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СЛУЖБЕНИ

Гласник
ОПШТИНЕ ДОЊИЖАБАР
Доњи Жабар
Година XX – Број 31 Понедјељак, 23. децембар 2013. године
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
235
На основу члана 31. став 1. тачка «з)» Закона о буџетском систему Републике Српске
(»Службени гласник Републике Српске«, број 121/12), а у складу са чланом 30. алинеја 3.
Закона о локалној самоуправи (»Службени гласник Републике Српске«, број 101/04, 42/05 и
118/05 и чланом 26. тачка 4) Статута општине Доњи Жабар(»Службени гласник општине
Доњи Жабар«, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.7.), Скупштина општине
Доњи Жабар, након прибављања сагласности Министарства финансија Републике Српске број
06.04/400-1207-1/13 од 28. новембра 2014. године, на 14. редовној сједници одржаној дана 11.
децембра 2013. године, донијела је

ОДЛУКУ
о усвајању Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину

Члан 1.
Скупштина општине Доњи Жабар усваја буџет општине Доњи Жабар за 2014. годину у
износу од 1.823.402,00 КМ.
Члан 2.
Буџет општине Доњи Жабар за 2013. годину садржи укупна буџетска средства у износу од
1.823.402,00 КМ, распоређена за следеће намјене:
- текући расходе .................................................................................................................... 1.668.847,00 КМ
- издаци за произведену сталну имовину (капитални расходи) ............. 61.010,00 КМ
- отплата домаћег задуживања ....................................................................................
83.545,00 КМ
- буџетска резерва ................................................................................................................
10.000,00 КМ
Члан 3.
Приходи по изворима и врстама и распоред прихода на основу ближе намјене, утврђују се у
Билансу буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину који је саставни дио ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмоог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:01-022-118/13
11. децембар 2013. године
Доњи Жабар

УВОД

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

_______________________________________
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2014. ГОДИНУ

Буџет за општину Доњи Жабар за 2014. годину планиран је на пројекцији прихода и расхода, која
се базира на процјени истих у 2013. години, поштујући Документ оквирног буџета. План прихода за
2014.годину сличан је Ребалансу за 2013.годину. На планирање појединих ставки у структури
расхода утицала је анализа остварења у ранијим годинама, као и планирање на бази процјене
остварења у 2013.години и познатих расхода у 2014. години, водећи рачуна о максималним мјерама
штедње, поготово када су у питању плате и накнаде запослених и скупштинских посланика и текући
трошкови административне службе.
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Укупни приходи су планирани у износу од 1.823.402 KM, од чега, порески приходи износе
1.567.165 KM, непорески 140.150 KM, трансфери између буџетских јединица различитих нивоа
власти (помоћи од Владе Републике Српске) 82.000 KM и пренесена неутрошена намјенска
кредитна средства из 2013.године у износу од 34.087 КМ.
Укупни расходи су планирани у износу од 1.823.402 KM, од чега текући расходи износе 1.668.847
KM, капитални расходи износе 61.010 KM, средства за отплату домаћег задуживања 83.545 KM и
средства буџетске резерве износе 10.000 KM.
Структура прихода и расхода је приказана у табелама које предстоје.

БИЛАНС БУЏЕТА
УСВОЈЕНИ ПРИЈЕДЛОГ ПРИЈЕДЛОГ
ИНДЕКС
БУЏЕТ
РЕБАЛАНСА
БУЏЕТА
(4/3)
ЗА 2013.
за 2013.
ЗА 2014.

ОПИС
1

2

3

4

1.821.575

2.026.415

1.823.402

90

1.628.065

1.591.396

1.567.165

98

145.510

137.100

140.150

102

48.000

97.919

82.000

84

4. ПРИМИЦИ ОД ЗАЈМОВА УЗЕТИХ
ОД БАНАКА

----

200.000

----

----

5.
ПРЕНЕСЕНА
НЕУТРОШЕНА
НАМЈЕНСКА КРЕДИТНА СРЕДСТВА
ИЗ 2013.ГОДИНЕ

----

----

34.087

----

1.821.575

2.026.415

1.823.402

90

1.655.930

1.752.465

1.668.847

95

116.895

164.287

61.010

37

3.ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА

43.750

104.663

83.545

80

4. СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

5.000

5.000

10.000

200

I ПРИХОДИ

1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
2.НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
3.

ТРАНСФЕРИ
ИЗМЕЂУ
БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА-ПОМОЋИ

II РАСХОДИ

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ- КАПИТАЛНИ БУЏЕТ

5

ПРЕГЛЕД
ПРИХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Економски
код

ОПИС

1

2
ПРИХОДИ

710000

A) ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

УСВОЈЕНИ
БУЏЕТ
ЗА 2013.

ПРИЈЕДЛОГ
РЕБАЛАНСА
за 2013.

ПРИЈЕДЛОГ
ИНДЕКС
БУЏЕТА
(5/4)
ЗА 2014.

3

4

5

1.821.575

2.026.415

1.823.402

90

1.628.065

1.591.396

1.567.165

98
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711000
711113
713000
713111
713112
713113
713114
714000
714111
714112
714211
714311
715000
715113
715114
715115
715116

ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА НА ДОХОДАК И
ДОБИТ
Порез на приходе од пољопривреде и
шумарства
ПОРЕЗИ НА ЛИЧНА ПРИМАЊА И
ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ
ДЈЕЛАТНОСТИ
Порез на приходе од самосталних
дјелатности
Порез на приходе од самосталних
дјелатности у паушалном износу
Порез на лична примања
Порез на лична примања лица која
самостално обављају привредну и
професионалну дјелатност
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину
Порез на непокретности
Порез на наслијеђе и поклоне
Порез на пренос непокретности и права
ПОРЕЗИ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И
УСЛУГА
Општи порез на промет на деривате нафте
Општи порез на промет дуванских
прерађевина
Општи порез на промет алкохолних пића
Општи порез на промет кафе

100

11

100

909

100

11

100

909

89.100

88.200

88.200

100

8.000

8.000

8.000

100

1.000

200

200

100

80.000

80.000

80.000

100

100

----

----

----

78.865
---78.865
-------

78.865
1.500
70.365
2.000
5.000

78.865
1.500
70.365
2.000
5.000

100
100
100
100
100

----

120

----

----

----

12

----

----

----

2

----

----

-------

100
6

-------

-------

717000

ИНДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ ДОЗНАЧЕНИ
ОД УИО

1.460.000

1.420.000

1.400.000

99

717111
719000
719113

Индиректни порези дозначени од УИО-ПДВ
ОСТАЛИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Порез на добитке од игара на срећу

1.460.000
-------

1.420.000
4.200
4.200

1.400.000
-------

99
-------

720000

Б) НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

145.510

137.100

140.150

102

200

1.050

1.100

105

----

1.000

1.000

100

200

50

100

200

133.310

124.050

124.050

100

15.000
15.000
58.060
33.000
----

15.000
15.000
50.250
33.000
750

15.000
15.000
50.250
33.000
750

100
100
100
100
100

10.060

1.500

1.500

100

15.000

15.000

15.000

100

39.750

40.800

40.800

100

6.000

6.000

6.000

100

ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ И
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ПОЗИТИВНИХ КУРСНИХ РАЗЛИКА
721223 Приходи од земљишне ренте
Приход од камата на новчана средства на
721311
редовним трезорским рачунима
НАКНАДЕ, ТАКСЕ И ПРИХОДИ ОД
722000
ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА
722100 АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ
722121 Општинске административне таксе
722300 КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ И ТАКСЕ
722312 Комуналне таксе на фирму
722315 Комуналне таксе за држање средст. за игру
Комунална такса за коришћење рекламних
722318
паноа
Комунална такса на остале предмете
722396 таксирања-комунална такса на
канализацију
722400 НАКНАДЕ ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА
Накнаде за промјену намјене
722425
пољопривредног земљишта
721000
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Накнада за воде за пиће у јавном
722442
250
250
250
100
водоснабдијевању
Накнада за воде за друге намјене и друге
722443
500
500
500
100
случајеве намјене за људску употребу
Накнада за воду коју плаћају власници
722446 транспортних средстава који користе
4.000
5.000
5.000
100
нафту или нафтне деривате
722447 Накнада за испуштање отпадних вода
5.000
5.000
5.000
100
722463 Накнада за извађени материјал из водотока
2.000
2.000
2.000
100
722465 Накнада за воде за индустријске
---50
50
100
Средства за финансирање посебних мјера
722467
22.000
22.000
22.000
100
заштите од пожара
ПРИХОДИ ОД ПРУЖАЊА ЈАВНИХ
722500
20.500
18.000
18.000
100
УСЛУГА
722521 Приходи општинских органа управе
13.000
13.000
13.000
100
Властити приходи буџетских корисника
722591
7.500
5.000
5.000
100
општина-закуп дворане
729000 ОСТАЛИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
12.000
12.000
15.000
125
729124 Остали општински непорески приходи
12.000
12.000
12.000
100
Остали општински непорески приходи729124
------3.000
---приход од општине Шамац
В)ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
780000
48.000
97.919
82.000
84
ЈЕДИНИЦА
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
781000 ЈЕДИНИЦА РАЗЛИЧИТИХ НИВОА
48.000
97.919
82.000
84
ВЛАСТИ
781311 Министарство управе и локалне самоуправе
28.000
28.000
28.000
100
781311 Министарство пољопривреде
---22.119
------781316 Помоћ од Министарства здравља
20.000
47.000
54.000
115
781319 Помоћ од Републичког завода за статистику
---800
------921000

ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА

----

200.000

----

----

921241

Примици од зајмова узетих од банака

----

200.000

----

----

ПРЕНЕСЕНА НЕУТРОШЕНА
НАМЈЕНСКА КРЕДИТНА СРЕДСТВА ИЗ
2013.ГОДИНЕ

----

----

34.087

----

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА
СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА
4,5
7,69

1,87

ПОРЕСКИ
ПРИХОДИ
НЕПОРЕСКИ
ПРИХОДИ
ТРЕНСФЕРИПОМОЋИ
ОСТАТАК КРЕДИТА

85,94

Страна 4

Број 31 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Понедјељак, 23. децембар 2013.
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Порески приходи обухватају:
- порези на доходак,
- порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности,
- порези на непокретности и
-индиректни порези дозначени од УИО.
Порески приходи су у 2014. години планирани у износу од 1.567.165 КМ, што у односу на
укупне приходе износи 85,94%, a индекс планирања у односу на предложени ребаланс за 2013.
годину je 98, односно код планирања пореских прихода у односу на ребаланс за 2013.годину дошло
је до смањења пореза на додату вриједност и није планиран порез на добитке од игара на срећу.
Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности су планирани у износу од
88.200 КМ. У ове приходе спадају: порез на приходе од самосталне дјелатности и порез на лична
примања.
Порез на непокретности је планиран у износу од 78.865 КМ.
Приход по основу пореза на додату вриједност (ПДВ) je планиран у износу од 1.400.000 КМ,
штоје, дакле, мање од процјене остварења у 2013.годину, односно Ребаланса.
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Непореске приходе чине:
- приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте,
- општинске административне накнаде и таксе,
- локалне комуналне накнаде и таксе,
- накнаде по разним основама,
- приходи од пружања јавних услуга и
- остали непорески приходи.
Непорески приходи су за 2014.годину планирани у износу од 140.150 KM, чије је учешће у односу
на укупне приходе 7,69%. Непорески приходи су, такође, планирани на нивоу Ребаланса за
2013.годину, осим што су остали општински непорески приходи повећани за 3.000 КМ. Ово
повећање се односи на дознаку од стране општине Шамац за накнаду за послове ветеринарског
инспектора који ће бити у радном односу општине Доњи Жабар, а на основу уговора ће обављати и
послове за општину Шамац.
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ односе се
на помоћи од Владе РС. У 2014. години су планиране редовне помоћи од Министарства управе и
локалне самоуправе у износу од 28.000 КМ за неразвијеност и помоћ од Министарства здравља и
социјалне заштите,која се односи на исплате социјалних помоћи социјално угроженим лицима у
износу od 54.000 KM.
Учешће ових прихода у укупно планираним приходима је 4,50%.
ПРЕНЕСЕНА НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА КРЕДИТНА СРЕДСТВА ИЗ 2013.ГОДИНЕ односе
се на инвестиције чија је изградња скупштинском одлуком и сагласношћу Министарства финансија
планирана из кредитних средстава. Учешће ових средстава у односу на укупне приходе је 1,87%.

РАСХОДИ БУЏЕТА БУЏЕТА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Економски
код

ОПИС

1

2

410000
411000
411100
411200

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА
ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА
Расходи за лична примања
Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
личних примања запослених

УСВОЈЕНИ
БУЏЕТ
ЗА 2013.

3

ПРИЈЕДЛОГ ПРИЈЕДЛОГ
ИНДЕКС
РЕБАЛАНСА
БУЏЕТА
(5/4)
за 2013.
ЗА 2014.

4

5

6

1.655.930

1.752.465

1.668.847

95

838.300
695.000

868.802
730.500

800.765
682.500

92
93

143.300

138.302

118.265

86
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412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
336.700
425.726
368.880
412100 Расходи по основу закупа
2.500
2.500
2.500
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
412200
61.800
71.198
71.000
комуникационих и транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал
18.300
14.000
15.000
412500 Расходи за текуће одржавање
34.000
45.000
63.500
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја
12.500
12.700
13.500
412700 Расходи за стручне услуге
57.600
64.194
59.880
Расходи за услуге одржавања јавних површина и
412800
13.000
21.000
21.000
заштите животне средине
412900 Остали непоменути расходи
137.000
195.134
122.500
413000 Расходи финансирања и други финанс. Трошкови
21.680
25.480
30.702
413300 Расходи по основу камата на примљ.зајмове у земљи
21.680
25.480
30.702
414000 Субвенције
100.000
53.407
45.000

87
100
100
107
141
106
93
100
63
120
120
84

414120

Субвенције јавним нефинансијским субјектима у
области пољопривреде, водопривреде и шумарства

100.000

53.407

45.000

84

415000

Грантови

125.150

112.050

164.500

147

415200

125.150

112.050

164.500

147

234.100

267.000

259.000

97

226.000

257.000

249.000

97

8.100

10.000

10.000

100

510000

Грантови у земљи
Дознаке на име социјалне заштите које се
исплаћују из буџета општина
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
општина
Дознаке другим институцијама обавезног
социјалног осигурања које се исплаћују из буџета
општина
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

116.895

164.287

61.010

37

511000

Издаци за произведену сталну имовину

116.895

144.287

61.010

42

511100

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објек.
Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката

110.895

135.787

58.000

43

5.000

5.500

3.010

55

1.000

3.000

----

----

416000
416100
416200

511200
511300

Издаци за набавку постројења и опреме

513000

Издаци за непроизведену сталну имовину

----

20.000

----

----

513100

Издаци за прибављање земљишта

----

20.000

-----

----

620000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА

43.750

104.663

83.545

80

621000

Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату главнице примљених зајмова у
земљи

43.750

104.663

83.545

80

43.750

104.663

83.545

80

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

5.000

5.000

10.000

200

1.821.575

2.026.415

1.823.402

90

621300
372200

УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА

РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Економски
код

ОПИС

1

2

УСВОЈЕНИ ПРИЈЕДЛОГ ПРИЈЕДЛОГ
ИНДЕКС
БУЏЕТ
РЕБАЛАНСА БУЏЕТА
(5/4)
ЗА 2014.
ЗА 2013.
за 2013.
3

4

5

6

СРЕДСТВА ЗА СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ
411000

РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА

249.600

152.714
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411100 Расходи за бруто плате
222.000
146.000
---411220 Расходи за накнаде за топли оброк
12.000
2.800
---411220 Расходи за регрес за годишњи одмор
3.300
1.384
---411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде
12.000
2.530
---411290 Расходи за доприносе на бруто плату за инвалиде
300
------412000
412730
412930
412930

412930
41293
412940
412940
410000

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА
И УСЛУГА
Расходи за услуге информисања-Расходи за услуге
штампања и објављивања Службеног гласника
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног
односа-Накнада за рад Секретара
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног
односа-Расходи за бруто накнаде скупштинским
одборницима
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног
односа-Расходи за накнаде скупштинским радним
тијелима
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног
односа-Општинске награде и признањА
Расходи по основу репрезентације-трошкови
општинских и осталих манифестација
Расходи по основу репрезентације Скупштине
ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА
ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА–укупно:

----------------

112.500

128.200

83.680

65

4.000

2.700

1.680

62

----

12.000

----

----

6.500

86.500

67.000

77

13.000

13.000

6.000

46

----

5.000

----

----

5.000

5.000

5.000

100

4.000

4.000

4.000

100

362.100

280.914

83.680

30

539.060
433.000

685.236
558.000

763.500
650.000

111
116

6.400

5.000

5.000

100

39.500
13.400

49.000
15.916

55.000
8.100

112
51

7.500

10.000

3.600

36

38.200
1.060

47.200
120

40.500
1.300

86
----

221.200

293.026

275.200

94

2.500

2.500

2.500

100

26.000

25.000

25.000

100

8.000

7.500

7.500

100

8.500

14.000

14.000

100

4.000

3.298

3.500

106

15.300

21.470

21.000

98

15.000
800

12.000
500

12.000
500

100
100

1.500

500

500

100

1.000

1.000

2.000

200

СРЕДСТВА ЗА АДМИНИСТРАТИВНУ
СЛУЖБУ:
411000
411100
411210
411220
411220
411230
411290
411290
412000
412120
412210
412210
412220
412220
412230
412310
412320
412330
412390

РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА
Расходи за бруто плате
Расходи за накнаде за превоз и смјештај-Расходи
за накнаде за превоз на посао и са посла
Расходи за накнаде за топли оброк
Расходи за регрес за годишњи одмор
Расходи за отпремнине, награде и једнократне
помоћи-Расходи за јубиларне награде
Расходи за порезе и доприносе на накнаде
Расходи за допринос на бруто плату за инвалиде
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА
И УСЛУГА
Расходи за закуп постројења и опремеканцеларијска опреме
Расходи по основу утрошка електричне енергије
Расходи по основу утрошка електричне енергијеканализација
Расходи за комуналне услуге-Расходи за услуге
одвоза смећа
Расходи за комуналне услуге-Расходи за услуге
дератизација и дезинсекција
Расходи за комуникационе услуге-поштанске и
телефонске услуге
Расходи за канцеларијски материјал
Расходи за материјал за одржавање чистоће
Расх.за стручну литературу, часописе и днев.
штам.
Расходи за остали режијски материјал-Трошкови
за рекламни материјал
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412510 Расходи за текуће одржавање зграда
1.000
2.500
2.000
412510 Расходи за текуће одржавање амбуланте
500
---500
Расходи за текуће одржавање осталих
412520 грађевинских објеката-објеката друмског
15.000
18.000
20.000
саобраћаја
Постављање путне сигнализације на локалним
412520
------3.000
путевима
412520 Чишћење канала на подручју Лончара и Човић поља
------15.000
Расходи за текуће одржавање осталих
412520
6.000
9.000
8.000
грађевинских објеката-канализација
Расходи за текуће одржавање осталих
412520 грађевинских објеката-трошкови одржавања
5.000
8.000
8.000
уличне расвјете и семафора
Расходи за текуће одржавање осталих
412520 грађевинских објеката-одржавање објеката за
1.000
500
500
водоснабдијевање
Расходи за текуће одржавање опреме- одржавање
412530
3.000
4.500
4.000
превозних средстава
Расходи за текуће одржавање опреме- одржавање
412530
2.500
2.500
2.500
канцеларијске опреме
412610 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи
500
1.500
1.500
412630 Расходи по основу утрошка горива
12.000
11.200
12.000
Расходи за услуге финансијског посредовања412710
6.000
6.000
5.500
трошкови платног промета
412720 Расходи за услуге осигурања-Осигурање возила
1.500
1.000
1.000
Расходи за услуге осигурања-Расходи за
412725
500
354
400
осигурање запослених
Расходи за услуге информисања-Расходи за услуге
412730
1.500
6.500
5.000
штампања,објављивање тендера, огласа итд.
412730 Расходи за услуге медија
17.000
18.700
17.000
412740 Расходи за рачуноводствене услуге
10.500
10.440
12.000
412750 Расходи за геодетско-катастарске услуге
500
1.500
1.000
Расходи за компјутерске услуге-услуге техничке
412770
2.000
2.000
2.000
подршке-Ресор за трезор
Расходи за остале стручне услуге-Услуге стручних
412790
500
1.500
800
комисија
412790 Остале услуге-Инспектори и комун.полицајац
12.000
12.000
12.000
412790 Надзор-ISO стандарди
1.500
1.000
1.000
412799

Остале стручне услуге

412810

Расходи за услуге одржавања јавних површина

412810

Расходи за услуге одржавања јавних површинаРасходи по основу утрошка ел.расвјете на јавним
површинама-трошкови енергије-јавна расвјета и
семафори

412920
412930
412930
412940
412940
412950
412970

Расходи за стручно усавршавање запослених
Расходи за бруто накнаде волонтерима
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног
односа-привремени и повремени послови
Расходи по основу репрезентације –чајна кухиња
Расходи по основу репрезентације
Расходи по судским рјешењима
Расходи по основу пореза и доприноса на терет
послодавца-Расходи за таксе и накнаде за
регистрацију возила

80
---111
------89
100

100
100
100
100
107
92
100
113
77
91
115
67
100
53
100
100

100

500

500

100

3.000

2.000

2.000

100

10.000

19.000

19.000

100

---1.500

500
206

2.000
----

400
----

3.000

7.200

7.000

97

10.000

12.000

----

34.973

7.500
2.000
----

63
-------

1.000

1.000

1.000

100
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Остали непоменути расходи-Контрола исправности
412990
1.000
455
500
воде за пиће
Остали непоменути расходи-Притивградна
412990
6.000
6.000
6.000
заштита
412990
Остали непоменути расходи-остале манифестације
------1.500
412990
Остали непоменути расходи
3.000
2.800
3.000
413000

РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА И ДРУГИ
ФИНАНСИЈСКИ ТРОШКОВИ

41371

Расходи по основу камата на примљене зајмове од
домаћих јавних финансијских субјекатаКомерцијална банка
Расходи по основу камата на примљене зајмове од
домаћих јавних финансијских субјеката-Развојна
банка
Трошкови сервисирања зајмова примљених у земљи

414000

СУБВЕНЦИЈЕ

414120

Субвенције јавним нефинансијским субјектима у
области пољопривреде, водопривреде и шумарства

415000

ГРАНТОВИ

413320

413320

415210
415210
415210
415210
415210
415210
415210

Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-политичке организације
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-спортске организације
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-спортске манифестације
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-вјерске организације-Црквена општина
Доњи Жабар и Лончари
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-Основна школа
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-КУД
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-Општински штаб Цивилне заштите

415210

Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи- Накнаде ОИК-a и ЦРБ-a
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-трошкови за провођење избора у Мјесним
заједницама
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи –Трошкови спровођења пописа
становништва
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-Општинска организација Црвеног крста

415210

Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-Борачка организација општине Доњи Жабар

415210
415210
415210

415210
415210
415210

Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-Савез општина и градова
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-Суфинансирање ватрогасне јединице
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-Остали

110
100
---107

21.680

25.480

30.702

120

21.680

21.680

19.166

88

----

2.400

11.536

481

----

1.400

----

----

100.000

53.407

45.000

84

100.000

53.407

45.000

84

125.150

112.050

164.500

147

1.500

----

----

----

44.650

44.650

40.000

90

5.000

6.000

7.000

117

5.000

5.000

5.000

100

18.000

17.000

10.000

59

7.000

4.500

3.000

67

2.000

1.000

2.000

200

2.000

2.000

2.000

100

1.500

----

2.000

----

----

900

----

----

20.000

10.000

1.800

18

8.000

8.000

15.000

188

1.000

1.000

1.000

100

8.500

10.000

30.000

300

----

1.000

4.200

420
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Текући грантови непрофитним субјектима у
415210
1.000
1.000
1.500
земљи-Удружење пензионера
Капитални грантови непрофитним субјектима у
415230
------40.000
земљи-вјерске организације-Црквена општина
Доњи Жабар
416000

416120

416120
416120
416120

ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
КОЈЕ СЕ ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из
буџета општине-Текуће помоћи породицама палих
бораца, ратним војним инвалидима, цивилним
жртавама рата и демобилисаним борцима
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из
буџета општине-Текуће помоћи студентима
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из
буџета општине-Текуће помоћи ученицима-превоз
ученика
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из
буџета општине-Остали трошкови превоза

150
----

126.000

127.000

126.000

99

10.000

10.000

10.000

100

42.000

42.000

42.000

100

72.000

72.000

71.000

99

2.000

3.000

3.000

100

410000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА
ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА – укупно:

1.133.090

1.296.199

1.404.902

108

511000

ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ
ИМОВИНУ

116.895

144.287

61.010

42

511120

Изградња амбуланте (учешће општине 30%)

31.195

10.000

35.000

350

10.000

23.200

10.000

43

27.700

6.587

13.000

197

----

4.000

----

----

30.000

25.000

----

----

10.000

----

----

----

2.000
----

60.000
7.000

-------

-------

----

1.500

----

----

5.000

4.000

3.010

75

1.000

3.000

----

----

511120

511120

511120
511130
511190
511190
511190
511220
511290
511320

Издаци за изградњу и прибављање пословних
објеката и простора-Наставак изградње Дома
културе у Човић Пољу
Издаци за изградњу и прибављање пословних
објеката и простора-Наставак изградње подручне
Основне школе у Лончарима
Издаци за изградњу и прибављање пословн.
објеката и простора-aдаптација зграде Ватрогасног
друштва
Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних
објеката-Пјешачка стаза Доњи Жабар-Лончари
Издаци за изградњу и прибављање осталих
објеката-Прикључци на канализациону мрежу у
Доњем Жабару
Изградња парохијског дома у Доњем Жабару
Наставак изградње трибина у Доњем Жабару
Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију старе школе
Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију осталих објекатаРеконструкција нисконапонске мреже
Издаци за набавку канцелар.опреме,алата и инвент.

513000

ИЗДАЦИ ЗА НЕПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ
ИМОВИНУ

----

20.000

----

----

513110

Издаци за прибављање земљишта

----

20.000

----

----

510000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУукупно:

116.895

164.287

61.010

37
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621000

629990

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од
домаћих јавних финанс.субјеката-Комерцијална
банка
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од
домаћих јавних финанс.субјеката-Развојна банка
Отплата дугова из претходне године

620000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА-укупно:

621320
621320

43.750

43.750

46.251

106

----

----

37.294

----

----

60.913

----

----

43.750

104.663

83.545

80

49.640

30.852

37.265

121

40.000
4.500
1.300
3.800
40

26.500
2.000
692
1.650
10

32.500
2.200
700
1.800
65

123
110
101
109
650

108.100

140.000

133.000

95

90.000

120.000

108.000

90

5.000

7.000

10.000

143

5.000

3.000

5.000

167

8.100

10.000

10.000

100

157.740

170.852

170.265

100

СРЕДСТВА ЗА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД
411000

РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА

411100
411220
411220
411290
411290

Расходи за бруто плате
Расходи за накнаде за топли оброк
Расходи за регрес за годишњи одмор
Расходи за порезе и доприносе на накнаде
Расходи за допринос на бруто плату за инвалиде

416000

ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
КОЈЕ СЕ ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

416110
416120
416120

416210

410000

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које
се исплаћују од стране установа социјалне заштите
Текуће помоћи породици, дјеци и омладиниПодстицај наталитету
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из
буџета општине-Остале текуће дознаке грађанима
Дознаке другим институцијама обавезног
социјалног осигурања које се исплаћују од стране
установа социјалне заштите-Здравствено
осигурање социјално угрожених лица
ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА
ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА–укупно:

СРЕДСТВА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
412930

Расходи за остале накнаде за рад ван радног односа

3.000

4.500

10.000

222

410000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА
ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА–укупно:

3.000

4.500

10.000

222

372200

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

5.000

5.000

10.000

200

1.821.575

2.026.415

1.823.402

90

УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА:

РАСХОДИ БУЏЕТА
ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Одјељак

1
01
04

ОПИС
2
Укупни расходи функција (збир)
Опште јавне услуге
Економски послови

УСВОЈЕНИ
БУЏЕТ
ЗА 2013.

3
1.772.825
1.249.780
145.000

ПРИЈЕДЛОГ ПРИЈЕДЛОГ
ИНДЕКС
РЕБАЛАНСА
БУЏЕТА
(5/4)
за 2013.
ЗА 2014.

4
1.916.752
1.356.908
98.407

5
1.729.857
1.259.847
68.000
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05
Заштита човјекове околине
8.500
14.000
14.000
100
06
Стамбени и заједнички послови
85.895
136.287
61.010
45
08
Рекреација, култура, религија
61.650
60.150
95.000
158
09
Образовање
132.000
131.000
124.000
95
10
Социјална заштита
90.000
120.000
108.000
90
Некласификовани расходи:
48.750
109.663
93.545
85
Отплате дугова
43.750
104.663
83.545
80
Буџетска резерва
5.000
5.000
10.000
200

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА
СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ВРСТАМА
3,35

4,58
0,55

ТЕКУЋИ
РАСХОДИ
КАПИТАЛНИ
РАСХОДИ
ОТПЛАТЕ
КРЕДИТА
БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА

91,52
Структуру буџетске потрошње чине:
- текући расходи осим расхода обрачунског карактера,
- издаци за произведену сталну имовину,
- издаци за отплату дугова и
- буџетска резерва.
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Текући расходи се састоје од:
- расхода за лична примања,
- расхода по основу коришћења роба и услуга,
- расхода финансирања и других финансијских трошкова,
- субвенција,
- грантова и
- дознака на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине.
Текући трошкови су планирани у износу од 1.668.847 КМ, што је у односу на Ребаланс за 2013.
годину мање за 5%. Учешће текућих трошкова у укупно планираним расходима је 91,52%.
Расходи за лична примања су планирани у износу од 800.765 КМ, односно за 8% мање у односу на
Ребаланс за 2013.годину. У расходе за лична примања спадају: бруто плате радника и функционера,
накнаде за превоз радника на посао и са посла, накнаде за топли оброк у бруто износу, регрес и
јубиларне награде, такође, у бруто износу. До смањења личних примања дошло је због разрјешења
функционера која су услиједила локалним изборима крајем 2012.године, а чије су бруто плате
исплаћиване шест мјесеци по истеку мандата што је регулисано Законом.
На основу препоруке ресорног Министра пољопривреде планиран је, у новембру 2013. године,
пријем у радни однос ветеринарског инспектора који ће радити на подручју наше и још двије
сусједне општине (Шамац и Пелагићево). Из поменутих општина тржишни, грађевински, санитарни
и пољопривредни инспектор и комунални полицајац ће обављати послове из својих надлежности и
за нашу општину. Значи, у оквиру личних примања у 2014.години планирана су лична примања за
ветеринарског инспектора за цијелу годину.
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Расходи по основу коришћења роба и услуга су планирани у износу од 368.880 или 87% у
односу на Ребаланс за 2013. годину. Расходи из ове групе обухватају:расходе по основу закупа,
расходе по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга, расходе
за режијски материјал, расходе за текуће одржавање, расходе по основу путовања, расходе за
стручне услуге, расходе за одржавање јавних површина и заштите животне средине и остале
непоменуте расходе.
У оквиру ове групе трошкова дошло је до повећања расхода по основу режијског материјала, текућег
одржавања и путовања и смјештаја, пошто су исти у 2013.години били недовољни и нереално планирани,
а смањени су расходи за стручне услуге и остали непоменути расходи. Расходи за текуће одржавање су
повећани због потребе постављања путне сигнализације на локалним путевима и чишћења канала на
подручју Лончара и Човић Поља. За чишћење канала су обезбијеђена средства из накнада за воде.
Расходи за стручне услуге и остали непоменути расходи су, у односу на ребаланс, смањени. У оквиру
групе остали непоменути расходи смањене су накнаде скупштинским одборницима и скупштинским
одборима и радним тијелима из разлога што су у 2012.години планиране и неисплаћене накнаде из
2011.године пошто је у 2011.години недовољно планирано средстава за исте, а ребаланс за 2011.годину
није усвојен на Скупштини. У оквиру ове групе трошкова нису планирана средства за општинске награде
и признања и расходе по судским рјешењима, док су остали расходи планирани приближно планираним
величинама у ребалансу за 2013.годину
Расходи финансирања односе се на расходе камата по кредитима за инвестиције-изградња
канализационог система на подручју општине Доњи Жабар у износу од 19.166 и кредита који ће се
реализовати у 2013.години, а такође, се односи на инвестиције према скупштинској одлуци и сагласности
Министарства финансија у износу од 11.536 KM. Расходи за камате су планирани према ануитетним
плановима банака кредитора.
Субвенције су планиране у износу од 45.000 КМ, односно за 16% мање у односу на Ребаланс за
2013.годину,а односе се на пољопривредне произвођаче са подручја наше општине.
Грантови су планирани у износу од 164.500 КМ или 147% у односу на Ребаланс за 2013.годину, а
односе се на разне непрофитне организације и удружења. Најзначајније повећање грантова односи се на
суфинансирање ватрогасне јединице и капитални грант вјерским организацијама и удружењима,односно
Црквеној општини Доњи Жабар. Обзиром да општина Доњи Жабар нема Територијалну ватрогасну
јединицу у саставу Административне службе општине Доњи Жабар, послове превентиве и заштите од
пожара обавља Ватрогасно друштво Доњи Жабар, односно Ватрогасна јединица у оквиру Ватрогасног
друштва Доњи Жабар, а све у складу са Уговором између општине Доњи Жабар и Ватрогасног друштва
Доњи Жабар, број:02-81-4/13 од 05.09.2013.године, закључен у складу са чланом 22. став 1, тачка б),
подтачка 17. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама («Службени гласник Републике
Српске», број 121/12) и чланом 3а. став 1 Одлуке о одређивању привредних друштава и других правних
лица од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама («Службени гласник општине Доњи
Жабар», број 14/13 и 20/13).
Наглашавамо да је Ватрогасна јединица,у саставу Ватрогасног друштва, регистрована као удружење
грађана. Капитални грант вјерским организацијама и удружењима, односно Црквеној општини Доњи
Жабар односи се на наставак изградње Парохијског дома.
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине су планиране у износу
од 259.000 или 97% у односу на Ребаланс за 2013. годину, а односе се на редовне и једнократне социјалне
помоћи, помоћ породицама палих бораца, ратним војним инвалидима, цивилним жртвама рата и
демобилисаним борцима,превоз ученика, стипендије студентима, подстицај наталитету, и здравствено
осигурање социјално угроженим лицима.
Расходи за Мјесне заједнице односе се на накнаде за рад ван радног односа за три Мјесне заједнице
укључујући и заостатке из ранијег периода.

