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СЛУЖБЕНИ

Гласник

ОПШТИНЕ ДОЊИЖАБАР
Доњи Жабар
Година XXI – Број 4 Понедјељак, 3. март 2014. године
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
24
На основу чл. 33., 38. став 2. и 52. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу («Службени
гласник Републике Српске», бр. 40/13) и члана 26. Статута Општине Доњи Жабар (»Службени
гласник Општине Доњи Жабар», бр. 6/05 и Ванредни број 7/12), Скупштина општине Доњи Жабар,
на 16. редовној сједници одржаној 28. фебрура 2014. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о Урбанистичком плану насеља Доњи Жабар и Лончари
I
У Одлуци о Урбанистичком плану насеља Доњи Жабар и Лончари („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број 12/07), тачка II. мијења се и гласи:
„II
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Плана садржи слиједеће дијелове:
А. УВОДНИ ДИО
Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
I. НАСЕЉЕ, ТЕРИТОРИЈА И СТАНОВНИШТВО
1. Територија насеља и становништво
2. Положај, мјесто и улога насеља у општини и на ширем подручју и однос према
сусједним насељима
3. Организација насеља и основне физичке структуре у насељу
4. Урбано и ванурбано подручје
5. Становање
II. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ
III. ИНФРАСТРУКТУРА
IV. ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
V. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
VI. ЖИВОТНА СРЕДИНА
VII. БИЛАНС КОРИШЋЕЊА ПОВРШИНА И РЕСУРСА
VIII.ОЦЈЕНА ПРИДНИХ И СТВОРЕНИХ УСЛОВА
В. ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПРОСТОРА
I. СТАНОВНИШТВО И СТАНОВАЊЕ
II. ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
III. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТ
IV. ИНФРАСТРУКТУРА
V. ЖИВОТНА СРЕДИНА
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VI. БИЛАНС ПОТРЕБА И МОГУЋНОСТИ
Г. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
I. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА
1. Основна концепција организације простора
2. Основна намјена површина у насељу
3. Урбано и ванурбано подручје насеља
4. Уже урбано подручје
5. Основна намјена површина у урбаном подручју
6. Детаљна намјена површина у урбаном подручју
II. СТАНОВАЊЕ
III. ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
IV. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
1. Установе за предшколско васпитање
2. Установе образовања
3. Здравствена заштита
4. Установе културе
5. Физичка култура и рекреација
6. Јавна управа и администрација
7. Културно - историјска добра
V. ИНФРАСТРУКТУРА
VI. ЖИВОТНА СРЕДИНА
VII. УСЛОВИ ЗА ОЧУВАЊЕ, ЗАШТИТУ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ
НАСЉЕЂА
VIII. МЈЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
IX. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ТЕХНИЧКИХ ОПАСНОСТИ И РАТНИХ
ДЕЈСТАВА
X.

УСЛОВИ ЗА УКЛАЊАЊЕ БАРИЈЕРА ЗА КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА УМАЊЕНИМ
ТЈЕЛЕСНИМ СПОСОБНОСТИМА

XII. БИЛАНС КОРИШЋЕЊА ПОВРШИНА И РЕСУРСА
XIII. БИЛАНС КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА
Д.

ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Графички дио Плана садржи сљедеће карте:
1.1. ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ У ШИРЕМ ОКРУЖЕЊУ

Р = 1:25000

1.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ - ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

Р = 1:5000

1.3. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА СТАЊЕМ ИЗГРАЂЕНОСТИ
У ВРИЈЕМЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Р = 1:5000

2.1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РС ДО 2015. ГОДИНЕ

Р = 1:1250000

2.2. ИЗВОД ИЗ УП НАСЕЉА ДОЊИ ЖАБАР И ЛОНЧАРИ ИЗ 2007. ГОД. Р = 1:5000
3.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА
- ИНЖИЊЕРСКОГЕОЛОШКА КАРТА -

Р = 1:5000

3.2. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА
- ОЦЈЕНА ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ УСЛОВА -

Р = 1:10000
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4.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
- ПОЉОПРИВРЕДНА, ШУМСКА И ВОДНА ЗЕМЉИШТА

Р = 1:5000

5.

ПЛАН НАМЈЕНЕ ПОВРШИНА

Р = 1:5000

6.

СТАНОВНИШТВО И СТАНОВАЊЕ

Р = 1:10000

7. САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Р = 1:5000

8.

ЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

Р = 1:5000

9.

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

Р = 1:5000

10. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА Р = 1:5000
- СИНТЕЗНА КАРТА 11. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА Р = 1:5000
СИНТЕЗНА КАРТА –„
II
Тачка III. мијења се и гласи:
„III
Елаборат Плана, израђен у УРБИС ЦЕНТРУ д.о.о. планирање, пројектовање и консалтинг Бања
Лука у мјесецу јануару 2014. године, у прилогу, чини саставни дио ове Одлуке.
Одредбе и смјернице за провођење Урбанистичког плана насеља Доњи Жабар и Лончари, у
прилогу, чине саставни дио ове Одлуке.“
III
У тачки VI. додаје се нови став 2. који гласи:
„Период за који се доноси План је 2014. – 2024. година“
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".
Број: 01-022-14/
28. фебруар 2014. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић

ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА НАСЕЉА ДОЊИ ЖАБАР И ЛОНЧАРИ
I.

