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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Начелник општине Доњи Жабар на основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04, 42/05 и 118/05), чл. 44. Статута општине Доњи
Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр. 6/05) и чл.4. Одлуке о анкети као средству за
утврђивање приоритета у мјесним заједницама ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број
9/09), доноси

ОДЛУКУ
О ПРОВОЂЕЊУ АНКЕТЕ О ПРИОРИТЕТНИМ ПИТАЊИМА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Члан 1.
Овом одлуком одређује се провођење анкете ради избора приоритетних питања и
планирања средстава у буџету општине за финансирање инвестиционих и других радова, као и
других пројеката у месним заједницама: Доњи Жабар, Човић Поље и Лончари.
Члан 2.
Анкету ће спроводити анкетари-грађани општине Доњи Жабар, анкетирајући становнике
општине Доњи Жабар према правилима и процедури утврђеној Одлуком о анкети као средству за
утврђивање приоритета у мјесним заједницама ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број
9/09).
Члан 3.
Стручни сарадник за цивилну заштиту и мјесне заједнице, одређује се за координатора ове
анкете и дужан је анкетарима пружати стручну помоћ.
Члан 4.
Анкетирање ће се вршити у периоду од 21.10.2011.године до 5.11.2011.године
Члан 5.
Обавезује се стручни сарадник за цивилну заштиту и мјесне заједнице да о извршеном
анкетирању достави писмени извјештај Начелнику општине.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број:02-052-31/11
19.10.2011.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Стевић,с.р.
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На основу чланoва 43. и 72. Закона о локалној самоуправи(„Сл.гласник Републике Српске“,
бр.101/04,42/05 и 118/05) и члана 20. Одлуке о легализацији бесправно почетих или изграђених
објеката или дијелова објеката на подручју општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.10/11),Начелник општине Доњи Жабар, доноси:

ПРАВИЛНИК
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ И РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ
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I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се поступак спровођења легализације бесправно почетих или
изграђених објеката или дијелова објеката на подручју општине Доњи Жабар ( у даљем тексту:
Правилник).
Члан 2.
Поступак легализације спроводиће се у складу са Одлуком о легализацији бесправно
почетих или изграђених објеката или дијелова објеката на подручју општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 10/11, у даљем тексту:Одлука),Законом о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број:55/10), ,Законом о грађевинском
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:112/06), и овим Правилником.
Члан 3.
Поступак легализације обухвата:
- именовање комисије за легализацију,
- пријаву за легализацију бесправно почетог или изграђеног објекта или дијелова објекта,
- припрему захтјева за легализацију бесправнo почетог или изграђеног објекта или дијелова
објекта,
- утврђивање чињеница и рад по захтјеву на лицу мјеста,
- израду техничког елабората о легализацији,
- издавање рjешења по утврђеним чињеницама.
Члан 4.
Поступак легализације спроводи се по поднесеној пријави за легализацију.
Пријаву за легализацију подноси инвеститор/власник објекта.
Члан 5.
Поступак легализације спроводи се како за основни објекат тако и за помоћне и друге
објекте који служе функцији основног објекта на истој грађевинској парцели у склопу једног
предмета.
Уколоко се ради о објектима на више парцела поступак легализације спроводи се посебно за
сваку парцелу са објектима на тој парцели.
За објекте из чл. 78. Закона о уређењу простора и грађењу издају се само локацијски услови.
Члан 6.
Административна служба општине Доњи Жабар надлежна за просторно уређење и
грађење(у даљем тексту: надлежни орган), врши пријем пријава за легализацију и издаје рјешења у
поступку легализације, а на основу припреме,рада и закључка комисије за легализацију, као и свих
потребних прилога.
II КОМИСИЈА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ
Члан 7.
Комисију за легализацију именује начелник општине (у даљем тексту: Комисија). Комисија
се састаје по потреби,у зависности од броја пријава. Комисија ради у сједници и о свом раду води
записник који потписују сви присутни. Комисија одлучује 2/3 већином укупног броја чланова
Комисије.
Члан 8.
Комисија за легализацију има три члана (предсједника и два члана) и то :
1. Овлашћеног геометра,
2. Инжињера грађевине са овлашћењем за извођење и пројектовање,
3. Електро-инжењера са овлашћењем за извођење и пројектовање.
Члан 9.
