговоран је за провођење мера заштите од пожара и мера у вези са коришћењем и чувањем
објеката у општинском власништву,
- обавља и друге послове по налогу начелника општине,
- за свој рад одговоран је Начелнику општине.
Статус: радник
Службено звање: Радник распоређен на помоћне послове
Посебни услови: средња стручна спрема (IVстепен), најмање 1 (једна) година радног искуства,
положен возачки испит „Б“ категорије.
Број извршилаца .............................................................................................................................. 1“
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:02-12- 6/11
Датум:17.08.2011.год.
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Стевић,с.р.
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На основу чл.43.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04,
42/05 и 118/05), чл.33.ст.1 тачка б) Општег колективног уговора („Службени гласник Републике
Српске“,број:40/10) и чл. 11.ст.1 тачка б) Посебног колективног уговора за запослене у области
локалне самоуправе Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске“,број:114/07),
Начелник општине Доњи Жабар доноси

ПРАВИЛНИК
О НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА КОД ДОЛАСКА НА ПОСАО И ПОВРАТКА СА ПОСЛА
Члан 1.
Овим правилником утврђује се начин остваривања права запослених на накнаду трошкова превоза
код доласка на посао и повратка са посла.
Члан 2.
Запосленим лицима у складу са овим правилником, сматрају се лица која су у радном односу у
Административној служби општине Доњи Жабар, или су закључили неки од следећих уговора из
Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број.55/07-пречишћен текст):
- уговор о раду на неодређено време,
- уговор о раду на одређено време,
- уговор о раду са приправником,
- уговор о пробном раду.
Права из овог правилника се не односе на лица ангажована по уговору о делу, уговору о
привременим и повременим пословима и на лица са којима је закључен уговор о преносу или
кориштењу ауторских права и сличних права интелектуалне својине.
Члан 3.
Право на накнаду имају запослени чија се адреса становања (стална или привремена) налази на
удаљености од 10 km до 50 km од седишта Административне службе, односно места где је посао
организован (месна канцеларија).
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Члан 4.
Удаљеност места становања од места рада утврђује се на основу потврде Агенције за
идентификационе исправе, евиденцију и размену података (CIPS) о адреси на којој је запослени
пријављен, односно друге веродостојне исправе о пребивалишту-боравишту (потврда МУП-а о
привременом боравку, уговор о најму стана, рачун хотела, пансиона или другог угоститељског
објекта о привременом боравку, изјаве запосленог о месту/адреси становања која је оверена од
стране надлежног органа за оверавање потписа, рукописа и преписа).
Запослени је дужан да у року од 10 дана по промени адресе становања о томе обавести Начелника
општине достављањем потврде о новој адреси на којој живи и борави на начин како је то описано у
претходном ставу.
Уколико запослени не обавести Начелника општине о новој адреси и то проузрокује обрачун
накнаде у вишем износу од износа на који то лице има право, више исплаћени износ се враћа
исплатиоцу у року од пет дана од дана од када је о томе обавештен.
Новозапослено лице остварује право на накнаду превоза од дана закључења неког од уговора из
чл.2 овог Правилника, односно од дана заснивања радног односа, с тим да писмени захтев за
признавање права на накнаду превоза и доказ о висини превозне карте поднесе у року од 10 дана од
тог дана. Ако захтев не поднесе у остављеном року, накнаду остварује од наредног месеца по истеку
месеца у којем је захтев и доказ о висини превозне карте поднесен.
Доказ о висини превозне карте може се прибавити и по службеној дужности.
Члан 5.
Накнада се исплаћује у висини пуне цене појединачне превозне карте у јавном саобраћају на
релацији од места рада па до места становања/боравка и натраг.
Ако запослени путује са више превозника или мора користити више релација превоза са
преседањем тада се признаје збир карата превозника на укупној релацији путовања.
Ако запослени путује аутомобилом, на основу потписане и овјерене изјаве, признају му се
трошкови превоза у висини појединачне превозне карте на тој релацији.
У случају промене цене превозне карте, запослени је дужан Начелнику општине доставити доказ о
новој цени у року од 10 дана од дана измене цене.
Као доказ може се доставити:
- извод из ценовника јавног превозника,
- потврда превозника о износу превозне карте.
Члан 6.
Решење о праву на накнаду трошкова превоза на посао и с посла за сваког запосленог утврђује
Начелник општине на основу документације којом запослени доказује да има право на накнаду
трошкова превоза.
Члан 7.
Накнада трошкова превоза код доласка на посао и повратка с посла исплаћује се уз плату за
претходни месец за оне дане када је запослени радио.
Неће се исплаћивати накнада трошкова превоза за време празника, боловања, годишњег одмора,
плаћеног одсуства и у друге дане када запослени није био на послу.
Члан 8.
Обрачун накнаде трошкова превоза врши рачуноводство општине Доњи Жабар,на основу
података о присуству на послу и доказа о цени превозне карте.
Ако новозапослени не достави доказ о висини превозне карте у року како је одређено чланом 4.
став 4. или друго запослено лице не достави доказ о висини превозне карте шестомесечно, до 31.01.
и 31.07. за цену карте која је важила на дан 01.01. и 01.07., или у року од 10 дана од промене цене,
тим лицима ће се обуставити обрачун накнаде, без права на њену рефундацију за период кашњења.
Члан 9.
Износ накнаде уплаћиваће се на текући рачун запосленог.
Члан 10.
Ако се утврди да је запосленом исплаћен већи износ од припадајућег, разлика више исплаћеног
износа ће се одбити од обрачуна накнаде следећег месеца или нето плате, ако износ накнаде није
довољан да се разлика више исплаћене накнаде врати послодавцу.
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Члан 11.
Злоупотреба коришћења права на накнаду са циљем њене исплате без основа,сматра се
материјалном штетом и подлеже обавези утврђивања материјалне одговорности за штету.
Ако се оцени да је учињена знатна материјална штета, ради заштите интереса општине Доњи
Жабар, Начелник општине ће поступити у складу са члановима 100. и 106. Закона о раду
(„Службени гласник Републике Српске“, број:55/07-Пречишћен текст).
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:02-12-5/11
Датум:17.08.2011.год.
Доњи Жабар
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