СМЈЕРНИЦЕ И ПОСТАВКЕ ЗА ДАЉЕ ПЛАНИРАЊЕ
А) УВОДНА ОДРЕДБА
1. Ради обезбјеђења остваривања циљева и односа у коришћењу, уређењу, изградњи и заштити
простора и добара у простору, утврђених Урбанистичким планом насеља Доњи Жабар и
Лончари ( у даљем тексту: Урбанистички план ), овим одредбама и смјерницама (у даљем
тексту: одредбе) уређују се начин, услови, поступак и друга питања од значаја за провођење
Урбанистичког плана.
Б) ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Значај и функција Урбанистичког плана
2. Урбанистички план је, до доношења просторног плана Општине Доњи Жабар, основни
развојни просторно-плански документ за изградњу и уређење насеља Доњи Жабар и
Лончари.
3. Урбанистички план представља непосредну основу за израду детаљних просторно-планских
докумената на основу којих се издају локацијски услови и то:
а) зонинг планова
б) регулационих планова
в) урбанистичких пројеката – ако регулациони план није донесен и
г) планова парцелације.
4. Урбанистички план може представљати непосредну основу за издавање локацијских услова у
подручјима гдје није утврђена обавезност израде и доношења детаљних просторно-планских
докумената.
Страна 3