Комисија врши стручну обраду свих захтјева за легализацију и спроводи све
административно-техничке радње у поступку легализације,а обавезно:
- на основу поднесене пријаве за легализацију врши припрему захтјева за легализацију,
- врши обрачун такса и накнада у поступку легализације и исти, путем надлежног органа,
предочава сваком инвеститору/ власнику објекта прије подношења захтјева,
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- врши сва потребна мјерења и снимања на лицу мјеста,
- израђује елаборат упрошћене техничке документације (грађевински и инсталациони дио са
описом и предмјером и предрачуном радова, цртежима и фотографијама),
- израђује елаборат о геодетском снимању објеката,
- врши изузимање потребних података и координата,
-даје стручно мишљење у поступку легализације, на основу утврђених чињеница на терену,
-врши технички преглед стамбених објеката по добијању одобрења за грађење, уколико
испуњавају услове за употребу и о томе прави записник,
-обавља и друге послове у поступку легализације који се укажу као неопходни.
Члан 10.
За свој рад комисија прима одређену накнаду.Накнаду за рад комисије плаћа
инвеститор/власник објекта.Накнада се уплаћује на жиро рачуне чланова комисије.Начелник
општине одређује накнаду, својим решењем, за сваки појединачан случај,а према критеријумима за
обрачун накнаде утврђеним овим Правилником.
Члан 11.
Накнаду за рад комисије не плаћају физичка лица, инвеститори/ власници стамбених
објеката, који су ратни војни инвалиди од I-IV категорије и чланови уже породице погинулих и
несталих бораца одбрамбено-отаџбинског рата.
Члановима уже породице, у смислу овог Правилника, сматрају се отац, мајка, супружник и
деца ( брачна, ванбрачна и усвојеници) погинулог или несталог борца.
Члан 12.
Критеријум за обрачун накнаде за рад комисије је површина објеката, а обрачун се врши по
1 м2 бруто површине објеката за које се спроводи поступак легализације.
Основни објекат (уколико се ради о стамбеном објекту): за 1m2 бруто површине објекта рад
комисије износи 2,15 КМ.
Површине се обрачунавају за сваку етажу ( подрум, приземље, први спрат, други спрат…), а
уколико се ради о поткровљу, површина се умањује за 50%.
За први помоћни објекат обрачуната површина се множи са 2,15 КМ и умањује за 50%.
За сваки следећи помоћни објекат цијена се умањује за још 50% од претходног.
Уколико се ради о пословним објектима и пословно-стамбеним објектима за 1m2 бруто
површине објекта накнада за рад комисије износи 1,50 КМ. Површине се обрачунавају за сваку
етажу без умањења.
За пословне објекте типа, трафо станице са далеководима и за све остале грађевине
комуналне инфраструктуре ( водовод, канализација, саобраћајнице, телекомуникације, кабловске
инсталације, електроинсталације, јавна расвета, пропусти, мостови и друго) накнада за рад комисије
износи 250,00 КМ фиксно.У исказану цену од 250,00 КМ није урачунат рад овлашћеног геометра.
Члан 13.
Распоред накнаде члановима комисије врши се у процентима у односу на укупну накнаду
за сваки објекат који се легализује, на следећи начин:
- Геометар
45%,
- Грађевински инжињер 40% ,
- Електро инжињер
15%.
III ПОСТУПАК ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 14.
( Пријава за легализацију)
Пријава за легализацију подноси се надлежном органу на прописаном образцу (Образац
УРБ. 16.).
Пријаву за легализацију подноси инвеститор/власник објекта.
Уз пријаву за легализацију обавезно је доставити копију катастарског плана, доказ о праву
посједа, и доказ о праву власништва за оне подносиоце пријаве који имају решене имовинскоправне односе на земљишту.
Уз образац пријаве потребно је доставити и копије других докумената и сагласности везаних
за изградњу објектa.
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На основу прикупљених пријава комисија за легализацију врши припрему захтјева за
легализацију, попуњава захтев за легализацију,обрачунава накнаде/таксе, попуњава уплатнице и
врши друге неопходне послове.
Припремљен захтјев доставља се подносиоцу захтева на увид и одлуку о даљем поступању.
Члан 15.
(Захтјев за легализацију)
Захтјев за легализацију подноси инвеститор/власник објекта.
Захтјев за легализацију припрема комисија за легализацију, а на основу пријаве за
легализацију.