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
Издаци за нефинансијску имовину-капитални расходи су планирани у износу од 61.010 КМ
или 37% у односу на Ребаланс за 2013. годину.
Учешће ових трошкова у укупно планираним расходима је 3,35%.
За изградњу амбуланте на подручју општине планирано је 35.000 КМ(30% учешће општине, а 70%
учешће Владе Републике Српске).
Средства за наставак изградње Дома културе у Човић Пољу су буџетом за 2014.годину планирана
у износу од 10.000 КМ из властитих прихода.
За наставак изградње подручне Основне школе у Лончарима је планирано 13.000 из властитих
прихода.
За реконструкцију нисконапонске мреже на подручју општине је планирано 3.010 КМ.
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ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА планирани су у износу од 83.545 КМ, а односе се на поврат
дијела кредитних средстава Инвестиционо развојној банци, преко Комерцијалне банке и дијела
кредита Развојној банци за капиталне инвестиције, који ће бити реализован у 2013.години. Кредитна
средства добијена преко Комерцијалне банке утрошена су за изградњу канализационог система на
подручју општине Доњи Жабар. Отплате су планиране на основу ануитених планова банкекредитора. Учешће ових расхода у односу на укупне је 4,58%.
СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ су планирана у износу од 10.000 КМ или 0,55% у односу на
укупне расходе.
ПРЕДЛАГАЧ:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
_______________________________

236
На основу члана 33. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 121/12), члана 30. алинеја 2. и 3. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Српске», бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. Статута
општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и
Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је на 14. редовној сједници, одржаној
дана 11. децембра 2013. године, донијела

ОДЛУКУ
о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину
Члан 1.
Овом Одлуком се прописује начин извршења буџета Општине Доњи Жабар за 2014. годину(у
даљем тексту: буџет).
Све Одлуке које се односе на буџет морају бити у складу са овом Одлуком.
Ова Одлука се односи на буџетске кориснике и примаоце грантова који се у цијелости или
дјелимично финансирају из буџета.
Члан 2.
Средства буџета из члана 1.ове Одлуке распоређују се у укупном износу од 1.823.402,00 КМ, од
којих 1.668.847,00 КМ на текуће трошкове, 61.010,00 КМ на капиталне трошкове, 83.545,00 КМ на
отплату дугова и 10.000,00 КМ на буџетску резерву.
Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена са укупним буџетским средствима.
Члан 3.
Начелник општине може средства распоређена буџетом прераспоређивати:
- у оквиру потрошачке јединице (буџетског корисника), без ограничења
- између потрошачких јединица (буџетског корисника) до износа од 25% у односу на укупну
вриједност планираних средстава потрошачке јединице са које се врши реалокација.
Начелник општине је обавезан да полугодишње извјештава Скупштину општине о извршеној
прерасподјели средстава из става 1. овог члана.
Члан 4.
Приходи буџета утврђени су према Закону о буџетском систему Републике Српске и сви јавни
приходи, укључујући и властите приходе које буџетски корисници остваре вршењем дјелатности
(редовна, допунска, донације и сл.), су приходи буџета који се морају наплаћивати и распоређивати
преко система јединственог рачуна трезора.
Буџет се састоји од биланса прихода, примитака и финансирања,те расхода и издатака,са
распоредом расхода и издатака корисника и примаоца грантова.
Стручни сарадник за рачуноводство контролише прилив и одлив новчаних средстава према
усвојеном буџету.
Члан 5.
Корисници буџетских средстава дужни су средства утврђена у буџету користити руководећи се
начелима рационалности и штедње.
Члан 6.
Стручни сарадник за рачуноводство, уз сагласност Начелника општине, сачињава квартални
финансијски план потрошње у складу са процјеном остварења прилива буџетских средстава и
извјештава буџетске кориснике, односно потрошачке јединице о висини буџетских средстава која ће
им се ставити на располагање кварталним финансијским планом, најкасније десет дана прије
почетка квартала.
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Уколико се укаже потреба за сезонским коришћењем средстава, буџетски корисници из става 1.
овог члана дужни су писаним захтјевом тражити измјену достављеног кварталног финансијског
плана и то најкасније три дана прије почетка квартала.
Укупан износ свих кварталних финансијских планова потрошње сваког буџетског корисника мора
бити једнак или мањи износу усвојеног годишњег буџета за сваког буџетског корисника.
Члан 7.
Корисници буџетских средстава могу стварати обавезе и користити средства само за намјене
предвиђене буџетом и то до износа који је планиран и одобрен кварталним финансијским
плановима,а у складу са расположивим средствима.
Члан 8.
За буџетске кориснике који су у локалном трезору плаћање се врши на основу образаца
прописаних за трезорско пословање,а које доставља буџетски корисник.Подаци унесени у обрасце
за трезорско пословање буџетских корисника морају бити сачињени на основу вјеродостојних
књиговодствених исправа (обрачунске листе плата и накнада, предрачуни, уговори, рачуни за
набавку средстава материјала, робе и услуга, одлуке и рјешења надлежних органа из којих
проистичу финансијске обавезе и остале финансијске исправе).
Члан 9.
За тачност књиговодствених исправа, интерне контролне поступке којима подлијежу те исправе и
за вјеродостојан унос исправа у главну и помоћне књиге општине одговара буџетски корисник.
Члан 10.
Средства буџетске резерве могу се, рјешењем Начелника општине,користити за:
1. покривање непредвиђених издатака за које нису планирана средства у буџету,
2. буџетске издатке за које се у току године покаже да планирана буџетска средства нису била
довољна,
3. привремено извршавање обавеза буџета услед смањеног обима буџетских средстава, и
4. изузетно за остале намјене у складу са рјешењем Начелника општине.
Средства буџетске резерве се извршавају реалокацијом на издатке ( текуће - капиталне).
Начелник Општине полугодишње и годишње извјештава Скупштину Општине о кориштењу
средстава буџетске резерве.
Члан 11.
Обавезе по основу расхода буџета ће се извршавати према следећим приоритетима:
1. Обавезе по основу отплате кредита,у износима који су доспјели за плаћање,
2. средства за порезе и доприносе на лична примања,
3. средства за нето лична примања,
4. средства за остала лична примања и порези и доприноси на остала лична примања,
5. средства за борачко-инвалидску и социјалну заштиту,
6. средства за обавезе према добављачима, за робу, материјал и услуге
7. средства за обавезе према добављачима за инвестиције и инвестиционо одржавање и
8. средства за остале обавезе.
Стручни сарадник или друго овлашћено лице дужан је по налогу Начелника општине, утврдити
термински мјесечни план за извршење обавеза из става 1.овог члана.
Члан 12.
Буџетски корисници су дужни да се,у поступку набавке робе,материјала и вршења услуга,
придржавају прописа о јавним набавкама.
Члан 13.
Одлуке,програме, планове, рјешења и закључке о извршењу буџета општине Доњи Жабар за
2014. годину, у складу са законом и овом Одлуком доносе Скупштина општине и Начелник
општине, у оквиру својих надлежности.
Члан 14.
Наредбодавац за коришћење и исплату средстава Буџета општине Доњи Жабар је Начелник општине.
Члан 15.
Сви буџетски корисници дужни су да у року од 15 дана од дана настанка промјене у својој
организацији и статусу обавијесте Стручног сарадника за рачуноводство.
Члан 16.
Контрола намјенског коришћења и утрошка буџетских средстава, као и поступања корисника
буџетских средстава према одредбама ове Одлуке врши се према одредбама Закона о буџетском
систему Републике Српске и Правилника о интерним контролним поступцима.
Страна 15

Број 31 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Понедјељак, 23. децембар 2013.
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".
Број:01-022-119/13
11.децембар 2013.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

_______________________________

237
На основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске”,
број 124/11) и члана 26. тачка 2) Статута Општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар'',број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.),Скупштина општине Доњи Жабар
на 14. редовној сједници одржаној 11. децембра 2013. године, доноси

ОДЛУКУ
о комуналним дјелатностима
Члан 1.
Овом одлуком одређују се комуналне дјелатности и уређују општи услови и начин њиховог
обављања на територији општине Доњи Жабар (у даљем тексту: општина).
Обављање комуналних дјелатности, у складу са законом и овом одлуком у оквиру својих
надлежности, обезбјеђује општина
Члан 2.
Комуналне дјелатности на територији општине Доњи Жабар су:
а) производња и испорука воде,
б) пречишћавање и одвођење отпадних вода,
в) збрињавање отпада из стамбених и пословних простора,
г) управљање јавним просторима за паркирање возила,
д) одржавање јавних тоалета,
ђ) управљање кабловским канализацијама за комуникацијске каблове и системе,
е) тржничка дјелатност,
ж) погребна дјелатност,
з) димњачарска дјелатност,
и) јавни превоз лица у градском и приградском саобраћају,
ј) чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
к) одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина
л) одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима,
љ) одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина,
м) јавна расвјета у насељеним мјестима и
н) дјелатност зоохигијене.
Дјелатности из става 1. т. а) до и) овог члана су дјелатности индивидуалне комуналне потрошње, а
дјелатности из т. ј) до н) су дјелатности заједничке комуналне потрошње.
Члан 3.
Комуналним објектима, сматрају се грађевински објекти са уређајима, инсталацијама и опремом,
сама постројења, уређаји и инсталације и други објекти који служе за обављање комуналне
дјелатности, производњу комуналних производа или пружање комуналних услуга корисницима, као
и уређено грађевинско земљиште и добра у општој употреби која се користе за ове намјене.
Члан 4.
Под појмом посебног јавног интереса у комуналним дјелатностима у смислу ове Одлуке
подразумијева се задовољавање оних потреба урбаног друштва које су незамјењив услов живота и
рада грађана, привредних друштава и других правних лица, органа општине или рада других органа
или организација на територији општине.
Члан 5.
Скупштина општине може утврдити као дјелатност од посебног јавног интереса и друге
комуналне делатности уколико су испуњени услови из члана 4. ове Одлуке.
Члан 6.
Посебним плановима и програмима развоја обезбјеђују се услови за обављање и развој комуналних
делатности.
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Члан 7.
Комуналне дјелатности, као дјелатности од посебног јавног интереса на територији општине Доњи
Жабар обављају се у складу са законом, овом Одлуком и посебним одлукама Скупштине општине,
којима се ближе уређују услови и начин обављања појединих комуналних дјелатности, регулишу
права и обавезе даваоца и корисника комуналних производа и услуга и друга питања од значаја за
несметано вршење комуналних дјелатности.
Одлуком Скупштине општине у складу са ставом 1. овог члана којом се ближе уређује обављање
поједине комуналне дјелатности. прописују се нарочито:
1) техничко, санитарано - хигијенски, здравствени и други посебни услови за обављање
дјелатности;
2) начин обезбјеђивања континуитета у вршењу комуналних дјелатности;
3) права и обавезе јавног комуналног или другог привредног субјекта који обављају комуналну
дјелатност и корисника комуналних производа и услуга;
4) јединицу обрачуна и начин наплате цијена за комуналне производе, односно за коришћење
комуналних услуга, као и права корисника у случају обустављања испоруке или неквалитетне
испоруке комуналног производа и невршења, односно неквалитетног вршења комуналне услуге;
5) начин поступања и овлашћења органа општине у случају прекида у производњи комуналних
производа или пружању услуга у случају непредвиђених околности (хаварија, елементарних
непогода, прекида испоруке енергената за рад постројења и др.) као и оперативне мјере које
предузима овлашћени давалац комуналне услуге у тим случајевима, као и ред првенства у испоруци
комуналних производа и пружању комуналних услуга, кад услед више силе дође до смањеног обима
у вршењу тих делатности, односно услуга;
6) друга питања битна за обављање комуналне дјелатности.
Члан 8.
Општина и даваоци комуналних производа и услуга обавезни су на основу ове Одлуке :
1. осигурати трајно и квалитетно обављање комуналних дјелатности;
2. осигурати одржавање комуналних објеката и уређаја у стању функционалне способности;
3. предузимати мјере за очување и заштиту животне средине;
4. осигурати јавност рада.
Члан 9.
Комуналну дјелатност, зависно од природе комуналне дјелатности и конкретних услова и потреба,
може да обавља, у складу са законом: јавно комунално предузеће или други привредни субјекат.
Члан 10.
Скупштина општине може, за обављање погребне дјелатности, основати јавно комунално
предузеће или обављање комуналне дјелатности повјерити или дати сагласност за обављање те
дјелатности привредном друштву, вјерској заједници или удружењу грађана уколико су
регистровани за обављање погребне дјелатности, у складу са законом.
Члан 11.
Даваоци комуналних услуга дужни су обављати повјерену комуналну дјелатност у складу са
чланом 7. ове Одлуке, као и у складу са посебним прописима којима се ближе уређују услови
обављања тих дјелатности.
Члан 12.
Под повјеравањем обављања комуналне дјелатности подразумијева се временски орочено
уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне дјелатности између општине и даваоца
комуналне услуге, које за циљ има пружање комуналних производа и услуга на цијелој или дијелу
територије Општине Доњи Жабар.
Повјеравање обављања комуналне дјелатности врши се на основу одлуке Скупштине општине о
начину обављања комуналне дјелатности и уговора о повјеравању, закљученог након окончаног
поступка јавне набавке, осим када се за обављање комуналне дјелатности оснива јавно предузеће
или привредно друштво чији је суоснивач општина.
Члан 13.
У поступку повјеравања обављања комуналних дјелатности Скупштина општине и Начелник
општине ће се руководити начелима конкуренције, економичности, ефикасности и заштите животне
средине.
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Члан 14.
Правни субјекат коме се повјерава обављање појединих послова из његове дјелатности, мора
испуњавати услове у погледу техничко-технолошке опремљености и кадровске, односно стручне
оспособљености за вршење повјереног посла.
Члан 15.
Уговором о повјеравању послова комуналних дјелатности обавезно се регулише: временски
период на који се уговор закључује, начин вршења, права и дужности у обављању повјереног посла,
међусобна права и обавезе уговорних страна везаних за обављање повјереног посла, услови и
поступак раскида уговора прије истека уговорног рока и права и обавезе који из тога проистекну.
Примјерак уговора из става 1. овог члана доставља се надлежној инспекцији.
Члан 16.
Давалац комуналне услуге обавезан је да под једнаким условима испоручује, комуналне
производе, односно пружа комуналне услуге свим корисницима у времену, роковима и на начин
прописан овом и другим одлукама Скупштине општине.
Испорука комуналних производа, односно пружање комуналних услуга не може се ускратити
корисницима, осим у случајевима и под условима прописаним законом и одлукама Скупштине
општине.
Члан 17.
Давалац комуналних услуга је дужан да комуналну дјелатност обавља трајно и континуирано.
Ради обезбјеђивања непрекидног обављања комуналне дјелатности Начелник општине може
наложити даваоцу комуналних услуга, коме је у смислу ове одлуке повјерено вршење комуналне
дјелатности, односно послова из оквира те дјелатности, да испоручује производе и пружа услуге у
одређеном обиму и по утврђеном редосљедукао и предузимање других мјера.
У случају прекида у производњи комуналних производа и пружању услуга због непредвиђених
околности (хаварије, елементарне непогоде, прекид испоруке енергената за рад постројења и др.),
као и када услед више силе дође до смањеног обима у вршењу дјелатности, одређује се ред
првенства у задовољавању потреба за комуналним производима и услугама,према следећем
распореду корисника:
а) установе из области здравства, школства, социјалне и дечје заштите,
б) привредна друштва, јавна предузећа и друге организације и установе,
в) грађани.
Члан 18.
Давалац комуналних услуга, коме је повјерено обављање комуналне дјелатности, у циљу
несметаног обављања повјерене дјелатности има право да захтијева отклањање сметњи, чије
отклањање не спада у оквир послова повјерене дјелатности, односно уговором преузетих обавеза.
Начелник општине је обавезан да размотри захтјев из става 1. овог члана и предузме конкретне
потребне мјере.
Члан 19.
Давалац комуналне услуге у вршењу повјерене комуналне дјелатности дужан је своје послове
учинити доступним јавности благовременим обавјештавањем корисника о планираним и
очекиваним сметњама и прекидима, који могу настати или ће настати у испоруци комуналних
производа и услуга, пружити потребна обавјештења о условима и начину вршења дјелатности која
им је повјерена .
Члан 20.
Давалац комуналне услуге коме је повјерено обављање, односно старање о организовању
обављања комуналне дјелатности или послова из оквира те дјелатности, обавезан је организовати
свој рад и пословање на начин којим се обезбјеђује законом, овом Одлуком и другим одлукама
прописани услови и начин обављања комуналне дјелатности.
Члан 21.
Давалац комуналних услуга нарочито је обавезан:
а) обезбиједити потребан обим и услове за континуирано, уредно и квалитетно задовољавање
потреба корисника производа и услуга према прописаним стандардима и нормативима уз
испуњавање прописаних санитарно-хигијенских, здравствених, техничких и других прописаних
услова за обављање дјелатности, односно појединих послова из комуналних делатности;
б) благовремено предузети потребне мјере за спречавање могућих поремећаја или прекида у
испоруци комуналних производа и пружању комуналних услуга, а за случај наступања поремећаја
или прекида који се нису могли предвидјети, предузети без одлагања све потребне мјере којима се
обезбјеђује задовољавање потреба корисника комуналних производа и услуга;
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в) досљедно се придржавати одредаба посебних одлука Скупштине општине којима се ближе
уређују услови и начин обављања комуналних дјелатности, регулишу дужности и права даваоца и
корисника комуналних производа и услуга и друга питања од значаја за несметано вршење
комуналних дјелатности.
Члан 22.
Корисник комуналних производа и услуга обавезан је да их намјенски користи у дозвољеном
обиму и прописаним условима.
Забрањено је самовласно, без одобрења, прикључити се на комунални објекат и користити
комунални производ или услугу.
Члан 23.
Давалац комуналне услуге је дужан у писменој форми обавијестити корисника комуналне услуге о
могућности обуставе комуналне услуге усљед неизвршавања уговором преузетих обавеза и оставити
му примјерени рок за испуњење обавезе.
Члан 24.
Давалац комуналне услуге дужан је власнику или кориснику непокретности надокнадити штету
насталу усљед интервенције на изграђеној комуналној инфрастуктури и постројењима или на други
начин отклонити посљедице извршене интервенције, најкасније у року од седам дана од дана
завршетка интервенције.
Члан 25.
Давалац комуналне услуге у обављању послова сарађује са полицијом, комуналном полицијом и
надлежним инспекторима у складу са законом.
Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито: међусобно обавјештавање, размјену
информација, размјену података, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мјера и
активности од значаја за обављање комуналне дјелатности.
Члан 26.
Средства за обављање и развој комуналних дјелатности обезбјеђују се из:
1) прихода од продаје комуналних производа, односно услуга;
2) накнаде за повјеравање комуналне дјелатности;
3) прихода буџета јединице локалне самоуправе;
4) намјенских средстава других нивоа власти и
5) из других извора, у складу са законом.
Комуналне дјелатности код којих се крајњи корисник може утврдити, превасходно се финансирају
из цијена комуналних услуга, а комуналне дјелатности код којих се крајњи корисник не може
утврдити финансирају се из буџета општине.
Члан 27.
Цијена комуналних производа и услуга се утврђује полазећи од сљедећих принципа
1) примјена начела “потрошач плаћа” и „загађивач плаћа“;
2) довољности цијене да покрије трошкове пословања;
3) усаглашености цијена комуналних услуга са утврђеним стандардима;
4) непостојања разлике у цијенама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика
заснива на различитим трошковима обезбјеђивања комуналне услуге.
Ако се за различите категорије корисника комуналних услуга примјењују различити методи
обрачуна, водиће се рачуна да цијена буде упоредива према трошковима обављања те услуге.
Члан 28.
Елементи за образовање цијена комуналних производа и услуга су :
1. пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извјештајима, који се могу
признати у цијену комуналних производа и услуга.
2. дио расхода за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку
опреме, према усвојеним инвестиционим програмима и плановима општине, који се финансирају из
цијене комуналних услуга;
3. добит даваоца комуналне услуге.
Општинска управа надлежна за комуналне дјелатности прати кретање цијена комуналних
производа и услуга, а нарочито усклађеност цијена комуналних услуга са утврђеном и прописаном
методологијом и стандардима и о томе обавјештава Начелника општине са приједлогом за
предузимање одређених мјера.
Члан 29.
Давалац комуналне услуге подноси Скупштини општине образложени захтјев за промјену цијене
комуналне услуге или производа
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Одлуку о промјени цијена комуналних производа и услуга доноси давалац комуналних услуга, а
ступа на снагу након давања сагласности од стране Скупштине општине у складу са посебним
прописима.
Скупштина општине доноси одлуку о давању или одбијању сагласности на промјену цијена
комуналних производа и услуга у року од 30 дана од пријема захтјева
Члан 30.
Скупштина општине утврђује одлуком категорије корисника комуналних производа и услуга који
плаћају субвенционисану цијену комуналних производа и услуге, као и износ субвенција за сваку
категорију.
Субвенционисани дио цијене комуналних услуга надокнађује се даваоцу комуналне услуге из
буџета општине.
Уговором о повјеравању, може се предвидјети субвенционисани износ цијене за одређене
категорије корисника који се неће надокнађивати вршиоцу комуналне дјелатности.
Члан 31.
Право својине на комуналним објектима на територији општине има општина Доњи Жабар
Скупштина општине слободно располаже правима на непокретностима из става 1. овог члана, у
складу са законом.
Ако Скупштина општине у поступку повјеравања обављања комуналне дјелатности да земљиште
у својини општине у закуп вршиоцу комуналне дјелатности, након истека периода повјеравања сви
објекти изграђени на том земљишту постају својина општине.
Члан 32.
Грађење објеката комуналне инфраструктуре финансира се из:
1) накнаде за давање средстава за обављање комуналне дјелатности у закуп или на коришћење;
2) накнаде за право на обављање комуналне дјелатности;
3) дијела цијене комуналне услуге намијењеног амортизацији средстава за обављање комуналне
дјелатности;
4) буџета општине ;
5) кредита и других облика задуживања;
6) трансфера других нивоа власти;
7) донација,
8) других извора утврђених посебним прописима.
Средства из става 1. тачке 1. и 2. се уплаћују у буџет општине и могу се користити само за
изградњу и инвестиционо одржавање објеката комуналне инфраструктуре.
Приликом обезбеђивања средстава за изградњу комуналне инфраструктуре води се рачуна о томе
да ли се поштују начела садржана у закону, а нарочито да цијена комуналних производа и услуга
покрива одговарајуће трошкове, као и да се дјелатност обавља на начелу ефикасности и
економичности обима.
Члан 33.
Општинска управа надлежна за комуналне дјелатности прати обављање комуналних дјелатности
на подручју општине и спровођење прописа и општих аката из области комуналних дјелатности.
Члан 34.
Инспекцијски надзор (контролу) над спровођењем ове одлуке и прописа донесених на основу ове
одлуке врши Комунална полиција општине Доњи Жабар.
Члан 35.
Надлежни општински органи донијеће прописе на основу ове Одлуке најкасније до 31. маја 2014.
године.
Члан 36.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним дјелатностима и
комуналном реду на подручју општине Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар»,
број 4/11-Први пречишћени текст).
Члан 37.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар “.
Број:01-022-121/13
Предсједник Скупштине
11. новембар 2013.године
Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