Број 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Понедјељак, 3. март 2014.
Обавезност Урбанистичког плана
5. Урбанистички план обавезан је за све субјекте.
Обавезност Урбанистичког плана односи се на све активности којима се планирају или
непосредно одобравају интервенције на простору урбаног подручја Доњег Жабара.
6. Детаљни просторно-плански документи морају бити у сагласности са Урбанистичким
планом.
7. Изградња грађевина, вршење других грађевинских радова на површини или испод
површине, промјена намјене грађевинског пољопривредног, шумског, водног или другог
земљишта, промјена намјене грађевине и други радови којима се мијења постојеће стање у
простору могу се дозволити само ако су у складу са намјеном површина.
Сматра се да су изградња, радови, односно промјена намјене земљишта или грађевине, у складу
са намјеном површина, ако је такво коришћење простора намјеном површина (графички прилог број
5 и 11) изричито предвиђено, или ако се таквим коришћењем простора омогућује, односно
функционално употпуњује или унапређује, основна намјена (нпр. објекти услужних дјелатности,
урбане опреме и комуналног стандарда у стамбеним и стамбено-пословним зонама, стамбени,
угоститељски, спортски и рекреациони објекти у радним зонама, угоститељски, туристички,
трговачки и сл. објекти у зонама за рекреацију, стамбени, пословни, економски и помоћни објекти
на пољопривредном земљишту, у зонама мјешовитог становања индивидуално становање и сл.).
Намјене површина, утврђене графичким прилогом број 05 и 11 представљају дефинитивне
намјене на крају планског периода.
До реализације дефинитивне планске намјене површина може се дозволити коришћење
земљишта за привремене намјене којима се, с обзиром на врсту и могућност реализације
дефинитивне намјене, та реализација не онемогућава или битно не отежава.
Границе између површина разних намјена које су утврђене графичким прилогом број 05 могу се
у процесу разраде и конкретизације Урбанистичког плана регулационим плановима кориговати, под
условом да се тиме битно не мијењају односи утврђени билансом површина у Урбанистичком
плану.
Када су у графичком дијелу Урбанистичког плана одређени коридори за саобраћајнице или друге
објекте линијске инфраструктуре, детаљним просторно-планским документима планираће се
њихова изградња у границама тих коридора.
Изузетно, ако се идејним рјешењем, као саставним дијелом регулационог плана, на основу
детаљних испитивања на терену, техничких, технолошких или економских разлога, или разлога
безбједности, утврди да је неопходно помјерање трасе ван планираног коридора, за такво помјерање
неће се сматрати да је у супротности са Урбанистичким планом.
Начин провођења Урбанистичког плана
8. Урбанистички план проводи се:
а) доношењем детаљних просторно - планских докумената, усаглашених са Урбанистичким
планом, као и планова парцелације у случајевима из члана 28. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број 55/10) и члана 37. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13 )
б) забраном и спречавањем интервенција и других активности у простору урбаног подручја
које нису у сагласности са Урбанистичким планом,
в) посебним режимом контроле дјелатности штетних за животну средину,
г) доношењем прописа и других мјера из надлежности Општине којим се уређују поједина
питања урбаног уређења,
д) непосредном примјеном – у складу са тачком 4. ових одредаба.
В) СМЈЕРНИЦЕ ЗА ДАЉЕ ПЛАНИРАЊЕ
Дефиниција
9. Даљим планирањем, у смислу ових одредаба, сматрају се:
а) измјене, допуне и ревизија Урбанистичког плана,
б) доношење зонинг, регулационих и планова парцелације,
в) доношење детаљних просторно-планских докумената у складу са Урбанистичким
планом.
Основне одредбе
10. Измјене, допуне или ревизија Урбанистичког плана врше се:
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а) ако се у току планског периода оцијени да се Урбанистички план не остварује у битним
елементима и односима, из разлога који су ван утицаја органа који проводе тај план,
б) ако се у току планског периода појаве нове околности, потребе или могућности, које нису
биле познате или нису биле узете у обзир код доношења Урбанистичког плана,
в) ако се у току планског периода донесе просторни план Општине из којег произлази обавеза
или потреба усклађивања Урбанистичког плана,
г) ако се у току планског периода измјени Просторни план Републике Српске или донесу нови
прописи из области уређења простора, из којих произилази обавеза или потреба усклађивања
Урбанистичког плана,
д) ако се у току планског периода донесе план развоја Републике Српске, програм развоја
Општине, ако из тих докумената произлази обавеза или потреба усклађивања Урбанистичког плана.
11. Детаљни просторно-плански документи доносе се у циљу разраде и конкретизације
Урбанистичког плана до нивоа који обезбјеђује могућност одлучивања о локацијским
условима, тј. за конкретне интервенције у простору.
12. Детаљни документи, у смислу претходних одредби, су:
а) зонинг план
б) регулациони план
в) урбанистички пројекат
г) план парцелације
13. Доношење регулационих планова обавезно је за зоне дефинисане на графичком прилогу
број 05. До доношења регулационог плана односи у простору за поједине просторне
цјелине могу се регулисати планом парцелације и стручним мишљењем са урбанистичкотехничким условима.
14. Регулациони планови доносе се за просторне цјелине чије се границе дефинишу према
постојећим или планираним структурама у простору.
Границе просторне цјелине за коју се доноси регулациони план приближно се одређују
одлуком о изради плана (усвојеној од стране Скупштине општине), а прецизно самим
планом.
15. Када је то неопходно за провјеру могућности простора, прије или истовремено са
доношењем регулационог плана доноси се идејно рјешење регулационог плана шире
просторне цјелине.
О изради идејног рјешења регулационог плана одлучује се посебном одлуком или одлуком
о изради регулационог плана.
16. Урбанистички пројект доноси се када је то потребно по критеријима из члана 27., односно
36. Закона о уређењу простора и грађењу - «Службени гласник Републике Српске», бр.
55/10 и 45/13.
17. Регулационим планом, а изузетно и идејним рјешењем регулационог плана, могу се
одредити просторне цјелине, или њихови дијелови, за које је обавезно доношење
урбанистичког пројекта.
Опште смјернице за припрему, израду и доношење детаљних просторно-планских докумената
18. Детаљни просторно-плански документи – регулациони планови, зонинг планови, планови
парцелације и урбанистички пројекти – треба да имају садржај одређен важећим Законом и
Правилником о садржају планова у моменту израде тих докумената.
Када се, у складу са тачком 15. ових одредаба, доноси идејно рјешење регулационог плана,
оно треба да садржи елементе одређене Законом и елементе које одреди носилац
припреме.
19. Документи из тачке 18. припремају се, израђују и доносе по поступку који је одређен
Законом и одлуком о изради плана.
Документи из тачке 18. израђују се у складу са Урбанистичким планом, стручним
правилима урбанистичке науке и струке и правилима из тачака ових одредаба.
Правила из претходног става имају значај необавезних упутстава за носиоца израде
документа, и он од њих може одступити када то захтијевају посебни прописи из области планирања,
пројектовања, грађења или коришћења грађевина или грађевинског земљишта, или када за то
постоје други оправдани разлози (рационалност и економичност грађења и коришћења грађевина,
грађевинског земљишта или других добара, технолошки разлози, разлози одбране и безбједности,
разлози заштите од елементарних непогода, техничких инцидената или ратних дејстава, разлози
очувања, заштите и унапређења животне средине, специфичне потребе инвеститора и сл.).