Уз захтјев за легализацију подносилац захтева је обавезан доставити:
1.копију катастарског плана ( не старију од шест мјесеци),
2.доказ да је подносилац захтева евидентиран у катастру као посједник катастарске парцеле
са 1/1 дијела ( лист непокретности/посједовни лист; не старији од шест мјесеци),
3.земљишнокњижни извадак за оне подносиоце захтева који имају решене имовинскоправне односе на земљишту (не старији од шест мјесеци),
4.електро-сагласност / потврду о прикључењу објекта не електро мрежу,
5.изјаву о времену изградње објекта, начину изградње и другим чињеницама везаним за
објекат и земљиште,
6.пољопривредну сагласност,
7.доказ о уплати републичког доприноса за финансирање послова премјера и успостављања
катастра непокретности,
8.остале доказе и сагласности у складу са посебним законима(комунална,
телекомуникациона, противпожарна, водопривредна, еколошка сагласност, сагласност од ЈП
„Путеви Републике Српске“ и друге).
Члан 16.
Предавањем захтјева инвеститор покреће поступак легализације и тиме настају и
одговарајуће обавезе подносиоца захтева, комисије и надлежног органа.
По подношењу захтјева комисија је дужна у року од 30 дана извршити потребне радње из
оквира својих надлежности, израдити елаборате и мишљења, те доставити надлежном органу на
рјешавање .
Надлежни орган дужан је издати одговарајуће решење (накнадно одобрење за грађење и/или
одобрење за употребу) у року од 60 дана од дана подношења потпуног захтјева.
Члан 17.
(Рад по захтјеву)
На основу пријаве за легализацију,комисија за легализацију врши канцеларијску обраду
пријаве и припрема захтјев.У овој фази поступка комисија спроводи све неопходне процедуралне
радње које олакшавају и убрзавају поступак спровођења легализације.
Инвеститор/власник објекта се након припреме захтјева, позива и даје своју сагласност на
потпис на захтјев .
Инвеститор/власник објекта је обавезан, ради комплетирања захтјева, извршити одређене
уплате и прибавити потребне доказе ради правилног спровођења поступка .
Износ свих уплата и потребни докази биће предочени инвеститору/ власнику објекта прије
подношења захтјева.
Члан 18.
На основу потписаног и поднијетог захтјева од стране инвеститора/власника објекта
комисија наставља рад по захтјеву, и то:
- провјерава комплетност захтјева,
- врши изузимање података из катастра (координате),
-излази на лице мјеста и врши геодетско снимање земљишта и објеката предвиђених за
легализацију, и израђује елаборат о снимању,
- врши детаљно снимање објеката предвиђених за легализацију и израђује елаборат упрошћене
техничке документације ( само за стамбене објекте),
- врши детаљно снимање инсталација на објекту и израђује елаборат,
- врши технички преглед објеката, после издавања накнадног одобрења за грађење,који су
изграђени до нивоа да је прихватљиво њихово функционисање са техничког аспекта и израђује
записник о техничком пријему објеката,
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- даје стручно мишљење о могућностима издавања накнадног одобрења за грађење, односно
одобрења за употребу сходно чињеничном стању на терену,
- врши издвајање површине земљишта намијењеног функционисању објеката,односно омеђује
земљиште намијењено зградама и дворишту ради промјене културе(ради претварања
пољопривредног у грађевинско земљиште а да се не врши цијепање парцела),
- попуњава пријаву за уплањење објекта у катастру.
Члан 19.
На основу комплетираног захтева и рада на терену надлежни орган издаје рјешење, и то:
- Решење о ренти и уређењу,
- Решење о накнадном одобрењу за грађење,
- Решење о накнадном одобрењу за употребу,
- Решење о одбијању захтјева.
Члан 20.
(Израда техничког елабората)
За индивидуалне стамбене објекте технички елаборат упрошћене документације израђује
комисија за легализацију, у складу са Одлуком о легализацији бесправно почетих или изграђених
објеката или дијелова објеката на подручју општине Доњи Жабар (чл.9).
За започете стамбене, као и за започете и завршене пословно-стамбене и пословне објекте,
комисија за легализацију врши геодетско снимање објеката и даје стручно мишљење о могућности
легализације датог објекта. Израду пројекта врши овлашћена организација у складу са Законом о
уређењу простора и грађењу.
Израда упрошћене техничке документације спада у редован рад комисије и за исту се не
плаћа посебна накнада.
Члан 21.
За пословне и пословно-стамбене објекте који су започети, техничка документација израђује
се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
За пословне и пословно-стамбене објекте који су завршени пројекат изведеног стања
израђује се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
Техничка документација из става 1. и 2. овог члана подлеже ревизији односно
нострификацији, у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
Уколико се укаже потреба за израдом решења саобраћајног прикључка објекта на
регионални или магистрални пут, а све у циљу добијања сагласности од ЈП „Путеви Републике
Српске“ инвеститор/власник објекта ће исто прибавити од овлашћене организације.
Члан 22.