_______________________________
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13), а у складу са чланом 6. Закона о комуналним дјелатностима
("Службени гласник Републике Српске", број 124/11), члана 2. став 2. Закона о комуналној полицији
("Службени гласник Републике Српске", број 28/13) и члана 26. став 1. тачка 2) Статута општине
Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни
број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар, на својој 14. сједници одржаној дана 11. децембра
2013. године, донијела је

OДЛУКУ
о комуналном реду
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се комунални ред и одржавање комуналног реда на подручју општине
Доњи Жабар, мјере за провођење комуналног реда и казнене одредбе предвиђене за повреде
понашања утврђених овом одлуком и прописују се основни услови и начин:
а) одржавања чистоће на јавним површинама,
б) уређења насеља,
в) привременог заузимања јавних површина,
г) извођења радова на јавним површинама,
д) одржавања септичких јама,
ђ) одржавања јавне расвјете,
е) одржавања пијаца и пружање услуга на њима,
ж) декорације општине,
з) одржавања аутобуских станица, такси стајалишта, стајалишта јавног аутобуског превоза и
паркиралишта,
и) уклањања противправно п/остављених предмета и напуштених возила,
ј) одлагања земље, грађевинског материјала и дрвног отпада,
к) одржавања димњака и димовода.
Члан 2.
Јавне површине су земљишта или водне површине које су планом нумерички и графички
дефинисане и намијењене за обављање јавних функција, дјелатности или активности и које су као
такве доступне неодређеном броју индивидуално неодређених физичких или правних лица, а
нарочито:
а) саобраћајне површине (коловози, земљиште од коловоза до међе у Општини Доњи Жабар,
тротоари, пјешачке стазе, тргови, мостови, јавна паркиралишта и слично),
б) зелене површине (паркови, травњаци, цвијећњаци, други цвјетни и јавни насади и слично),
в) водотоци и обале водотока (канали, рјечице и др.),
г) спомен обиљежја,излетишта,терени за камповање,јавна купалишта,базени и слично,
д) површине и објекти од посебног значаја (отворени пијачни и тржнички простори око продајних
објеката, стајалишта јавног аутобуског саобраћаја, спортски објекти слично).
II. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 3.
Одржавање чистоће на јавним површинама остварује се редовним и ванредним чишћењем,
уклањањем снијега и леда, отпадних материјала, те предузимањем и других мјера за одржавање
чистоће јавних површина.
Члан 4.
(1) Одржавање чистоће на јавним површинама врши орган управе надлежан за комуналне послове,
oднoснo прaвно лице или предузетник коме je пoвjeрено oбaвљaњe кoмунaлнe дjeлaтнoсти
oдржaвaњa чистoћe јавних пoвршинa.
(2) Поред органа и лица из става 1. овог члана и сва друга лица дужна су предузимати мјере на
одржавању чистоће из члана 3. ове Одлуке.
Члан 5.
Мјере за одржавање чистоће предузимају се ради остваривања циља да јавне површине буду
чисте, да испуњавају санитарно хигијенске услове, услове за њихово нормално коришћење, као и
естетски изглед.
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Члан 6.
Вријеме, средства и начин чишћења јавних површина морају се ускладити и вршити тако да се
грађани не узнемиравају буком, штетним и неугодним мирисима, да се не прљају и оштећују
објекти, насади, травњаци и слично, те да се не омета саобраћај возила и пјешака и обављање других
дјелатности на јавним површинама.
Члан 7.
(1) Редовним чишћењем обезбјеђује се уклањање нечистоће која настане редовним и уобичајеним
коришћењем јавне површине, а обавља се у складу са Програмом oдржaвaњa чистoћe јавних
пoвршинa, које доноси Начелник општине, на приједлог органа управе надлежног за комуналне
послове.
(2) Програм из става 1. овог члана садржи:
а) динамику и начин чишћења јавних површина,
б) динамику прања саобраћајних површина,
в) одржавање чистоће и проходности сливника за оборинске и друге отпадне површинске воде,
г) динамику и начин одвожења отпада са јавних површина,
д) друге елементе за ефикасно одржавање јавних површина.
Члан 8.
(1) Ванредно чишћење врши се у случајевима када се редовним чишћењем, а због повећаног обима
или интезитета коришћења, не обезбјеђује чистоћа јавних површина у довољној мјери која
задовољава неопходне услове за њихово уобичајено коришћење.
(2) Ванредно чишћење обавља се:
а) после већих временских и других непогода (поплаве, пожари, земљотреси и друге елементарне
непогоде),
б) код већих кварова на водоводним, канализационим и другим инсталационим мрежама,
в) у вријеме предузимања посебних мјера у циљу сузбијања и спречавања заразних болести или у
циљу заштите животне средине,
г) прољећно чишћење општине,
д) ради уклањања противправно формираних депонија отпада са јавних површина у случајевима
када су непозната лица одложила отпад,
ђ) у вријеме и након одржавања јавних манифестација.
Члан 9.
Посуде за улични отпад пoстaвљa и oдржaвa орган управе надлежан за комуналне послове,
oднoснo прaвно лице или предузетник кoме je пoвjeрено oбaвљaњe ових послова.
Члан 10.
(1) Посуде за улични отпад постављају се на мјеста гдје не ометају саобраћај возила и пјешака.
(2) Посуде су обавезно обојене у складу са околином и окружењем и могу се постављати на
стубове или бити слободно стојеће.
(3) Пражњење посуда за улични отпад врши се сваки дан.
Члан 11.
Изузетно, посуде за улични отпад на јавним површинама могу постављати и друга правна лица и
предузетници на основу одобрења органа управе надлежног за комуналне послове, у ком случају се
о њиховом одржавању брине субјект који их је поставио.
Члан 12.
Начелник општине, на приједлог органа управе надлежан за комуналне послове одређује мјеста на
јавним површинама за постављање клупа, расвјете, заштитне ограде-рукохвата, стубића, огласних
табли, мобилијара за дјецу и слично, те врши постављање, одржавање и замјену истих по потреби.
Члан 13.
Забрањено је комуналне објекте и уређаје у општој употреби уништавати, премјештати или на
било који начин оштећивати.
Члан 14.
(1) Правна лица и предузетници који обављају дјелатност у објектима уз јавне површине, дужни су
свакодневно одржавати јавну површину у чистом и уредном стању, ако због њихове пословне и
друге дјелатности долази до прљања јавних површина око објекта.
(2) Власници и корисници спортских и рекреационих објеката, забавних паркова и игралишта,
организатори јавних скупова, јавних приредби и привремени корисници јавних површина, обавезни
су осигурати чишћење јавне површине које служе као приступ објектима или за постављање
објеката, тако да те површине буду чисте и уредне у року од осам часова по завршетку
приредбе,односно времена коришћења објекта.
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Члан 15.
Посмртнице сe мoгу истицaти на таблама постављеним за ту намјену кoд грoбљa и црквe као и нa
згрaди или прoстoриjи у кojoj je умрли стaнoвao или рaдиo и свим другим таблама које је поставио
орган управе надлежан за комуналне послове, a зaбрaњуje сe њихoвo истицaњe нa дрвeћу, стубовима
(уличне расвјете,саобраћајне сигнализације и слично) и другим јавним објектима.
Члан 16.
При обављању грађевинских радова на јавним површинама извођачи су дужни да предузимају
сљедеће мјере:
а) чистити јавне површине око градилишта од свих врста грађевинског или другог материјала,
блата и сличног чије је таложење на јавним површинама посљедица извођења радова,
б) за вријеме рушења грађевинског објекта спријечити стварање прашине,
в) грађевински материјал депоновати у оквиру градилишта да се материјал не разноси по јавним
површинама,
г) прати и чистити возила прије њиховог изласка са градилишта уколико постоји могућност
прљања јавних површина.
Члан 17.
На јавним површинама забрањено је:
а) обaвљaти билo кaквe рaдњe или њихoвo прoпуштaњe, кojимa сe прљају и оштећују јавне
површине,
б) бацање и одлагање отпада било које врсте,
в) одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и слично,
г) поправак, сервисирање и прање возила или других прљавих предмета,
д) испуштање уља, свих врста отпадних текућина, прљавих и масних течности, боја, лакова,
креча, животињског измета, фекалија и било којих других течности које прљају или оштећују јавну
површину,
ђ) бацање отпада у водотокове и на обале водотока,
е) остављање и излагање предмета на јавној површини који могу упрљати и повриједити
пролазнике,
ж) трешење тепиха, кеса од усисивача, као и бацање или остављање отпада са балкона и тераса,
з) постављање спомен плоча и сличних обиљежја на мјестима страдања,
и) изношење крупног отпада из дворишта, башта и воћњака,
ј) остављање возила која нису у возном стању (нерегистрована, хаварисана и слично) и дијелова
возила,
к) испуштaти фекалне и отпадне вoдe,
л) бaцaти рeклaмнe и другe лeткe,
љ) цртaњe и писaњe рaзних пoрукa и тeкстoвa,
м) оштећење дјечјих забавних направа и уређаја,
н) коришћење воде на било који начин, бацање отпада, опушака и слично,
њ) ненамјенско коришћење сливника,
о) бацање кућног отпада у посуде за улични отпад,
п) вршење било каквих радњи без одобрења надлежног органа.
Члан 18.
Уклaњaњe сниjeгa и лeдa с jaвних пoвршинa обавља се по програму рада зимске службе који
сачињава орган управе надлежан за комуналне послове најкасније до 15. октобра сваке године за
наредни зимски период (једну ли више зимских сезона).
Члан 19.
(1) За уклањање снијега и леда са тротоара који се налази испред зграде, односно припадајуће
грађевинске парцеле, испред пословних зграда општине и пословних простора, испред стамбенопословних зграда, испред објеката у изградњи, испред и око неизграђеног грађевинског земљишта,
одговорна су правна и физичка лица која користе те непокретности као власници, односно
корисници непокретности или као закупци или као непосредни држаоци те непокретности.
(2) За уклањање снијега и леда око монтажних објеката привременог карактера постављених на
дијелу јавне саобраћајне површине, око објекта, одговорно је лице коме је одобрено постављање тог
објекта.
(3) Инвеститори и извођачи радова одговорни су за уклањање снијега и леда са тротоара које се
граниче са површинама на којима се изводе радови.
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(4) Уклањање снијега и леда са површина из става 1. до 3. овог члана, врши се у ширини
постојећег тротоара, а минимално два метра ако је тротоар шири, у дужини парцеле која се граничи
са јавном површином, тако да се не затрпавају сливници, а снијег и лед се одлажу тако да не ометају
саобраћај на коловозу и пролаз пјешака тротоаром.
Члан 20.
(1) Са крова и других спољних дијелова зграде гдје постоји могућност пада леденица и снијега на
јавну површину, власник, односно корисник зграде дужан је да уклања леденице и снијег ради
спречавања и отклањања опасности за живот и здравље људи и безбједности добара и околине.
(2) У случају да није могуће уклањање леденица са зграде, власник, односно корисник зграде је
дужан да благовремено постави знакове упозорења на опасност од обрушавања леденица, као и
одговарајуће препреке ради обилажења угрожених дијелова површине из става 1. овог члана.
Члан 21.
Уклaњaњe сниjeгa и лeдa с других jaвних пoвршинa кao штo су aутoбускa стajaлиштa, jaвнa
пaркирaлиштa, спoртски oбjeкти и oбjeкти jaвних институциja, oбaвљajу субјекти кojи упрaвљajу
тим пoвршинaмa, oднoснo кojи тe пoвршинe и oбjeктe кoристe.
III – УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА
Члан 22.
(1) Спољашњи дијелови зграде и јавних објеката(фасаде, излози, врата и друго) морају се
одржавати у чистом и уредном стању.
(2) О поправкама, обнови и одржавању фасаде и осталих спољашњих дијелова зграда дужни су се
старати органи, организације и предузећа која управљају тим зградама, а код осталих објеката
власници или корисници тих зграда.
Члан 23.
Забрањено је исписивање графита, прљање, оштећивање и лијепљење плаката на зидове, фасаде,
излоге, на спољашње дијелове зграде или ограде.
Члан 24.
(1) Приликом постављања клима уређаја мора се регулисати одвођење кондензата из спољашње
јединице клима уређаја,тако да се вода не излива на јавну површину и не омета пролаз пјешака.
(2) На прозорима, вратима, терасама, балконима, лођама и другим вањским дијеловима зграде
забрањено је истресати крпе, тепихе и слично, бацати отпад, просипати воду или на други начин
прљати јавну површину.
Члан 25.
(1) Излози трговинских, занатских и других радњи и осталих пословних просторија уређују се
према врсти робе, која се у тим просторијама продаје и рекламира.
(2) Спољашњи дијелови излога (дрвени и метални оквири) морају се редовно одржавати (бојити и
чистити), а стаклене површине редовно прати.
(3) Изван пословног простора забрањено је излагати (вјешати) робу на врата, прозоре или на
фасаду пословног простора.
(4) У излозима и другим дијеловима просторија до уличне стране трговинских и занатских радњи
и осталих пословних просторија забрањено је истицати рекламе, огласе и друге натписе који нису у
вези са предметом пословања тих објеката.
(5) Излози морају бити освијетљени цијеле ноћи, осим у случајевима штедње електричне енергије
и другим ванредним околностима.
Члан 26.
(1) Влaсници, oднoснo кoрисници зeлeних пoвршинa уз пoслoвнe и стaмбeнe згрaдe, нeизгрaђeнoг
грaђeвинскoг зeмљиштa, кao и других сличних пoвршинa кoje су видљиве са уличне стране, мoрajу
их редовно одржавати у чистом и уредном стању, што подразумијева да се на наведеним
површинама не може налазити оструга, дивље шибље, отпад и слично.
(2) Површине из става 1. овог члана могу се оградити и поставити одговарајући натписи којим се
забрањује депоновање смећа и другог отпадног материјала.
(3) Зaбрaњeнo je у двoришту и oкo згрaдa од уличне стране, држaти oтпaд и дoтрajaлe ствaри
(aутoмoбилскe oлупинe, стaрe машине, дaскe и сличнo) кoje свojим изглeдoм и нeурeдношћу
нaрушaвajу изглeд нaсeљa.
Члан 27.
Oгрaдe oд укрaснe живицe, дрвeћe и друго зеленило уз јавне површине мoрajу сe рeдoвно
oдржaвaти и oрeзивaти тaкo дa нe прeлaзe нa jaвну пoвршину и нe зaклaњajу уличну рaсвjeту, нe
умањују прeглeднoст и не ометају крeтaњe пjeшaкa.
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Члан 28.
(1) Јавна купалишта, базени, чесме и бунари, као и спортско-рекреациони центри и спортски
терени, морају се одржавати у уредном и чистом стању.
(2) У објектима из става 1. овог члана морају се на видно мјесто истаћи упутства о раду и реду у
овим објектима, намјена појединих дијелова објекта и слично.
(3) О одржавању чистоће и реда у објектима из става 1. овог члана стара се правно лице или орган
који тим објектима управља.
Члан 29.
(1) Отвори на јавним површинама(шахтови, сливници и слично) морају бити у исправном, односно
функционалном стању и затворени одговарајућим поклопцем.
(2) Отворима, у смислу става 1. овог члана, сматрају се нарочито:
а) отвори за водовод, канализацију, електричне и ПТТ каблове и слично,
б) отвори за убацивање огревног и другог материјала, отвори за освјетљење подрумских
просторија и слично,
в) сливници и поклопци на јавној канализацији као и на пијацама и перонима аутобуске станице.
Члан 30.
(1) Поклопци отвора на улицама и другим површинама јавног саобраћаја морају бити од
ребрастог-храпавог материјала,а поједина поља наливена асфалтом како би се избјегла клизавост.
(3) Дотрајали и оштећени поклопци морају се на вријеме замијенити.
(4) За вријеме употребе, односно извођења радова, отвори на јавним површинама морају се
оградити препрекама и обиљежити видљивим знацима, а по завршеној употреби морају се прописно
затворити, а ограде и препреке уклонити.
Члан 31.
(1) О одржавању отвора за водовод, канализацију, електричних, телефонских и телеграфских
стубова и слично, дужни су се старати правна лица која управљају објектима на којима се налазе
поменути отвори.
(2) О одржавању отвора за убацивање огревног и другог материјала, подрумских прозора, отвора
за освјетљење подрумских просторија и слично старају се правна лица која управљају стамбеним и
пословним зградама, а код стамбених и пословних зграда у приватној својини власници или
корисници тих зграда.
Члан 32.
(1) Поклопци шахтова, канализације, водоводних вентила и слично који се налазе на коловозу
морају се одржавати у исправном стању тако да горња ивица буде у нивоу коловоза.
(2) Одржавање поклопаца и вентила из става 1. овог члана врши правно лице које управља или је
власник наведеног уређаја/опреме.
Члан 33.
Забрањено је оштећивати и уклањати поклопце са отвора из члана 29. ове Одлуке.
Члан 34.
(1) Набавку, постављање и одржавање табли са називима улица и тргова, врши орган управе
надлежан за комуналне послове уз прибављено одобрење Начелника општине.
(2) Набавку таблице с бројевима зграде, врши орган управе надлежан за комуналне послове, а
трошкове сноси власник односно корисник зграде или организација која управља зградом.
(3) Влaсници и кoрисници згрaдe дужни су дa чувajу кућнe брojeвe, кojи мoрajу бити стaлнo
истaкнути на видном мјесту код улаза нa згрaдaмa.
(4) Власник, односно корисник зграде или организација која управља зградом, дужни су
омогућити постављање табле са називом улице или трга, односно таблице са кућним бројем.
(5) Власник, односно корисник зграде или организација која управља зградом дужан је да у року
од 15 дана од дана нестанка или оштећења таблице кућног броја пријави органу управе надлежном
за комуналне послове нестанак или оштећење таблице и да уплати новчана средства, потребна за
набавку нове таблице.
(6) Забрањено је неовлашћено постављање или скидање табли са називом улица и тргова и таблица
с кућним бројевима.
IV. ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 35.
Под привременим заузимањем јавних површина у смислу ове одлуке сматра се:
а) постављање привремених монтажних објеката – киоска,
б) постављање љетних башти уз угоститељске објекате,
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в) постављање привремених монтажних објеката – гаража,
г) постављање жардињера и других посуда за декоративно зеленило,
д) постављање покретних објеката на точковима,постављање тезги, расхладних уређаја, сталака,
столова за продају књига, часописа, цвијећа, штампе, разгледница, сувенира, наочала, украсних
предмета, бижутерије, лутрије, те прехрамбених производа који се припремају на лице мјеста
(кокице, кестен, кукуруз, помфрит...) и слично,
ђ) постављање огласних витрина, паноа, огласних табли, рекламних натписа и слично,
е) постављање грађевинских фасадних скела, депоновање грађевинског и другог материјала и
сировина, радних машина (дизалица, кранова, мјешалица за бетон, секулари и слично) и свако друго
заузеће ради извођења радова,
ж) постављање реквизита и забавних радњи (рингишпил, луна парк, циркусни шатори, дјечији
аутићи, дјечји град) и других спортских и забавних садржаја, постављање возила изложених ради
продаје и слично,
з) одржавање манифестација, промоција, дегустација и слично,
и) јавно окупљање (предизборни митинзи, организовани протестни скупови и слично),
ј) коришћење јавне површине ради депоновања огревног материјала (угља, дрва, пиљевине и
слично),
к) бетонирање прилаза,улаза, постављање обрађеног камена, постављање степеница и слично,
л) коришћење јавне површине на било који други начин.
Члан 36.
(1) Привремено заузимање јавних површина може се вршити само по претходно прибављеном
одобрењу за привремено заузимање јавне површине (у даљем тексту: одобрење), у складу са Планом
коришћења јавних површина.
(2) Захтјев за издавање одобрења подноси лице заинтересовано за привремено заузимање јавне
површине органу управе надлежном за комуналне послове.
(3) Одобрењем се одређује мјесто, укупна површина коју заузимају постављени објекти, висина
накнаде, намјена, вријеме постављања, вријеме уклањања објекта и опреме, као и права и обавезе
лица коме се одобрава привремено заузимање јавне површине.
(4) Саставни дио одобрења је скица мјеста (површине) која се привремено заузима.
(5) Привремено заузимање јавне површине се одобрава на одређено вријеме и може се одобрити
најдуже на период од пет година.
(6) Након истека важности одобрења странка може тражити издавање новог одобрења.
(7) Престанком важења одобрења привремени корисник je обавезан да престане са коришћењем
јавне површине.
(8) Привремени корисник на мјесту гдје врши привремено заузимање јавне површине обавезан је
посједовати одобрење и показати га на захтјев комуналној полицији.
Члан 37.
Објекти из члана 35. ове одлуке и мјеста на јавним површинима на којима је одобрено постављање
привремених објеката морају испуњавати следеће услове:
а) постављањем привремених објеката не може се спријечити или угрозити коришћење зграда или
других објеката и сигурност пролаза возила и пјешака, нити стварати материјална штета,
б) привремени објекти који се постављају у близини раскрснице не смију својим постављањем
смањити сигурност лица која учествују у саобраћају нити својим положајем смањити прегледност и
одвијање саобраћаја (заклањати сигнализацију,смањивати троугао прегледности и слично),
в) објекти морају бити монтажно-демонтажни и лаке конструкције,
г) објекти се могу постављати само на мјеста на којима неће долазити до прљања или оштећивања
јавне површине и ометања саобраћаја, те на којима неће умањити естетски и општи изглед тог
мјеста,
д) постављање објеката не смије угрожавати одржавање објеката и уређаја комуналне
инфраструктуре,
ђ) величина,односно габарити ове врсте објеката зависе од намјене и локације предметног објекта.
Члан 38.
(1) Љетна башта се поставља уз угоститељски објекат и користи пословни простор у објекту, а
чине је столови, столице, елементи за заштиту од сунца (сунцобрани или тенде), цвјетне вазе,
покретне ограде и одговарајући лако покретљиви монтажно-демонтажни елементи.
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(2) Мјеста на јавним површинама на којима је одобрено постављање љетне баште уз угоститељске
објекте, морају испуњавати сљедеће услове:
а) простор који преостаје за пролаз пјешака не смије бити ужи од два метра, удаљеност љетне
баште, односно њене ограде од пута или раскрснице не смије бити мања од једног метра,
б) постављање љетне баште може се одобрити само ако се налази испред и у ширини затвореног
дијела пословног простора угоститељског објекта, а изузетно се може поставити и у ширини већој
од ширине затвореног дијела пословног простора угоститељског објекта, односно проширити на
површину непосредно уз објекат у власништву другог физичког или правног лица али само уз
претходно прибављену писану сагласност власника тог сусједног објекта,
г) дужина, односно ширина баште не може бити мања од 1,5 m, а површина мања од 6 m2 нити
већа од двоструке површине затвореног пословног простора којем припада љетна башта,
д) постављање љетне баште се не може одобрити испред улаза у трафостаницу или други објекат
и уређај комуналне инфраструктуре,
ђ) јавна паркиралишта и површине на којима се налазе вентилациони отвори и слично, не могу се
одобрити за постављање љетне баште,
е) у површину баште урачунава се и површина живице, жардињере, или друге одговарајуће ограде
која мора бити постављена уз све ивице љетне баште изузев улаза који мора бити величине најмање
1,5 m, а највише 2,5 m,
ж) висина монтажно-демонтажне ограде не може бити већа од 1 m,
з) уколико се простор љетне баште налази дјелимично или у цјелости на јавној зеленој површини,
површина се мора заштитити монтажно-демонтажном подлогом,
и) на површини љетне баште није дозвољено: формирање бетонских подијума или платоа,
постављање чврсто уграђене опреме љетне баште, причвршћивање столова и столица за тло и
слични захвати, зидање и други чврсти радови на површини љетне баште, постављање барок плоча,
плочица и слично,
ј) по престанку рада угоститељског објекта, као и по истеку времена одређеног за коришћење
јавне површине, мора се уклонити све што је било у функцији љетне баште, а површина се мора
привести првобитној намјени у року од 15 дана од дана престанка рада, односно истека рока.
(3) Сви власници угоститељских објеката су дужни да постојеће љетне баште ускладе са
одредбама ове одлуке у року од двије године од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 39.
(1) Привремени корисник јавне површине је дужан у свему да се придржава услова одређених у
одобрењу.
(2) Ако се привремени корисник не придржава услова одређених у одобрењу писменим рјешењем
наложиће му се дa прeстaнe кoристити зaузeту jaвну пoвршину и дa je у oдрeђeнoм рoку дoвeдe у
првобитно стање.
Члан 40.
Привремени кoрисник јавне површине кojи врши привремено заузеће јавне површине без
одобрења, кao и сa oдoбрeњeм чиjи je рoк истeкao, обавезан је објекат уклонити и терен довести у
првобитно стање.
V. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 41.
Jaвнe пoвршинe мoгу сe прeкoпaвaти рaди:
а) извoђeњa рaдoвa нa грaдњи, рeкoнструкциjи и oдржaвaњу кoмунaлнe и другe инфрaструктурe,
б) извoђeњa прикључaкa oбjeкaтa у изгрaдњи нa кoмунaлну и другу инфрaструктуру,
в) извoђeњa истрaживaчких и других грaђeвинских рaдoвa oд стрaнe прaвних или физичких лицa,
г) извoђeњa рaдoвa нa прикључивaњу пoстojeћих oбjeкaтa нa кoмунaлну или другу
инфрaструктуру,
д) интeрвeнтних поправки на кoмунaлној и другој инфрaструктури или других хитних догађаја.
Члан 42.
(1) Прије почетка радова на површинама из члана 41. ове Одлуке, инвеститор је дужан да прибави
одобрење о извођењу радова код органа управе надлежног за комуналне послове којим се регулишу
услови и начин под којима се прекопавање може вршити као и временски термин почетка и
завршетка радова на прекопавању.
(2) Одобрење о извођењу радова издаје се кад инвеститор уз захтјев приложи Уговор склопљен са
правним лицем које ће раскопане површине довести у првобитно стање.
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Члан 43.
У одобрењу за извођење радова на јавним површинама, одређују се услови и начин под којим се
прекопавање може вршити, као и временски термин почетка и завршетка радова раскопавања.
Члан 44.
(1) Oдoбрeњe за извођење радова на јавним површинама, извођач радова мoрa имaти нa
грaдилишту и показати нa зaхтjeв комуналној полицији.
(2) Приликом прекопавања тротоара извођач радова је дужан да посебним средствима обезбиједи
прелаз преко ископа.
(3) Прелази се морају обезбиједити сваком стамбеном и пословном објекту, свакој установи као и
другим објектима који се користе за рад и становање.
(4) Прелаз пјешака мора бити ширине најмање један метар са рукохватом на једној страни, а
прелаз за економски улаз мора бити ширине најмање три метра и у том случају се користи и за
пјешаке.
Члан 45.
(1) Накнадна потреба изградње и уређења колских улаза, односно отварање нових, пада на терет
власника или корисника за чије се потребе улаз уређује.
(2) Власник или корисник из става 1. овог члана дужан је да за уређење новог улаза обезбиједи
одговарајуће одобрење издато од органа управе надлежног за комуналне послове.
Члан 46.
(1) При извођењу радова на раскопавању јавних површина извођач је дужан да градилиште
обезбиједи постављањем саобраћајне сигнализације у складу са прописима.
(2) Материјал који се избацује из ископа не смије се расипати тако да омета кретање пјешака и
безбједно одвијање саобраћаја.
Члан 47.
(1) Инвеститор радова дужан је да у року одређеним рјешењем доведе јавну површину у
првобитно,технички исправно стање. Уколико дође до технички неисправног стања по завршетку
радова, а оно је проузроковано извршеним радовима, инвеститор је дужан да јавну површину
поново доведе у технички исправно стање.
(2) Приликом довођења саобраћајних површина у технички исправно стање није дозвољено ров
затрпавати земљом из ископа, већ се инсталације засипају слојем пијеска ситне гранулације,а онда
природним шљунком гранулације до 30 mm који се набија до прописаног модула стишљивости. Ако
се у року од двиje године на овом дијелу коловозне конструкције појаве улегнућа или спој старог и
новог асфалта (бетона) није прописно изведен па се појаве прслине, инвеститору ће се наложити да