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Одступање од одредаба из става 3. треба да буде ограничено на обим који је неопходан да
се уваже услови и околности из претходног става.
Одступање од одредаба из става 3. није дозвољено ако се садржај одређене одредбе
подудара са одговарајућим прописима, техничким нормативима, стандардима или другим
правилима која имају обавезујући карактер.
II. УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА
Значење израза “грађење”, “грађевина”, “доградња”, “надзиђивање”, “реконструкција”, “промјена
намјене”,и “санација”, ...., одређено је Закона о уређењу простора и грађењу.
20. У границама измијењеног Урбанистичког плана, на одређеним просторним цјелинама и
дијеловима насеља издаваће се локацијски услови и без регулационог плана или
урбанистичког пројекта, односно директно на основу Измјене Урбанистичког плана. Ово
се односи на просторне цјелине на којима се овим Измјенама не предвиђа обавезност
израде регулационог плана, зонинг плана или урбанистичког пројекта, односно и на
просторне цјелине унутар ужег урбаног подручја за које још нису донесени регулациони
планови и до њиховог доношења.
Код издавања локацијских услова, односно за израде урбанистичко-техничких услова
обавезно је приложити извод из Урбанистичког плана, стручно мишљење, записник са увиђај на
терену, као и остала документа и услове прописане Законом о уређењу простора и грађења.
У постојећим стамбеним објектима на територији урбаног подручја, у принципу се може
извести промјена намјене из стамбеног у пословни објекат или дио објекта, али стриктно водећи
рачуна да дјелатности морају одговарати функцији становања (компатибилност функција на једном
простору). Под овим се подразумијева да се могу увести искључиво дјелатности које не могу
угрозити квалитет становања, станара или околине.
21. Детаљни просторно - плански документи треба да садрже опште урбанистичко - техничке
услове за изградњу и функционисање грађевина, за уређење јавних и других површина и
грађевинских парцела и за друге интервенције у простору.
Документима из става 1. одређује се, у правилу, да се за сваку грађевину израђују детаљни
урбанистичко - технички услови, као посебан стручни елаборат на основу којег се издају локацијски
услови и у складу с којим се грађевина пројектује.
Детаљни урбанистичко - технички услови у правилу се израђују након што се прибаве
подаци о потенцијалном инвеститору грађевине, његовим захтјевима, потребама и могућностима,
намјени грађевине, карактеристикама технологије дјелатности и сл.
22. Хоризонтални габарити зграда дефинишу се, у правилу, као максимални, тј. као габарити у
оквиру којих се детаљним урбанистичко - техничким условима одређују дефинитивни
габарити, водећи рачуна о околностима из става 2. ове тачке.
Хоризонтални габарити зграда могу се дефинисати и као оријентациони, а изузетно и као
фиксни. Ако су дефинисани као оријентациони, детаљним урбанистичко - техничким условима
одређују се дефинитивни габарити, водећи рачуна о размјештају, габаритима и растојању до
сусједних зграда, саобраћајница и других површина, величини и облику грађевинске парцеле,
намјени зграде, технологији дјелатности, обликовању амбијента и сл.
Ако су хоризонтални габарити дефинисани као фиксни, детаљним урбанистичко техничким условима и пројектом не може се одступати од тих габарита.
Када су хоризонтални габарити зграде дефинисани као максимални или као оријентациони,
детаљним урбанистичко - техничким условима одређују се услови, правци, обим и границе за
евентуална мања одступања код пројектовања, ако су таква одступања неопходна из обликовних,
функционалних или других оправданих разлога који се могу појавити у фази пројектовања.
23. Хоризонтални габарити саобраћајница и саобраћајних површина, као и других површина
које морају задовољавати прописане димензије или облик, у правилу се дефинишу као
фиксни.
24. Вертикални габарити зграда дефинишу се бројем подземних и надземних типичних
(стандардних) етажа (подрум – По, сутерен – Су, приземље – П, високо приземље – ВП,
спратови – 1,2,3 итд., поткровље - Пк , мансарда – М).
За нетипичне зграде и друге грађевине (индустријски објекти, сакрални објекти, водоторњеви,
споменици, специфична складишта, резервоари, видиковци и сл.) вертикални габарити се у
документима из тачке 18 и 19 не дефинишу, или се дефинишу као максимални (у метрима или
котама карактеристичних тачака). Детаљним урбанистичко-техничким условима одређују се ови
габарити, водећи рачуна о околностима из тачке 22. став 2. и другим релевантним околностима.
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Када се ради о нетипичним зградама, или другим грађевинама, код одређивања вертикалног
габарита у детаљним урбанистичко-техничким условима сходно се примјењује правило из тачке 22.
став 4.
25. Правила из тачке 22. став 4. и тачке 24. став 2. нарочито се примјењују када се за добијање
идејних рјешења или идејних пројеката објеката расписује архитектонски, урбанистичко архитектонски или други конкурс.
26. Минимално растојање између слободностојеће стамбене, стамбено - пословне или пословне
зграде, која има посебну грађевинску парцелу, и граница парцеле је 3,0m, а за двојне
објекте и објекте у прекинутом низу 4,0m .
Минимално растојање зграде од легално изграђене или планиране зграде на сусједној
грађевинској парцели, је 6m.
За све остале случајеве примјењивати одредбе Правилника о општим правилима
урбанистичке регулације и парцелације (“Службени гласник Републике Српске“, број 115/13), из
поглавља III-Општа правила изградње.
27. Документима из тачке 18. за све зграде морају се планирати:
а) инсталације за електричну и топлотну енергију, водовод, канализацију,телефон, као и
прикључци на градску мрежу,
б) изградња од постојаних материјала,
в) уређење грађевинске парцеле.
28. У складу са начелним одредбама тачке 7., пословне зграде могу се лоцирати:
а) на површинама за које то непосредно и изричито произилази из Плана намјене
површина (графички прилог број 5 и 11), нпр. у централној зони, стамбено-пословној зони, радној
зони,
б) на површинама за које је Планом намјене површина одређена намјена за коју
дјелантост која би се обављала у пословној згради представља допунску и комплементарну
дјелантост, у смислу одредаба тачке 7. став 2., нпр. у зони мјешовитог или индивидуалног
становања.
Пословне просторије могу се градити и у нижим етажама стамбених зграда, као и на
грађевинским парцелама породичних стамбених зграда (стамбених зграда које немају више од три
стана).
Пословне дјелатности које се обављају у пословним, стамбено-пословним или стамбеним
зградама морају бити компатибилне са становањем и са другим дејлатностима које се легално
обављају у истој или у сусједним зградама тј. такве да прекомјерним емисијама штетних материја у
ваздух, тло или воду, буком, вибрацијама, зрачењем и сл. не онемогућавају или битно не отежавају
нормалан живот и рад у истој или сусједним зградама.
Зависно од намјене пословне зграде, односно пословних просторија у стамбено-пословној
или стабеној зради а у складу са прописима о техничким условима за изградњу и коришћење
објеката у појединим дјелатностима, за одговарајуће пословне, односно стамбено-пословне зграде,
морају се, поред услова из тачке 28., планирати посебни услови (структура, површина, висина,
освијетљеност и друге карактеристике просторија, противпожарне мјере, мјере заштите на раду,
мјере заштите од ратних дејстава, елементарних непогода и техничких инцидената, мјере заштите
вода, тла и ваздуха, паркиралишта, колски прилаз економском улазу и др.).
III. УРБАНИСТИЧКИ СТАТУС ЗАТЕЧЕНИХ ОБЈЕКАТА
Затечени објекти на урбаном подручју насеља генерално имају два статуса:
- статус легално изграђених објеката;
- статус бесправно изграђених објеката
29.

ЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНЕ ГРАЂЕВИНЕ

а) Статус легално изграђених грађевина имаће оне грађевине које су до дана усвајања овог
плана имали издата одобрења за грађење, односно чија је изградња накнадно легализована. За све
грађевине које су изграђене или легализоване по одобрењу надлежног органа, неовисно од тога да
ли су у складу са намјеном површина из Измјене Урбанистичког плана, могу се одобрити следеће
интервенције:
- текуће одржавање;
- санација;
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- доградња у сврху обезбјеђења основних хигијенских услова;
- преградња ( реконструкција ) која нема карактер нове градње, тј. којом се не повећавају
хоризонтални и вертикални габарити објекта;
- конзервација, тј. радови који су неопходни да се спријечи пропадање недовршене или
оштећене зграде због дјеловања климатских утицаја;
- изградња инсталација за снабдијеване електричноменергијом и инсталација и уређаја
за снабдијевање водом и за евакуацију и пречишћавање отпадних вода и других
инсталација;
- изградња неопходних помоћних и економских зграда као привремених грађевина;
- одређивање грађевинске парцеле;
- промјена намјене објекта (у складу са овим планом);
- промјена отвора на објектима;
- постављање ограде (према одребама из овог плана).
б) за све постојеће, легално изграђене објекте који су у складу са намјеном површина из
Измјена Урбанистичког плана,поред наведених интервенција из претходног става може се одобрити
и:
- реконструкција
- доградња,
- надзиђивање,
- промјена намјене која је условљена реконструкцијом, адаптацијом, доградњом,
надзиђивањем и слично,
- изградња неопходних помоћних просторија, а све у складу са смјерницама из
овог плана,
в) ако постојећи легално изграђени објекат не задовољава услове у погледу минималног
растојања од сусједног легално изграђеног објекта, не може се одобрити његова доградња у правцу
тог сусједног објекта, али се може одобрити реконструкција, доградња у другим правцима, промјена
намјене и сл.;
г) за све постојеће, легално изграђене објекте који нису у складу са намјеном површина из
Измјене Урбанистичког плана (објекти предвиђени за рушење), могу задржавати садашњу намјену
до тренутка док се не утврди потреба измјене намјене у складу са Планом. За ове објекте могу се
одобрити само радови текућег одржавања због побољшања услова живота или рада њихових
корисника, а то подразумијева :
- претресање кровне конструкције са измјеном дотрајалих летви и цријепова,
- измјена дотрајале столарије и браварије,
- измјена дотрајалих инсталација,
- малтерисање фасаде са поправком оштећених дијелова,
- израда сокла и степеништа од тераца, приступних стаза око објекта,
- измјена и уградња санитарних уређаја у купатилу и кухињи,
- доградња санитарног чвора у сврху обезбјеђења основних хигијенских услова
30. БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНЕ ГРАЂЕВИНЕ
а) Статус бесправно изграђених грађевина имају грађевине које су изграђене до дана усвајања
Измјена Урбанистичког плана, а за које није издато одобрење за градњу нити је њихова градња
накнадно легализована. Као бесправно изграђене грађевине сматрају се и бесправно дограђени или
надзидани дио легално изграђене грађевине, као и радови бесправно извршени у циљу
реконструкције или у циљу промјене намјене земљишта;
б) бесправно изграђене постојеће грађевине могу се трајно или привремено легализовати у
складу са Измјеном Урбанистичког плана насеља Доњи Жабар и Лончари, као и важећом законском
регулативом. У поступку легализације бесправно изграђених објеката прецизно ће се дефинисати да
ли постоје могућности и који су услови легализације, а у складу са принципима превасходног
поштовања јавног интереса, односно, усаглашених интереса са објектима и власницима у
сусједству;
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в) ако растојање планиране зграде у односу на постојећу бесправно изграђену зграду не
задовољава, односно није у складу са минималним растојањима дефинисаним овим планом (
смјерницама ), у поступку израде урбанистичко-техничких услова и урбанистичке сагласности
(локацијских услова) за планирани објекат, утврдиће се да ли постоје урбанистички и технички
услови за трајну легализацију бесправно изграђеног објекта. Ако се утврди да ти услови не постоје,
урбанистичка сагласност (локацијски услови) за изградњу планираног објекта може се издати без
обзира на растојање зграда, ако је за планирану зграду испуњен услов минималног растојања од
границе грађевинске парцеле;
г) за одређене изграђене објекте у ужем урбаном подручју, а који нису у складу са намјеном
површина дефинисаном овим планом, може се приступити легализацији, односно биће легализовани
као затечено стање на терену, уз услове које ће утврдити регулациони план уколико буде донесен;
IV. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
31. Документима из тачке 20 ће се одредити да се замјена или реконструкција кровишта зграде
може одобрити увијек, осим ако би се тиме битно нарушила архитектонска вриједност
зграде, или групе зграда, амбијенталне вриједности околине, права сусједа на свјетлост и
видик или правила о минималним растојањима зграда.
Код замјене или реконструкције кровишта не може се повећавати висина надзида
поткровног простора, ако не постоје услови за надзиђивање спрата или мансарде, или за адаптацију
поткровља у стамбени или пословни простор.
Ако се замјена или реконструкција кровишта тражи за зграду која представља јединицу
двојне зграде или низа, урбанистичка сагласност се издаје на основу детаљних урбанистичкотехничких услова који се израђују за двојну зграду односно за цијели низ.
Истовремено извођење радова на свим јединицама се препоручује, али није услов за
издавање одобрења за грађење, осим ако из техничких или безбједносних разлога не произлази да се
радови морају изводити истовремено.
32. Ако је документима из тачке 12. предвиђена могућност изградње привремених грађевина,
тим документима одређују се и општи урбанистичко-технички услови за њихову изградњу,
као и смјернице за израду детаљних урбанистичко-техничких услова.
33. Привремене грађевине обавезно се граде као монтажно-демонтажне или преносне.