( Издавање рјешења)
На основу мишљења комисије за легализацију и утврђених чињеница надлежни орган
доноси одговарајуће управне акте, и то:
-уколико је индвидуални стамбени објекат у већој мери завршен и служи функцији у складу
са својом наменом на основу стручног мишљења комисије о могућности легализације, упрошћене
техничке документације и прибављања одређених сагласности, надлежни орган доноси решење о
накнадном одобрењу за грађење, а на основу записника комисије о техничком прегледу и других
потребних доказа надлежни орган доноси решење о накнадном одобрењу за употребу,
- уколико индивидуални стамбени објекат није у већој мери завршен или ако се ради о
започетом или изграђеном пословном, пословно-стамбеном објекту и другим објектима који не
служе намени нити су у функцији, на основу стручног мишљења комисије о могућности
легализације, на основу урађеног пројекта и прибављања одређених сагласности, надлежни орган
доноси решење о накнадном одобрењу за грађење, а по добијању неопходних сагласности на
изведено стање формираће се посебна комисија за технички пријем и донети решење о накнадном
одобрењу за употребу,
- уколико инвеститор не употпуни захтјев потребним сагласностима и доказима, односно не
изврши уплату накнаде за рад комисије, надлежни орган донеће закључак о одбацивању захтева у
складу са Законом о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, број:13/02,87/07 и 50/10),
- уколико комисија за легализацију сачини стручно мишљење да објекат није могуће
легализовати из законских разлога, надлежни орган доноси решење о одбијању захтјева и исти
доставља грађевинској инспекцији на даље поступање.
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IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:02-36-7/11
19.10.2011.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Стевић, с.р.

156
На основу чл.43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04,42/05 и 118/05) и чл. 10.Одлуке о легализацији бесправно почетих или изграђених
објеката или дијелова објеката на подручју општине Доњи Жабар („ Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број:10/11), Начелник општине Доњи Жабар, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ
I
Именује се Комисија за легализацију бесправно почетих или изграђених објеката или
дијелова објеката на подручју општине Доњи Жабар ( у даљем тексту:Комисија), у саставу:
1. Здравко Вучићевић, инж.грађевине, председник комисије,
2. Митар Милаковић, геометар,члан,
3. Симо Којић, инж.електротехнике, члан.
II
Комисија има обавезу да у поступку легализације бесправно почетих, или изграђених
објеката или дијелова објеката на подручју општине Доњи Жабар предузима све радње прописане
Одлуком о легализацији бесправно почетих или изграђених објеката или дијелова објеката на
подручју општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 10/11) и
Правилником о спровођењу поступка легализације и раду комисије за легализацију број:02-36-7/11
од 19.10.2011.године.
Задужује се председник комисије за кординацију рада комисије.
III
Комисија има право на накнаду за свој рад у складу са Правилником о спровођењу поступка
легализације и раду комисије за легализацију број:02-36-7/11 од 19.10.2011.год..
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-36-8/11
20.10.2011.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Стевић, с.р.

157
На основу чл.72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04,42/05 и 118/05) и чл. 10.Закона о матичним књигама („Службени гласник
Републике Српске“, број:111/09), Начелник општине Доњи Жабар доноси:

РЕШЕЊЕ
I
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Радмила Стевић, рођена 01.12.1964.год. у Доњем Жабару, ЈМБ
0112964187986, запослена у административној служби општине Доњи Жабар на радном
месту, стручни сарадник за матичне послове и бирачки списак, ЗА ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ
КЊИГА у општини Доњи Жабар.
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II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено и у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.
Број:02-022-54/11
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
20.10.2011.године
Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар
158
На основу чл.72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04,42/05 и 118/05) и чл. 10.Закона о матичним књигама („Службени гласник
Републике Српске“, број:111/09), Начелник општине Доњи Жабар доноси:

РЕШЕЊЕ
I
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Поповић Ружица, рођена 22.06.1991.год. у Брчком, ЈМБ
2206991186500, запослена у административној служби општине Доњи Жабар на радном
месту, стручни сарадник-матичар, ЗА ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА у општини Доњи
Жабар.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено и у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.
Број:02-022-55/11
20.10.2011.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Стевић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
154. Одлука о провођењу анкете о приоритетним питањима у мјесним
заједницама
155. Правилник о спровођењу поступка легализације и раду Комисије за
легализацију
156. Рјешење о именовању Комисије за легализацију
157. Рјешење о овлашћењу Радмиле Стевић за вођење матичних књига
158. Рјешење о овлашћењу Ружице Поповић за вођење матичних књига
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