санира оштећења у року који одреди комунални полицајац.
(3) Одмах по завршетку радова, а прије асфалтирања, инвеститор је дужан саобраћајне површине
довести у чисто и функционално стање.
(4) Ако се саобраћајна површина не може асфалтирати по завршетку радова, због метеоролошких
услова, инвеститор је обавезан да редовно одржава мјесто на коме су извођени радови тј. врши
допуну материјала у рову и чисти околне површине од прљања изазваног расипањем материјала из
рова и слично.
(5) Забрањено је раскопавање јавних површина у периоду од 15. новембра текуће до 15. марта
наредне године, осим у интервентним случајевима.
Члан 48.
(1) Раскопавање јавних површина може се изводити без претходно прибављеног одобрења о
извођењу радова када је неопходно отклонити посљедице настале дејством више силе, или је у
питању оштећење на градским инсталацијама које може угрозити здравље или имовину људи као и
снабдијевање потрошача електричном енергијом и комуналним услугама.
(2) Извођач радова дужан је да о случају наведеном у ставу 1. овог члана одмах обавијести орган
управе надлежан за комуналне послове и да, најкасније у року од 24 сата од почетка радова, поднесе
писмени захтјев за издавање одобрења за извођење радова из става 1. овог члана са назнаком
оправданости започетих радова и рока до када ће бити завршени.
Члан 49.
Ако извођач радова приликом раскопавања јавне површине, изврши оштећење подземних
инсталација, других инсталација и објеката, дужан је да исте доведе у исправно стање у што краћем
року.
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Члан 50.
На јавним површинама није дозвољено вршење радњи којима се јавне површине оштећују, прљају
или којима се умањује функционалност и намјена јавне површине.
VI. ОДРЖАВАЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА
Члан 51.
(1) На подручју општине Доњи Жабар гдје је изграђена јавна канализациона мрежа сви имаоци
отпадно-фекалних вода морају бити прикључени на ту мрежу.
(2) На подручјима општине на којима не постоји јавна канализациона мрежа, имаоци отпадних
вода су дужни изградити и користити водонепропусне септичке јаме, у складу са законом и
подзаконским прописима.
Члан 52.
Власници или корисници септичких јама дужни су вршити њихово редовно чишћење, како не би
дошло до изливања садржаја септичке јаме.
Члан 53.
Чишћење односно пражњење септичких јама врши се специјалним цистернама за ту намјену, из
којих се фекалије не могу просипати, а на захтјев и о трошку власника или корисника септичке јаме.
Члан 54.
Садржај септика, сабирне јаме и префабрикованог септичког уређаја се из возила истреса у јавну
канализацију, односно у шахт или сепаратну јаму,у складу са посебном одлуком Скупштине
општине и Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје
нема јавне канализације и другим прописима.
VII. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
Члан 55.
Под јавном расвјетом у смислу ове одлуке подразумијевају се сви уређаји и опрема у функцији
освјетљавања јавних површина.
Изградња и функционисање јавне расвјете регулише се посебном одлуком Скупштине општине
Доњи жабар.
Члан 56.
О уређењу и одржавању расвјете стара се орган управе надлежан за комуналне послове, односно
правно лице или предузетник коме је повјерено вршење ових послова.
Члан 57.
Споменици и спомен обиљежја од великог значаја за општину Доњи Жабар обавезно се
освјетљавају.
Члан 58.
(1) Објекти јавне расвјете морају се непрекидно одржавати у исправном стању.
(2) Редовно одржавање подразумијева одржавање и бојење стубова и замјену прегорјелих или
дотрајалих сијалица.
Члан 59.
Забрањено је:
а) разбијати, кварити или на други начин оштећивати јавну расвјету, стубове и слично,
б) разбијати или скидати сијалице и друга свијетлећа тијела јавног освјетљења,
в) без одобрења органа управе надлежног за комуналне послове постављање реклама и других
објеката на стубове јавне расвјете и бандере.
VIII. ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊИМА
Члан 60.
(1) Пиjaцa у смислу oвe одлукe je прoстoр oдрeђeн плaнским aктoм или одлуком Скупштине
општине Доњи Жабар, нaмијeњeн и кoмунaлнo oпрeмљeн зa oбaвљaњe прoмeтa пoљoприврeднoпрeхрaмбeних и других прoизвoдa и вршeњe услугa у прoмeту рoбe, чиje сe oдржaвaњe, oпрeмaњe и
кoришћeњe врши у склaду сa oвoм oдлукoм.
(2) Пиjaцa мoжe бити: зeлeнa, квaнтaшкa, стoчнa, рoбнa и aутo-пиjaцa.
Члaн 61.
(1) Пијачни ред доноси правно лицe, односно предузтник кojе управља пијацом, на основу
сагласности Начелника општине.
(2) Пијачним редом утврђују се:
а) локације тезги и других покретних уређаја,
б) границе пијаце,
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в) радно вријеме пијаце,
г) производи које је дозвољено продавати на пијаци, као и шематски распоред продајних мјеста на
пијаци,
д) вријеме доставе производа на пијацу,
ђ) чишћење и одвожење отпада,
е) висина накнаде за коришћење пијаце,
ж) други елементи неопходни за рад пијаце.
Члан 62.
(1) Правно лице, односно предузентик кojе управља пиjaцом дужнo je дa пиjaчни рeд истaкнe нa
oглaснoj тaбли пиjaцe или дa нa други примјeрeн нaчин упoзнa кoрисникe пиjaчних услугa сa
прoписaним пиjaчним рeдoм.
(2) O oдржaвaњу пиjaчнoг рeдa стaрajу сe oвлaшћeни рaдници правног лицa, oднoснo прeдузeтникa
кojи oдржaвa пиjaцу.
(3) Oвлaшћeни рaдник зa вријеме вршeњa пoслoвa oбeзбјeђeњa рeдa нa пиjaци нoси службeнo
oдијeлo сa oзнaкoм правног лицa, oднoснo прeдузeтникa кojи oдржaвa пиjaцу.
(4) Правно лице, односно предузетник коме је повјерено управљање пијацом, дужно је
придржавати се пијачног реда.
Члан 63.
Правно лице, односно предузетник кojе управља пиjaцом дужно је, по истеку радног времена
пијаце, сваког дана простор пијаце очистити, опрати и уредити, те уклонити сву робу која је била
изложена за продају.
Члан 64.
(1) Тезге и столови на пијаци за излагање и продају пољопривредних производа могу се користити
само ако су претходно темељито очишћени и опрани.
(2) Пољопривредни производи који имају већи волумен или се продају у већим количинама могу
бити смјештени на простору пијаце под условом да су упаковани у одговарајућу амбалажу (вреће,
сандуке и слично) или за то посебно ограђене просторе - боксове.
(3) Правно лице, односно предузетник које управља пијацом дужно је на истој обезбиједити воду
за пиће, хигијенски нужник, потребан број одговарајућих канти за отпатке и табле са натписима о
врстама производа који се продају на појединим дијеловима пијаце и контролну вагу.
(4) Распоред столова на зеленој пијаци треба да омогући нормално допремање робе и прилаз
сваком продајном мјесту од стране купца.
(5) Изузетно, сезонски пољопривредни производи (бостан, поврће и слично) могу се продавати и
изван зелене пијаце на привременим локацијама које одреди орган управе надлежан за комуналне
послове.
Члан 65.
За прање продајног мјеста, пијачних уређаја и простора и освјежавање продајних врста поврћа и
слично може се употребљавати само вода која служи за пиће.
Члан 66.
Отпаци и покварене животне намирнице не смију се бацати по тржишном простору, него у посуде
које су за ту сврху постављене од стране правног лица, односно предузетника које управља пијацом.
Члан 67.
(1) На пијаци за промет стоке (сточна пијаца) измет стоке и разни други отпаци се морају
уклонити најкасније у року од 24 часа по завршетку пијачног дана.
(2) Правно лице, односно предузетник које управља сточном пијацом дужно је на пијаци
обезбиједити воду за пиће, хигијенски нужник, довољан број везова за стоку, боксова за ситну
стоку, одговарајући број вага и рампи за утовар и истовар стоке.
(3) Правно лице, односно предузетник које управља пијацом дужно је одржавати у чистом и
уредном стању и простор на јавним површинама непосредно око пијаце, а сви корисници су дужни
придржавати се пијачног реда.
(4) На посебно одређеном простору, на основу одобрења органа управе надлежног за комуналне
послове, може се вршити велепродаја воћа, поврћа и житарица, продаја огревног и грађевинског
дрвета и креча.
Члан 68.
(1) Употребљавана роба и производи, роба без декларације, индустријска, техничка и текстилна
роба и производи за домаћинство продају се на посебно уређеним пијачним просторима изван
зелене и сточне пијаце.
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(2) На пијаци за продају роба и производа из става 1. овог члана правно лице, односно предузетник
које управља пијацом дужно је обезбиједити довољан број столова за излагање и продају робе, воду
за пиће и санитарни чвор са текућом водом.
(3) Правно лице, односно предузетник које управља пијацом за продају роба и производа дужно је
одржавати у чистом и уредном стању и простор на јавним површинама непосредно око пијаце, а сви
корисници су дужни придржавати се пијачног реда.
IX. ДEКOРAЦИJA
Члан 69.
Пoвoдoм Републичких прaзникa, празника Општине Доњи Жабар и других мaнифeстaциja oд
знaчaja зa општину, врши сe урeђeњe и дeкoрaциja општине.
Члан 70.
(1) Сва правна лица и предузетници обавезни су да истакну заставу Републике Српске на својим
објектима за вријеме Републичког празника и Дана општине Доњи Жабар.
(2) Зaстaвe сe обавезно истичу дaн приje пoчeткa прaзникa из става 1.овог члана, a скидajу у рoку
oд 24 сaтa пo истeку прaзникa.
Члан 71.
Величина истакнуте заставе из члана 70. ове Одлуке не може бити мања од једног метра дужине са
пола метра ширине, са односом ширине и дужине 1:2 .
Члан 72.
(1) Заставе се по правилу истичу на постављеним држачима који се уграђују на фасаду или други
дио објекта до уличне стране или на јарболима у кругу сједишта правних лица или ако то није
могуће у излог или иза неке друге стаклене површине када су у питању мањи пословни простори.
(2) Држаче, односно јарболе за заставе уграђује, односно поставља власник или корисник објекта
чија је декорација обавезна.
Члан 73.
(1) Забрањено је истицање нечисте, изгужване, поцијепане, похабане или изблиједјеле заставе као
и заставе чији облик и димензије нису у складу са важећим прописима.
(2) Зaстaвa нe смије бити пoстaвљeнa тaкo дa дoдируje тлo, нити бити постављена кao пoдлoгa,
пoдмeтaч, прoстиркa и слично.
Члан 74.
У дане националне и опште жалости заставе се истичу на пола копља и морају осванути на дан
жалости, a скидajу сe нajкaсниje дo 12 сaти сљeдeћeг дaнa пo истeку жaлoсти.
Члан 75.
Сви власници или корисници пословног простора и објекта као и правна лица која имају право
управљања и коришћења пословног простора дужни су за вријеме Републичких празника, Дана
општине и других значајних датума посветити нарочиту пажњу чистоћи површине и просторија које
им припадају као и простора испред ових објеката, те да предузму и друге мјере у циљу што
свечанијег изгледа тих објеката.
Члан 76.
(1) Обавезна је декорација јавних површина истицањем заставица Републике Српске на стубовима
јавне расвјете, јарболских застава на јарболима на Тргу Младих и другим мјестима које одреди
Начелник општине. Истицање и скидање заставица и јарболских застава врши орган управе
надлежан за комуналне послове односно прaвно лице или предузетник коме је повјерено вршење
ових послова.
(2) Набавка, замјена, истицање и скидање застава из овог члана врши се на терет буџета Општине
Доњи Жабар.
(3) Остале декорације јавних површина, мимо Републичких празника и Дана оштине, вршиће се у
вријеме и на начин одређен актом Начелника општине, на приједлог органа управе надлежног за
комуналне послове.
X. ОДРЖАВАВАЊЕ АУТОБУСКИХ СТАНИЦА, ТАКСИ СТАЈАЛИШТА, СТАЈАЛИШТА
ЈАВНОГ АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА И ПАРКИРАЛИШТА
Члaн 77.
(1) Стaничнe згрaдe нa aутoбуској стaници и прoстoри намијењени корисницима стaницe, тe
чeкaoницe путничкoг, aутoбуског сaoбрaћaja, редовно се oдржaвaју у урeднoм и испрaвнoм стaњу.
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(2) Клупe и oстaли прeдмeти, кao и украсно зеленило кojи сe нaлaзе нa пeрoнимa и испрeд
стaничних згрaдa, мoрajу бити чисти, урeдни и испрaвни,a дoтрajaлe и oштeћeнe прeдмeтe и украсно
зеленило, влaсници oднoснo кoрисници,мoрajу уклoнити и зaмиjeнити нoвим.
(3) Oбjeктe из стaвa 1. oвoг члaнa oдржaвa влaсник oднoснo кoрисник аутобуске станице.
Члaн 78.
(1) Кaдa су jaвнe пoвршинe изгрaђeнe и урeђeнe кao стajaлиштa jaвнoг aутoбуског сaoбрaћaja, нa
њимa сe могу пoстaвљaти нaдстрeшницe зa зaштиту људи, a oбaвeзнo и прaтeћa oпрeмa – посуде за
улични отпад, клупe, инфoрмaциoнe тaблe сa oзнaкoм стajaлиштa и oстaлим инфoрмaциjaмa у вези
са jaвним сaoбрaћajем.
(2) Нaдстрeшницe пoстaвљa и њимa упрaвљa орган управе надлежан за комуналне послове.
(3) Стajaлиштa jaвнoг aутoбуског прeвoзa и тaкси стajaлиштa мoрajу сe oдржaвaти у испрaвнoм и
урeднoм стaњу.
(4) Стajaлиштa je зaбрaњeнo oштeћивaти или пo њимa исписивати графите.
Члaн 79.
(1) Jaвнa пaркирaлиштa мoрajу бити урeднa и чистa.
(2) O урeђeњу и oдржaвaњу jaвних пaркирaлиштa бринe сe орган управе надлежан за комуналне
послове, oднoснo прaвнo лицe кoмe су повјерени пoслoви упрaвљaњa пaркирaлиштeм, oднoснo
влaсници пaркирaлиштa.
(3) Забрањено је остављати летке и брошуре на паркирана возила.
XI. - УКЛАЊАЊЕ ПРОТИВПРАВНО ПОСТАВЉЕНИХ ПРЕДМЕТА И НАПУШТЕНИХ
ВОЗИЛА
Члан 80.
(1) Сви противправно постављени предмети и уређаји на објектима и јавним површинама
(монтажно-демонтажни и импровизовани објекти, покретни уређаји, штандови, приколице,
рекламни и други панои, натписи фирми, обавјештења, стубићи, посуде за цвијеће, грађевински
материјал, огревни материјал, нерегистрована возила и слични предмети и уређаји), морају се
уклонити.
(2) Ако корисник,односно власник противправно постављеног предмета, предмет не уклони сâм,
предмет ће уклонити комунална полиција о трошку власника, односно корисника укључујући и
трошкове премјештања и складиштења, а уколико је дошло до оштећења јавне површине, укључују
се и трошкови довођења јавне површине у првобитно стање.
Члан 81.
(1) Напуштеним возилом сматра се возило за које је очигледно да се не може користити.
(2) Напуштена, нерегистрована, хаварисана и технички неисправна возила и њихови дијелови
остављени на јавним површинама уклониће се о трошку власника и депоновати на за то одређено
мјесто.
Члан 82.
(1) Власник возила из члана 81. ове Одлуке је дужан преузети своје возило у року од 30 дана од
дана уклањања уз намирење трошкова (уклањање, лежарина и слично).
(2) Након истека рока из става 1. овог члана, возило које није преузето продаје се у секундарне
сировине ради намирења насталих трошкова премјештања и складиштења и трошкова продаје.
(3) Приход остварен продајом возила у складу са ставом 2. овог члана уплаћује се у буџет
Општине Доњи Жабар.
(4) Исти поступак из ст. 1. и 2. овог члана примјењује се и за напуштене монтажно-демонтажне
импровизоване објекте,те сличне предмете и уређаје на јавној површини.
XII. ОДЛАГАЊЕ ЗЕМЉЕ, ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОТПАДА ОД ДРВЕТА
Члан 83.
(1) Извођач грађевинских радова као и власник постројења за прераду дрвета, дужан је вишак
земље са ископа и отпадни грађевински материјал, пиљевину и дрвни отпад одлагати на санитарну
депонију или другу депонију намијењену за одлагање отпада.
Члан 84.
(1) Забрањено је одлагати земљу, отпадни грађевински материјал, пиљевину и дрвни отпад на
јавну површину.
(2) Земљу и отпадни грађевински материјал, пиљевину и дрвни отпад одложен на јавну површину,
уклониће се о трошку лица које је извршило одлагање.
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Члан 85.
Пиљевина и други отпад од дрвета, могу се прописно транспортовати до постројења за спаљивање,
индустријских пећи и котловница.
Члан 86.
Власници отпада из члана 85. ове Одлуке, могу га транспортовати и до других потрошача
заинтересованих за ову врсту отпада као енергента.
XIII. ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ДИМОВОДА
Члан 87.
Чишћење димњака и димовода врши комунално привредно друштво, јавно предузеће, односно
правно лице или предузетник оспособљен за ове послове ако су му повјерени послови чишћења
димњака и димовода.
Члан 88.
(1) Под редовним чишћењем сматрa се чишћење и провјера исправности димњака и димовода
најмање једном годишње и то прије почетка грејне сезоне (15. октобар).
(2) Након пружене услуге, давалац услуге је дужан кориснику услуге издати потврду, у којој је
наведено да је одређеног дана извршено чишћење и провјера исправности димњака и димoвoдa.
(3) Пoтврду из стaвa 2. овог члана, кoрисник услугe је обавезан посједовати нa мjeсту гдje сe
нaлaзи димњaк и димoвoд и показати нa зaхтjeв комуналној полицији.
Члан 89.
Ради противпожарне сигурности спречавања самозапаљења наталожене чађи у димоводима и
димњацима у објектима у којима се врши загријавање стамбеног и пословног простора на чврсто и
течно гориво власници простора или корисници су обавезни чистити димњаке и димоводе.
Члан 90.
Трошкови чишћења димњака и димовода сносе власници индивидуалних објеката, а заједница
етажних власника или власници станова уколико се ради о стамбено - пословим објектима
колективног становања.
Члан 91.
Чишћење димњака и димовода подразумијева скидање (стругање) наталожене чађи на
унутрашњој страни зидова димњака и димовода, прилагођеним средствима.
XIV. НAДЗOР
Члан 92.
(1) Нaдзoр нaд спрoвoђeњeм oдрeдaбa oвe Одлукe врши орган управе надлежан за комуналне
послове, укoликo пojeдини пoслoви нису пoсeбним прoписoм стaвљeни у нaдлeжнoст другoг oргaнa
јединице локалне самоуправе.
(2) Комунално-полицијски нaдзoр нaд спрoвoђeњeм oдрeдaбa oвe одлукe врши кoмунaлнa
пoлициja, осим ако посебним законом или другим прописом није другачије одређено.
XV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члaн 93.
(1) Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 3.000 КМ до 6.000 КМ кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe:
а) aкo чишћење обавља супротно Програму одржавања чистоће јавних површина (члан 7.
Одлуке),
б) ако не врши ванредно чишћење због разлога наведених у члану 8. Одлуке,
в) ако учини било коју радњу забрањену одредбом члана 13. Одлуке,
г) ако јавну површину не доведе у чисто и уредно стање у року наведеном одредбом члана 14.
став 2. Одлуке,
д) ако не уклања леденице и снијег са крова и других спољних дијелова зграде (члан 20. став 1.
Одлуке),
ђ) ако благовремено не постави знаке упозорења на опасност од обрушавања леденица као и
одговарајуће препреке (члан 20. став 2. Одлуке),
е) ако учини било коју радњу забрањену одредбом члана 23. Одлуке,
ж) ако учини било коју радњу забрањену одредбом члана 26. став 1. Одлуке,
з) ако у дворишту и око зграда држи отпад и дотрајале ствари кoje свojим изглeдoм и нeрeдoм
нaрушaвajу изглeд нaсeљa (члан 26. став 3. Одлуке),
и) ако не одржава ограду од украсне живице, дрвеће и друго зеленило на начин како је то
наведено у одредби члана 27. Одлуке,
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ј) ако отворе на јавним површинама не одржава у исправном, односно функционалном стању или
се одржавају супротно одредбама члана 29., 30., 31. и 32. Одлуке,
к) ако учини било коју радњу забрањену одредбом члана 33. Одлуке,
л) ако не омогући постављање табле са називом улице или трга, односно таблице са кућним
бројем (члан 34. став 4. Одлуке),
љ) ако учини било коју радњу супротну одредби члана 34. став 6. Одлуке,
м) ако на било који начин изврши заузеће јавне површине без претходно прибављеног одобрења
(члан 36. став 1. Одлуке),
н) ако користи јавну површину након што је престало да важи одобрење (члан 36. став 7. Одлуке),
њ) ако врши радове без претходно прибављеног одобрења о извођењу радова (члан 42. став 1.
одлуке),
о) ако уреди колски улаз без одобрења (члан 45. став 2. одлуке),
п) ако градилиште не обезбиједи саобраћајном сигнализацијом (члан 46. став 1. Одлуке),
р) ако не доведе јавну површину у првобитно, технички исправно стање у року одређеном
рјешењем(члан 47. став 1. Одлуке),
с) ако поступи супротно одредби члана 47. став 2. Одлуке,
т) ако учини радњу забрањену одредбом члана 47. став 5. Одлуке,
ћ) ако поступи супротно одредби члана 49. Одлуке,
у) ако учини било коју радњу забрањену одредбом члана 59. Одлуке,
ф) ако у дане Републичких празника, празника Општине Доњи Жабар и других манифестација од
значаја за општину не изврши уређење и декорацију(члан 69. Одлуке),
х) ако не изврши декорацију јавних површина (члан 76. Одлуке).
(2) Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм
oд 550 КM дo 850 КM.
(3) Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 700
КМ до 1.000 КM.
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се за прекршај физичко лице новчаном казном у
износу од 500 КМ до 800 КМ.
Члaн 94.
(1) Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 2.000 КМ до 5.000 КМ кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe:
а) aкo не одржава чистоћу на јавним површинама (члан 3. Одлуке),
б) ако не постави или не одржава посуду за улични отпад (члан 9. Одлуке),
в) ако постави посуду за улични отпад на мјесто тако да омета саобраћај возила и пјешака (члан
10. став 1. Одлуке),
г) ако не празни посуду за улични отпад сваки дан (члан 10. став 3. Одлуке),
д) ако јавну површину свакодневно не доводи у чисто и уредно стање (члан 14. став 1. Одлуке),
ђ) ако при обављању грађевинских радова извођач не предузме једну или више мјера на
спречавању прљања јавних површина које су наведене у одредби члана 16. Одлуке,
е) наручилац радова ако учини радњу забрањену одредбом члана 17. став 1. тачка п) Одлуке,
ж) извођач радова ако учини радњу забрањену одредбом члана 17. став 1.тачка п) Одлуке,
з) ако не одржава спољашне дијелове зграде у чистом и уредном стању (члан 22. став 1. Одлуке),
и) ако учини било коју радњу забрањену одредбом члана 25. став 3. Одлуке,
ј) ако објекат наведен у одредби члана 28.став 1.одлуке не одржава у чистом и уредном стању,
к) ако се не придржава услова одређених у одобрењу (члан 39. став 1. Одлуке),
л) ако објекат не уклони и терен не доведе у првобитно стање (члан 40. Одлуке),
љ) ако се материјал из ископа расипа тако да омета кретање пјешака и безбједно одвијање
саобраћаја (члан 46. став 2. Одлуке),
м) ако по завршетку радова, а прије асфалтирања саобраћајне површине не доведе у чисто и
функционално стање(члан 47.став 3. Одлуке),
н) ако учини било коју радњу супротну одредби члана 48. став 2. Одлуке,
њ) ако на јавним површинама врши радњу којом се јавне површине оштећују, прљају или се
умањује функционалност и намјена јавне површине (члан 50. Одлуке),
о) ако се не прикључи на јавну канализациону мрежу (члан 51. став 1. Одлуке),
п) ако није прикључен на водонепропусну септичку јаму (члан 51. став 2. Одлуке),
р) ако на вријеме не врши чишћење и дође до изливања фекалија (члан 52. Одлуке),
с) ако се пражњење односно чишћење септичких јама врши супротно одредби члана 53. Одлуке,
т) ако отпатке и покварене животне намирнице баца по тржишном простору супротно одредби
члана 66. Одлуке,
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ћ) ако поступи супротно одредби члана 75., 77. и 78. Одлуке,
у) ако јавна паркиралишта нису уредна и чиста (члан 79. став 1. Одлуке),
ф) ако учини радњу забрањену одредбом члана 79. став 3. Одлуке,
х) ако не уклони противправно постављене предмете и уређаје на објектима и јавним површинама
(члан 80. став 1. Одлуке),
ц) ако учини радњу забрањену одредбом члана 84. став 1. Одлуке,
ч) ако не посједује потврду о чишћењу нa мjeсту гдje сe нaлaзи димњaк или димoвoд или га не
покаже на захтјев комуналној полицији (члан 88. став 3. Одлуке).
(2) Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм
oд 450 КM дo 750 КM.
(3) Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe зa прeкршaj прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм у
изнoсу oд 600 КМ до 900 КM.
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се за прекршај физичко лице новчаном казном у
износу од 400 КМ до 700 КМ.
Члaн 95.
(1) Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 1.500 КМ до 4.500 КМ кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe:
а) ако чисти јавну површину супротно одредби члана 6. Одлуке,
б) ако постави посуду за улични отпад без одобрења органа управе надлежног за комуналне
послове или не одржава посуду за улични отпад (члан 11. Одлуке),
в) ако истакне посмртницу на начин забрањен одредбом члана 15. Одлуке,
г) ако учини било коју радњу забрањену одредбом члана 17. став 1. тачка а), б), в), г), д), ђ), е), ж),
з), и), ј), к), л), љ), м), н), њ) и о) Одлуке,
д) ако поступи супротно одредби члана 19. став 4. Одлуке,
ђ) ако постави клима уређај тако да се кондензат излива на јавну површину и омета пролаз
пјешака (члан 24. став 1. Одлуке),
е) ако учини било коју радњу забрањену одредбом члана 24. став 2. Одлуке,
ж) ако редовно не одржава излог на начин наведен у одредби члана 25. став 2. Одлуке,
з) ако истиче рекламе, огласе и друге натписе које нису у вези са предметом пословања (члан 25.
став 4. Одлуке),
и) ако излози нису освијетљени током цијеле ноћи (члан 25. став 5. Одлуке),
ј) ако не истакне упутство о раду и реду на видно мјесто, намјени појединих дијелова објекта и
слично (члан 28. став 2. Одлуке),
к) ако у року од 15 дана од дана нестанка или оштећења таблице кућног броја не пријави органу
управе надлежном за комуналне послове нестанак или оштећење таблице (члан 34. став 5. Одлуке),
л) ако не посједује одобрење на мјесту гдје врши привремено заузимање јавне површине или га не
покаже на захтјев комуналној полицији (члан 36. став 8. Одлуке),
љ) ако не посједује одобрење за извођење радова на јавним површинама на градилишту или га не
покаже на захтјев комуналној полицији (члан 44. став 1. Одлуке),
м) ако не обезбиједи прелаз преко ископа приликом раскопавања тротоара (члан 44. став 2.
Одлуке),
н) ако не обезбиједи прелаз преко ископа приликом раскопавања тротоара сваком стамбеном и
пословном објекту,свакој установи као и другим објектима који се користе за рад и становање (члан
44. став 3. Одлуке),
њ) ако не обезбиједи прелаз према условима наведеним у одредби члана 44. став 4. Одлуке,
о) редовно не одржава мјесто на коме су извођени радови (члан 47. став 4. Одлуке),
п) ако се објекти јавне расвјете не одржавају у исправном стању (члан 58. Одлуке),
р) ако не донесе пијачни ред (члан 61. став 1. Одлуке),
с) ако не истакне пијачни ред нa oглaснoj тaбли пиjaцe или на други начин не упозна кoрисникe
пиjaчних услугa сa прoписaним пиjaчним рeдoм (члан 62. став 1. Одлуке),
т) ако се не придржава пијачног реда (члан 62. став 4. Одлуке),
ћ) ако пијацу не одржава у складу са одредбом члана 63. Одлуке,
у) ако се на простору пијаце дозволи продаја роба и производа супротно одредбама члана 64.
Одлуке,
ф) ако се за прање продајног мјеста, пијачних уређаја и простора и освјежавање продајних врста
поврћа и слично не користи пијаћа вода (члан 65. Одлуке),
х) ако пијацу за промет стоке не одржава, не обезбиједи и не уреди у складу са одредбом члана 67.
Одлуке,
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ц) ако пијацу за продају роба и производа не одржава, не обезбиједи и не уреди у складу са
одредбом члана 68. Одлуке,
ч) ако не истакне заставу Републике Српске за вријеме Републичког празника(члана 70. Одлуке),
џ) ако истакне заставу на било који начин забрањен одредбом члана 73. Одлуке,
ш) ако у дане националне и опште жалости не истакне заставу на пола копља или исту не скине у
одређеном року (члан 74. Одлуке).
(2) Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм
oд 350 КM дo 650 КM.
(3) Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe зa прeкршaj прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм у
изнoсу oд 500 КМ до 800 КM.
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се за прекршај физичко лице новчаном казном у
износу од 300 КМ до 600 КМ.
XVI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 96.
Oвa Одлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм глaснику Општине
Доњи Жабар ".
Брoj:01-022-122/13
11. децембар 2013. гoдинe
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