Само из разлога техничке, технолошке или опште безбједности може се одобрити или
одредити да се привремена зграда гради као чврста.
34. Грађење привремених стамбених или стамбено-пословних зграда може се планирати само у
ванредним околностима (уклањање или санирање посљедица елементарних непогода,
техничких инцидената већих размјера или ратних дејстава).
35. Као привремене грађевине сматрају се и индустријски произведени типски преносни објекти,
односно објекти који се монтирају од индустријских произведених елемената (киосци,
гараже, надстрешнице за стајалишта јавног превоза, слободно-стојеће телефонске
говорнице и сл.) када се постављају на привременој локацији, ако је за њихово постављање
потребно извођење грађевинских радова (припрема подлоге, изградња прикључака на
градску мрежу комуналних инсталација и сл.). Намјена киоска може бити продаја штампе,
цигарета, књижарских производа, тзв. ''брзе хране'', пецива, бижутерије, играчака и сл.,
фотокопирање, обућарске и друге ситне занатске и трговачке услуге одређене прописима о
трговини и занатској дјелатности.
36. Документима из става 12 може се одредити обавеза да се у свакој згради за коју постоје
технички услови изгради подрумска етажа прилагођена и за потребе склањања становништва.
37. Документима из тачке 12. ће се предвидјети:
1) да се ограде, у правилу, могу постављати:
а)
око стамбених, стамбено-пословних или пословних зграда за које је детаљним
просторно-планским документом, или Законом о грађевинском земљишту, одређено земљиште које
је потребно, односно неопходно, за редовну употребу зграде (“животни простор”), тј. посебна
грађевинска парцела,
б) око комплекса пословних зграда намијењених за једног или више корисника, за које је
одређена заједничка грађевинска парцела,
в) око паркова и других уређених зелених површина које су по намјени или функцији сличне
парковима,
г) око спортских и спортско-рекреационих површина,
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д) око сакралних објеката,
ђ) око других грађевина за које је одређена посебна грађевинска парцела, односно око
комплекса других грађевина за које је одређена заједничка грађевинска парцела,
е)
у другим случајевима када је то оправдано из безбједносних, функционалних,
имовинско-правних или других разлога,
2) да се ограде не могу постављати:
а)
око комплекса стамбених, стамбено-пословних или пословних зграда који су у
функционалном смислу дијелови шире цјелине (градски тргови, градски блокови, трговински,
занатски или слични центри и сличне цјелине у којима би постављање ограде око дијелова цјелине
било противно или у нескладу са функцијом цјелине),
б) у случајевима када би ограда ометала прегледност саобраћаја, функцију сусједних
површина, урбанистичку концепцију цјелине, амбијенталне карактеристике и сл.
3) да се ограда поставља на граници грађевинске парцеле, тако да габарити не излазе ван те
границе. Између сусједних грађевинских парцела поставља се једна ограда као заједничка;
4) да максимална висина ограде око стамбених, стамбено-пословних или пословних зграда,
односно између грађевинских парцела, у правилу, не може бити већа од 1,40m, осим када се
ради о специфичним зградама или другим специфичним објектима, односно у складу са
Правилником о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 115/13);
5) да се ограде могу израђивати од дрвета, жељезних профила, мрежа и сличних материјала.
Не може се одобрити постављање ограде од бодљикаве жице;
6) да ограда мора испуњавати естетске услове и бити у складу са амбијентом и функцијом.
Умјесто ограде, или уз ограду са унутрашње стране, може се засадити жива ограда;
7) да се објекти намијењени информисању и рекламирању (панои, стубови, табле и сл.) могу
постављати дуж саобраћајница, на мјестима на којима не ометају безбједност и прегледност
саобраћаја, кретање пјешака и бициклиста, те да одредбе тач. 5. и 6. сходно важе и за ове
објекте.
38. У циљу омогућавања кретања лица која користе инвалидска колица, документима из тачке 12
одређује се да је уз све јавне зграде, као и уз стамбене и стамбено - пословне зграде
колективног типа становања, обавезна изградња косих навоза (рампи) за кретање
инвалидских колица. У истом циљу, на мјестима одређеним за прелаз пјешака преко улице
обавезно је умјесто ивичњака између тротоара и коловоза постављање посебних елемената
који омогућавају безбједан прелаз колица.
3) Код пројектовања јавних зграда и стамбених и стамбено-пословних зграда колективног типа
становања обавезно је све одговарајуће елементе (врата, лифтови, ходници и сл.) у могућој
мјери прилагодити и потребама и условима кретања инвалидских колица, примјеном
одговарајућих стандарда, односно све у складу са Правилником о условима за планирање и
пројектовање објеката за несметано кретање дјеце и лица са умањеним тјелесним
способностима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 93/13);
39. Документима из тачке 12 планирају се инфраструктурни заштитни појасеви и зоне и
дефинише се начин коришћења површина у њима, и то:
1. Дуж примарних и секундарних цјевовода профила 100 mm или већег, успоставља се
појас ширине по три метра са обе стране осовине цјевовода.
У заштитном појасу цјевовода не могу се градити грађевине ни други објекти који би могли
штетно утицати на сигурност и функцију цјевовода или на квалитет воде у њему, ни изводити други
радови који би могли имати такав утицај. Ако се из техничких разлога у заштитном појасу морају
постављати канализационе цијеви, или се морају укрштати са цјевоводом, оне се могу постављати
само на коти нижој од коте цјевовода, и уз све мјере обезбјеђења за случај оштећења цјевовода или
канализационе цијеви.
2. Дуж примарних и секундарних канализационих колектора и водова даљинског гријања
успоставља се заштитни појас ширине 2,5m са обе стране осовине колектора односно вода.
У заштитном појасу из става 1. не могу се градити грађевине или други објекти који би
могли штетно утицати на сигурност и функцију колектора, односно вода, ни изводити други радови
који би могли имати такав утицај.
3. Заштитне зоне евентуалних термалних извора подлијежу режиму заштите и мјерама који
се прописују одлуком Скупштине Општине, на основу регулационог плана или
урбанистичког пројекта.
Страна 10