_______________________________
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На основу члана 5. и 12. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 68/07 и 109/12) и члана 80. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник
Републике Српске“, број 37/12),а у складу са чланом 30. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05, 98/13), Уредбом о класификацији дјелатности
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 9/13) и чланом 26. Статута општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни
број 9/12), Скупштина општине Доњи Жабар, на 14. редовној сједници одржаној 11. децембра 2013.
године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјенама Одлуке о оснивању Јавне установе Центар за социјални рад Доњи
Жабар
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавне установе Центар за социјални рад Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, Ванредни број 25/12 и број 7/13), члан 5. мијења се и гласи:
„Члан 5.
Установа врши следеће дјелатности,у складу са Законом о класификацији дјелатности и Регистру
пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској(„Службени гласник Републике Српске“,
бр. 74/10 и 109/12) и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“,број 9/13), и то:
88.10 - Дјелатност социјалног рада без смјештаја за старија лица и лица са инвалидитетом
88.99 - Остале дјелатности социјалног рада без смјештаја, д. н.
Установа може, без уписа у судски регистар, да обавља и друге дјелатности које служе дјелатности
уписаној у регистар, у мањем обиму или привремено, а које су у непосредној вези са обављањем
основне дјелатности или се уобичајено обављају уз те дјелатности.“
Члан 2.
Члан 9. мијења се и гласи:
«Члан 9.
У обављању дјелатности, због којих је Установа основана Оснивач има права и обавезе у складу
са законом,подзаконским прописима и овом Одлуком.
Оснивач обезбјеђује средства и прописане услове за оснивање, почетак рада и рад Установе.
Скупштина општине:
- врши благовремено именовање и разрјешење органа управљања и руковођења Установе,
- даје сагласност на годишњи програм рада и финансијски план Установе,
- разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун.
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Начелник општине:
- даје сагласност на Статут Установе,
- даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у Установи, и
- даје сагласност на остале опште акте Установе, у складу са законом.
Надзор над радом Установе врше надлежни органи Републике Српске.»
Члан 3.
Члан 16. мијења се и гласи:
«Члан 16.
До коначног именовања чланова Управног одбора Установе уз претходно спроведен поступак
Јавне конкуренције, у складу са Законом и Статутом Установе, именују се вршиоци дужности
чланова Управног одбора Установе у оснивању (привремени Управни одбор), у саставу:
1. Никола Цвјетковић, дипл. економиста из Лончара, предсједник
2. Славица Тодоровић, дипл. економиста из Доњег Жабара, члан и
3. Марко Јосиповић,дипл.економиста из Човић Поља, члан.»
Члан 4.
У члану 18. став 1. мијења се и гласи:
«До коначног избора и именовања директора Установе уз претходно спроведен поступак Јавне
конкуренције, у складу са Законом и Статутом Установе, за вршиоца дужности директора ЈУ
“Центар за социјални рад“ Доњи Жабар именује се Данијела Миркић, дипл. правник из Човић
Поља.»
Члан 5.
У члану 21. став 2. брише се, а досадашњи став 3. постаје став 2.
Члан 6.
Овлашћује се Одбор за статутарна питања и прописе да утврди Први Пречишћени текст Одлуке о
оснивању Јавне установе Центар за социјални рад Доњи Жабар.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Доњи Жабар».
Број:01-022-128/13
11. децембар 2013.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

_______________________________
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
101/04,42/05 и 118/05), а у складу са чланом 8. став 3. Закона о порезу на непокретности („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 110/08 и 118/09) и члана 26. Статута општине Доњи Жабар
("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.),
Скупштина општине Доњи Жабар на 14. редовној сједници одржаној дана 11. децембра 2013.
године, донијела је

OДЛУКУ
о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2014. годину
Члан 1.
Пореска стопа пореза на непокретности за 2014. годину на подручју општине Доњи Жабар
утврђује се у висини од 0,05% од процијењене вриједности непокретности.
Члан 2.
Скупштина општине може, посебном одлуком, ослободити одређене обвезнике обавезе плаћања
пореза на непокретности у случају обављања дефицитарне дјелатности на подручју општине Доњи
Жабар.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини пореске стопе пореза на
непокретности за 2013.годину(„Службени гласник општине Доњи Жабар", Ванредни број 25/12).
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:01-022-120/13
11. децембар 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с. р.

_______________________________
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На основу члана 356. став 2. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09 и 95/11) а у вези са чланом 4. став 2. Закона о промету
непокретности („Службени лист СР БиХ“, бр. 38/78, 4/89, 29/90, 22/91 и „Службени гласник
Републике Српске“, број 29/94), члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и члана 26. т. 2) и 11)
Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05, Ванредни број
7/12 и Ванредни број 9/12), Скупштина општине Доњи Жабар на својој 14. редовној сједници
одржаној дана 11. децембра 2013. године, донијела је

ОДЛУКУ
о промјени статуса земљишта
(зв. Пут економија)
Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ да је изгубило статус добра у општој употреби земљиште означено као к.ч.
број 1273 зв. „пут економија“ у површини од 988 m2 уписане у ЗК уложак број 90 к.о. Лончари, што
у нарави одговара непокретности означеној као к.ч. број 1273 „пут економија“ некатегорисани пут, у
површини од 988 m2 уписане у ЛН број 102/5 к.о. Лончари и утврђује да je Општина Доњи Жабар
носилац права својине на наведеном земљишту са дијелом 1/1.
Члан 2.
На непокретности из члана 1. ове Одлуке, у јавним евиденцијама непокретности које се воде
код Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Подручна јединица ПелагићевоПодручна канцеларија Доњи Жабар извршиће се упис права својине и државина у корист Општине
Доњи Жабар са дијелом 1/1.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-124/13
11. децембар 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

_______________________________
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На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чл. 4. став 1. и чл. 5. Одлуке о овлашћењима
за прибављање и располагање имовином општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи
Жабар", бр. 8/10 и Ванредни број 18/12), Скупштина општине Доњи Жабар на 13. редовној сједници
одржаној 11. децембра 2013. године, донијела је

ОДЛУКУ
о додјели стана на коришћење
Члан 1.
Жарку Бабићу из Доњег Жабара додјељује се на коришћење у сврху становања именованог и
чланова његове продице, на одређено вријеме, стан у површини од 49 m2, графички приказан у
тлоцрту објекта израђеног од стране РГУ Бања Лука-ПК Доњи Жабар од 4. 9. 2013. године, који се
налази у згради изграђеној на парцели број 1177 к.о. Жабар Доњи, Човић Поље уписаној у
посједовни лист број 361/8 (неукњижена стамбена зграда у Доњем Жабару), посједник општина
Доњи Жабар,а што одговара грунтовној парцели број 1212/1 уписаној у з.к. уложак број 62 КО Доњи
Жабар.
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Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове одлуке даје се, из хуманитарних и социјалних разлога, Жарку Бабићу
из Доњег Жабара, ЈМБ 2304965303215, без накнаде, на одређено вријеме у трајању од једне
године,уз могућност продужења, а најдуже до доношења Правилника о поступку давања у закуп
станова на којима право располагања има Општина Доњи Жабар у складу са одредбама чл. 4. и 14.
Закона о државним становима на којима не постоји станарско право („Службени гласник
Републике Српске“, број 98/11)
Члан 3.
Корисник додијељеног стана из члана 1. ове Одлуке дужан је стан користити као добар домаћин,
старати се о текућем одржавању, измиривању комуналних и других услуга које се односе на
домаћинство у наведеном стану, у супротном коришћење стана се може укратити и прије истека
рока коришћења одређеног овом Одлуком.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине да именује комисију за увођење корисника у државину стана из
члана 1. ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број:01-022-123/13
11. децембар 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