Број 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Понедјељак, 3. март 2014.
4. Уз путеве успостављају се ужи и шири заштитни појасеви и зоне, у складу са прописима
Закона о путевима.
5. За површине које су Урбанистичким планом одређене као коридори планираних путева
важи, у правилу, режим забране грађења. Земљиште на овим површинама може се
користити за пољопривредну обраду, као манипулативни простори, отворена
складишта, шумске и друге зелене површине и сл.
Изградња зграда, постројења и других објеката у заштитном појасу је регулисана
Законом о јавним путевима, као и Законом о безбједности саобраћаја.
6. Постојеће бензинске станице задовољавају потребе с обзиром на величину насеља и
планирани капацитет примарних саобраћајница, па се локације нових не предвиђају
овим планом.
7. Уз надземне електроенергетске водове успоставља се заштитни електроводни појас.
Код постојећих електроенергетских водова заштитни електроводни појас је простор између
крајњих проводника, и простор ширине пет м са вањске стране крајњих проводника, мјерено
хоризонтално од њихове хоризонталне пројекције на тло.
Код планираних електроенергетских водова заштитни електроводни појас се пружа
обострано уз утврђени коридор у ширини од пет м од границе коридора.
У заштитном електроводном појасу не могу се градити стамбене и пословне зграде, ни
други објекти који би својим постојањем или функционисањем могли штетно утицати на сигурност
електровода, као ни изводити други радови који би могли имати такав утицај.
За изградњу објеката ван заштитног електроводног појаса, али у његовој близини, важе
одговарајућа правила о сигурносној удаљености и сигурносној висини, хоризонталној сигурносној
удаљености, условима укрштања са путевима и другим објектима линијске инфраструктуре и
другим сигурносним мјерама, која су прописана техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских водова називног напона до 1 кV, односно називног напона од 1 kV do 400 kV.
Уређење и коришћење грађевинског земљишта
40. Као грађевинска земљишта сматрају се сва земљишта у границама урбаног подручја Доњег
Жабара и Лончара, осим земљишта одређених за пољопривреду, шуме и водне површине.
Документима из тачке 12 изузетно, може се одредити да се дио земљишта, одређених за
пољопривреду, сматра грађевинским земљиштем (објекти специфичне намјене и значаја,
зграде и окућнице земљорадника, објекти у функцији пољоприврене производње и производних
пољопривредних организација и сл.).
41. Грађевинско земљиште уређује се по програму који се доноси по одредбама Закона о
грађевинском земљишту, одлуке Скупштине Општине о грађевинском земљишту и Закона о
уређењу простора и грађењу.
42. Уређење грађевинског земљишта програмира се по просторним цјелинама за које је донесен
регулациони план или јединствено за цијело урбано подручје.
43. При утврђивању трошкова уређења грађевинског земљишта за поједине просторне цјелине,
трошкови изградње саобраћајница и других инфраструктурних објеката и уређаја, који служе и
другим просторним цјелинама, распоређују се на све такве цјелине, односно на цијело
грађевинско земљиште урбаног подручја.
44. Грађевинско земљиште које је потребно за изградњу грађевине, или за извођење других радова
на сусједном земљишту, може се привремено користити у ту сврху (депоновање грађевинског
или отпадног грађевинског материјала, постављање грађевинских машина, уређаја и опреме,
постављање заштитне ограде око градилишта, израда појединих грађевинских материјала или
елемената на лицу мјеста и сл.). Када је то неопходно, у ту сврху може се привремено заузети и
јавна површина (саобраћајна, зелена и сл.).
Рјешење о одобрењу привременог заузимања земљишта доноси орган управе надлежан за
имовинско-правне послове, по прибављеном мишљењу органа управе надлежног за просторно
уређење и комуналне послове.
Рјешењем се одређују вријеме трајања привременог заузимања, мјере које подносилац захтјева
мора да предузме за заштиту пролазника, сусједних објеката и животне средине и за успостављање
пређашњег стања по престанку привременог заузимања, накнада за привремено заузимање
земљишта и, по потреби, гарантни износ за накнаду штете и трошкова, ако подносилац захтјева не
предузме мјере за заштиту или не успостави пређашње стање на земљишту.
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45. Јавне површине испред угоститељских објеката могу се у љетној сезони привремено заузети за
постављање столова, столица, угоститељске опреме и сл., ако се тиме знатније не омета кретање
пјешака или нормалан рад у сусједним објектима. За кретање пјешака мора се оставити
минимална ширина од 1,5 m.
Рјешење о одобрењу привременог заузимања јавне површине издаје орган управе надлежан за
послове просторног уређења и комуналне послове.
46. Јавне површине испред трговинских, занатских и других пословних објеката, као и друге јавне
површине, могу се привремено заузети за постављање типски израђених тенди, фрижидера за
продају сладоледа и безалкохолних пића, уређаја и апарата за печење кестена, кокица, сјеменки
и сл.
За сврхе из претходног става не могу се, у правилу, заузети уређене зелене јавне површине.
За доношење и садржај рјешења и одобрењу заузимања јавне површине сходно важе одредбе
тачке 44.
Препоруке за даље планирање
47. Скупштина Општине ће донијети вишегодишњи програм израде детаљних просторно -планских
докумената, којим ће се утврдити оријентациони и приоритети и динамика доношења тих
докумената, у складу с потребама постојећих или потенцијалних корисника простора,
материјалним могућностима Општине и других инвеститора, и другим релевантним
критеријима.
48. У програму из тачке 47. планираће се и израда студијско-аналитичке документације о појединим
питањима која су од посебног значаја за урбани развој ( путни и жељезнички саобраћај и
паркирање, заштита животне средине, заштита пољопривредног земљишта, културно историјског и природног наслијеђа и др.).
49. Резултати студијско-аналитичке документације из тачке 48. ће се примјењивати код израде
евентуалних измјена Урбанистичког плана и код израде етапних планова и детаљних
просторно-планских докумената.