_______________________________
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На основу члана 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), а у складу са чланом 148. став
1. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број 1/05,4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар на 14.
редовној сједници одржаној 11. децембра 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2014. ГОДИНУ
1. Програм рада Скупштине општине Доњи Жабар,( у даљем тексту: Скупштина) за
2014.годину је основа за благовремено и редовно планирање сједница Скупштине и њених
радних тијела, у циљу остваривања права и дужности Скупштине у складу са законом,
Статутом општине, Пословником Скупштине општине и другим прописима.
2. Скупштина ће у 2014. години одржавати, по правилу, своје редовне сједнице сваког
мјесеца (изузев августа), према мјесечном плану.
3. Скупштина ће по потреби одржавати сједнице и у другим терминима уколико се укаже
потреба.
4. Овлашћени предлагачи аката дужни су, а према мјесечном плану одржавање редовних
сједница скупштине, припремити и доставити Скупштини на разматрање одговарајуће
приједлоге аката и друге материјале и одговорни су за благовремену, квалитетну и стручну
обраду и припрему тих материјала.
5. Скупштина ће разматрати општа и друга акта, информационе и документационе материјале
према мјесечном распореду:
ЈАНУАР:
1. Приједлог Одлуке о просјечној коначној грађевинској цијени 1m2 корисне стамбене
површине на подручју општине Доњи Жабар у 2012. години
ОБРАЂИВАЧ : Самостални стручни сарадник за просторно уређење и грађење
ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине
2. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о стипендирању и награђивању
студената („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/11-Први Пречишћени текст)
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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3. Приједлог Одлуке о ослобађању плаћања накнаде одвоза комуналног отпада из
домаћинства у 2014. години за одређене категорије обвезника
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за комуналн дјелатности и заштиту
животне средине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4. Нацрт Одлуке о гробљима и погребној дјелатности – чл. 6. Закона о гробљима и погребној
дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/13)
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за привреду и предузетништво
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
5. Нацрт Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада-члан 6. Закона о
комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 124/11)
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за комуналн дјелатности и заштиту
животне средине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
6. Извјештај о провођењу Одлуке о локалним подстицајима у пољопривреди („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, бр. 15/13 и 17/13)
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за привреду и предузетништво
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
ФЕБРУАР:
1. Приједлог Одлуке о проширеним правима и услугама у области социјалне заштите(члан 11.
Закона о социјалној заштити- „Службени гласник Републике Српске“, број 37/12)
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине Доњи Жаба и Самостални
стручни сарадник за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
2. Приједлог Одлуке о гробљима и погребној дјелатности – чл. 6. Закона о гробљима и
погребној дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/13)
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за привреду и предузетништво
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
3. Приједлог Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада-члан 6.
Закона о комуналним дјелатностима("Службени гласник Републике Српске",бр. 124/11)
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за комуналн дјелатности и заштиту
животне средине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4. Приједлог Одлуке о јавној расвјети-члан 6. Закона о комуналним дјелатностима
("Службени гласник Републике Српске",бр. 124/11)
ОБРАЂИВАЧ:Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности и заштиту
животне средине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
5. Приједлог Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција-издаци за нефинансијску
имовину у 2014. години
ОБРАЂИВАЧ:Стручна служба Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
6. Приједлог Одлуке о критеријумима, висини и начину обрачуна накнада за израду
локацијских услова – члан 63. став 8. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 40/13),
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за просторно уређење и грађење
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
7. Приједлог Одлуке о површини и висини објеката и радовима за које није потребна
грађевинска дозвола – члан 125. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 40/13),
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за просторно уређење и грађење
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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8. Програм заједничке комуналне потрошње за 2013.годину-чл. 21. ст. 2 3. Закона о
комуналним дјелатностима(„Службени гласник Републике Српске“,бр.124/11)
ОБРАЂИВАЧ:Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности и заштиту
животне средине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
9. План одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу за 2013.
годину- члан 7. став 2.Одлуке о одржавању,заштити,развоју и управљању локалним и
некатегорисаним путевима и улицама у насељу-("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.
5/11- Други Пречишћени текст и 9/11
ОБРАЂИВАЧ:Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности и заштиту
животне средине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
10. Информација о стању предмета у управном поступку у 2013.години
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за послове писарнице и архиве
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
МАРТ:
1. Приједлог Одлуке о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на
подручју општине Доњи Жабар
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
2. Приједлог Одлуке о одређивању намјене коришћења новчаних средстава додијељених
неразвијеним јединицама локалне самоуправе - чл. 6. Правилника о критеријумима и поступку
за додјелу новчане помоћи јединицама локалне самоуправе («Службени гласник Републике
Српске», број 49/10)
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
3. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о изградњи грађевина и уређењу простора
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за просторно уређење и грађење
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4. Нацрт Статутарне Одлуке о измјенама и допунама Статута општине Доњи Жабар – члан
165. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске",бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13)
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Одбор за статутарна питања и прописе
5. Нацрт Пословника о раду Скупштине општине Доњи Жабар
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Одбор за статутарна питања и прописе
6. Приједлог Плана коршћења средстава намијењених за заштиту од пожара у 2014. години члан 81. став 2. Закона о заштити од пожара(„Службени гласник Републике Српске“,бр. 71/12)
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
7. Приједлог Програма коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе у 2014. години-члан 35. став 2. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12)
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
8. Разматрање успјеха ученика Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар на крају Првог
полугодишта школске 2013/2014. године-од 2.9.2013. до 27.12.2013. године
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар
АПРИЛ:
1. Приједлог Статутарне Одлуке о измјенама и допунама Статута општине Доњи Жабар –
члан 165. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске", бр.101/04,
42/05,118/05 и 98/13)
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Одбор за статутарна питања и прописе
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2. Приједлог Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине Доњи Жабар
ПРЕДЛАГАЧ: Одбор за статутарна питања и прописе
3. Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста за 2013. годину са Програмом
рада за 2014. годину
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Општинска организација Црвеног крста Доњи Жабар
4. Извјештаји о раду са финансијским показатељима спортских организација која су
користила средства буџета у 2013.години са плановима рада и финансирању у 2014.години
ОБРАЂИВАЧ: Спортске организације
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
5. Извјештај о раду КУД „Рузмарин“ Доњи Жабар у 2013. години са Програмом рада у 2014.
години
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ КУД „Рузмарин“ Доњи Жабар
6. Информација о раду и финансијском пословању Општинске борачке организације Доњи
Жабар за 2013.годину са Програмом рада за 2014. годину
ОБРАЂИВАЧ: Општинска борачка организација Доњи Жабар и Самостални стручни
сарадник за борачко-инвалидску заштиту
ПРЕДЛАГАЧ: Општинска борачка организација Доњи Жабар
7. Информација о утрошку средстава буџета за потребе Српске православне цркве у 2013.
години
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Српска православна црквена општина Доњи Жабар и
Српска православна црквена општина Лончари
8. Извјештај о раду са финансијским показатељима савјета мјесних заједница за 2013. годину
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за цивилну заштиту и мјесне заједнице
ПРЕДЛАГАЧИ: Савјети Мјесних заједница Доњи Жабар,Човић Поље и Лончари
МАЈ:
1. Приједлог Одлуке о Годишњем финансијском извјештају Буџета општине Доњи Жабар за
2012. годину
ОБРАЂИВАЧ:Административна служба-Овлашћено лице за послове буџета
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
2. Извјештај о раду пољопривредне и санитарно-здравствене инспекције и комуналне
полиције за 2012.годину са Планом рада у 2013. години
ОБРАЂИВАЧ: Пољопривредни и санитарно здравствени инспектор и комунални
полицајац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
3. Извјештај о упису дјеце у школску 2014/2015. годину
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар
4. Информација о броју умрлих и рођених грађана у општини Доњи Жабар за 2012.годину
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за матичне послове и бирачки списак
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
5. Информација о стању остваривања права из области борачко-инвалидске заштите за 2013.
годину у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
6. Информација о провођењу Одлуке о субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа
за 2013. годину(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 14/09 )
ОБРАЂИВАЧ: Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
ЈУН
1. Информација о провођењу Закона о дјечијој заштити
ОБРАЂИВАЧ:Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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2. Информација о стању уређења и одржавања спомен обиљежја на подручју Општине Доњи
Жабар
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности и заштиту
животне средине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
ЈУЛ:
1. Извјештај о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за период јануар-јун 2014. године
ОБРАЂИВАЧ:Административна служба-Сарадник за послове буџета
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
2. Информација о стању уређења и одржавања мјесних гробаља на подручју Општине Доњи
Жабар
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности и заштиту
животне средине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
3. Информација о провођењу Закона о занатско-предузетничкој дјелатности са табеларним
прегледом регистрованих радњи и других облика предузетничке дјелатности
ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за привреду и предузетништво
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4. Приједлог Одлуке о образовању Организационог одбора за обиљежавање 14. октобра-Дана
Општине-чл. 3. ст.1.Одлуке о прослави Дана општине Доњи Жабар(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”, бр.10/06))
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
СЕПТЕМБАР:
1. Приједлог Одлуке о додјели Општинских признања
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за награде и признања
2. Информација о успјеху ученика Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар у школској
2013/2014. години
ОБРАЂИВАЧ: Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар и Самостални стручни
сарадник за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар
ОКТОБАР:
1. Информација о почетку рада Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар у школској
2014/2015. години
ОБРАЂИВАЧ: Административна служба-Самостални стручни сарадник за друштвене
дјелатности и ОШ „Доњи Жабар“ Доњи Жабар
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
2. Свечана сједница Скупштине општине Доњи Жабар-14. 10. 2013. године
НОВЕМБАР:
1. Нацрт Буџета општине Доњи Жабар за 2015. годину
ОБРАЂИВАЧ: Рачуноводство-Овлашћено лице за послове буџета
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
ДЕЦЕМБАР:
1. Приједлог Одлуке о Буџету општине Доњи Жабар за 2015. годину
ОБРАЂИВАЧ: Рачуноводство-Овлашћено лице за послове буџета
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
2. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2015. годину
ОБРАЂИВАЧ: Рачуноводство -Овлашћено лице за послове буџета
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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3. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју
општине Доњи Жабар у 2015. години
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4. Приједлог Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2015. годину
ОБРАЂИВАЧ: Предсједништво Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине
6. Поред питања садржаних у овом Програму Скупштина ће у складу са својим
надлежностима и према указаној потреби разматрати и друга питања и доносити опште и друге
акте које предложе овлашћени предлагачи и вршити избор и именовања у складу са законом,
Статутом општине и другим прописима.
Број: 01-022-125/13
11. децембар 2013.године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
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 9/12а.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 14. редовној сједници одржаној 11. децембра 2013. године, донијела следећи5

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада зимске службе на подручју општине Доњи Жабар за зимску сезону
2013/2014. годину.
II
Програм из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:01-022-126/13
Предсједник Скупштине
11. децембар 2013. године
Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар
..................................................................................................

ПРОГРАМ
РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ 2013/2014. ГОДИНУ
I
УВОД
Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број
124/11),Одлуком о комуналним дјелатностима и комуналном реду ("Службени гласник општине
Доњи Жабар", број 4/11-Први Пречишћен текст) и Правилником о одржавању јавних путева и
објеката ("Службени гласник Републике Српске", број 23/05) је прописано чишћење јавних
површина и уклањање снијега и леда и то у периоду од 15. новембра текуће до 15. марта наредне
године.
Реализација наведених послова вршиће се у складу са потребама.
II
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
1. Пут од центра насељеног мјеста Човић Поље, преко Видаковића раскрснице, Милине липе,
Доњег Поља, до магистралног пута Пелагићево - Лончари М1.8 (Ловац), у дужини од 10.3 km, Л-1
2. Пут од Милине липе до магистралног пута Лончари-Тузла(код Ђорђића),у дужини од 1.5 km,Л-2
3. Пут кроз Цвијане (од пута Р462) до границе са КО Човић Поље, у дужини од 2.1 km, Л-3
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4. Пут кроз Миливојевиће (нови), у дужини од 1.1 km, Л-4
5. Пут Петковића раскрсница-Жаркића мост, у дужини од 0.6 km, Л-5
6. Пут кроз Круниће, у дужини од 1.2 km, Л-6
7. Стари пут за Орашје (Косановић-Лепница), у дужини од 3 km, Л-7
8. Дријенски пут,у дужини од 1.7 km, Л-8
9. Пут за Јењић, у дужини од 2 km, Л-9
10. Пут од магистралног пута Лончари - Орашје ("Станара") кроз центар Човић Поља (Школа) до
границе са КО Обудовац, у дужини од 4.7 km, Л-10
11. Пут за Матиће од зграде школе у Човић Пољу до границе КО Матићи,у дужини од 1.3 km, Л-11
12. Пут кроз Вуковиће, у дужини од 1.6 km, Л-12
13. Пут кроз Јуришиће, у дужини од 1 km, Л-13
14. Пут кроз Поповиће, у дужини од 1,2 km, Л-14
15. Пут кроз "Зариће" (Човић Поље), у дужини од 0,43 km, Л-17
16. Пут у "Баре" (Доњи Жабар), у дужини од 0,5 km, Л-15
17. Пут према мјесном гробљу у Доњем Жабару(насип), у дужини од 1,45 km, Л-16
18. "Дујковача"2 (к.ч. 1158/60, КО Лончари), у дужини од 0,5 km, Л-18
19. "Дујковача"3 (к.ч. 1158/69, КО Лончари), у дужини од 0,55 km, Л-19
20. "Дујковача"4 (к.ч. 1158/155, КО Лончари), у дужини од 0,6 km, Л-20
21. "Дујковача"5(к.ч. 1158/168, КО Лончари), у дужини од 0,6 km, Л-21
22. Пут кроз Ристиће и Вуковиће до мјесног гробља у Доњем Жабару, у дужини од 1,16 km, Л-22
23. Пут кроз Миливојевиће и Стојшиће почиње од улице Светог Саве (од продавнице у Доњем
Пољу), обухвата к.ч.бр. 2652/1, 2652/5, 2363/1 и дио к.ч.бр.3459, све к.о. Доњи Жабар, и излази на
улицу Светог Саве код куће Симе Вуковића, у дужини од 1463 m, Л-23
24. Пут поред Старог Храста почиње од Магистралног пута Тузлаа М1.8 Орашје (од Улице Цара
Лазара у Лончарима) и обухвата земљиште означено као к.ч.бр.293, 1259 и 1258, све к.о. Лончари,
део к.ч.бр.3424 и 3427 к.о. Доњи Жабар, и спаја се са улицом Српском у Доњем Жабару, дужине
1262 m, Л-24
Укупна дужина локалних путева на подручју општине Доњи Жабар износи 41 815 m1.
III
Локални путеви на подручју општине Доњи Жабар утврђени су Одлуком о одржавању, заштити,
развоју и управљању локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу ("Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр.5/11-Други Пречишћен текст и 9/11).
IV
Одржавање локалних путева и улица у насељеном мјесту повјерава се правном лицу изабраном у
складу са Законом о јавним набавкама БиХ (члан 17. Одлуке о одржавању, заштити, развоју и
управљању локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу ("Службени гласник
општине Доњи Жабар",број 5/11–Други Пречишћен текст и 9/11).
V
Послови одржавања локалних путева и улица у насељу на подручју општине Доњи Жабар су
повјерени предузећу „GALAX – NISKOGRADNJA“ ДД из Брчког.
VI
Сњежне падавине је потребно уклањати са коловоза локалних и других путева и других јавних
површина одмах по започињању падавина, а обавезно када достигну висину која онемогућава или
знатно отежава њихово редовно коришћење и употребу, односно када угрожавају безбједно
одвијање саобраћаја.
VII
Уклањање сњежних падавина је потребно вршити одговарајућим возилима, машинама и
опремом,према прописаним стандардима.
VIII
У случају већих сњежних падавина, поред свих локалних путева, п р и о р и т е т н и су и сви
путеви који воде према мјесним гробљима на подручју општине Доњи Жабар.
IX
Овлашћени давалац комуналних услуга („GALAX-NISKOGRADNJA“ ДД из Брчког) дужан је
сњежне падавине уклањати и са прикључних прилаза и приступа који повезују јавне локалне путеве
и јавне објекте (локални и државни органи и организације, мјесне заједнице, објекте основне школе
и друге јавне установе).
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X
У случају појаве поледице, као и у превентивне сврхе, коловози локалних јавних путева и друге
јавне површине и по утврђеним приоритетима, је потребно посипати средствима која спречавају
стварање поледице, леда, односно клизање и убрзавање отапања снијега и леда.
XI
Снијег и лед који се уклања са јавних површина скупља се на гомиле, на мјестима погодним за
одвоз.
_______________________________
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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 9/12а.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 14. редовној сједници одржаној 11. децембра 2013. године, донијела следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Годишњи Програм рада Основне школе Доњи Жабар за школску 2013/2014. годину.
II
Програм из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:01-022-127/13
11. децембар 2013. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

____________________________________________
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243. Програм рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2014. годину
244. Закључак о усвајању Програма рада зимске службе на подручју општине
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Понедјељак, 23. децембар 2013.године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 31/13

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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