___________________________
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник Републике Српске», број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом 26. Статута општине Доњи Жабар («Службени
гласник општине Доњи Жабар», број 6/05 и Ванредни број 7/12) и члана 10а. став 6. 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 16.
редовној сједници одржаној 28. фебруара 2014. године, донијела је

ОДЛУКУ
о висини закупа пословних зграда, дијелова зграда и пословних просторија у својини
Општине Доњи Жабар, односно државној својини којима Општина располаже
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се најнижа висина закупа по 1 m2 пословних зграда, дијелова зграда и
пословних просторија у својини Општине Доњи Жабар, односно државној својини на којима је
Општина носилац права располагања, и то:
1. У Мјесној заједници Доњи Жабар:
- за основне производне дјелатности 0,8 КМ/ m 2,
- за трговину и остале основне дјелатности 1,0 КМ/ m 2.
2. У Мјесној заједници Лончари:
- за основне производне дјелатности 1,2 КМ/ m 2,
- за трговину и остале основне дјелатности 4,0 КМ/ m 2.
3. У Мјесној заједници Човић Поље:
- за основне производне дјелатности 0,6 КМ/ m 2,
- за трговину и остале основне дјелатности 0,8 КМ/ m 2.
Члан 2.
У случају да понуду за закуп одређеног пословног простора доставе два или више понуђача
(правна или физичка лица), уговор о закупу се закључује са понуђачем који испуњава критеријуме и
има предност, по следећим приоритетима:
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- већа цијена закупнине
- већи број запослених
- производна дјелатност.
Члан 3.
Мјесечна закупнина за пословни простор обрачунава се множењем површине пословног простора
(по m2) и уговорене висине закупнине у складу са овом Одлуком.
Закупнина се плаћа до 10-ог у мјесецу за претходни мјесец, ако уговором није одређено да се
плаћа у дужим временским интервалима.
Члан 4.
Уговором о закупу пословног простора може се утврдити грејс период, односно период неплаћања
закупнине, сходно висини улагања у пословни простор ради уређења и адаптације за обављање
дјелатности од стране закупопримца, о чему уговорне стране сачињавају записник о вриједности
уложених средстава закупца за ту намјену.
Члан 5.
Ова Одлука примјењује се и за имовину општине која је дата на управљање, коришћење и
одржавање мјесно надлежним савјетима мјесних заједница ради обезбјеђења остваривања функције
мјесне заједнице као облика непосредног учешћа грађана у процесу директног одлучивања у јавном
животу на локалном нивоу, односно остваривања заједничких интереса становника мјесне
заједнице.
Члан 6.
Надзор над провођењем ове Одлуке и вођење евиденције закупаца вршиће Општинска управа
надлежна за имовинско-правне послове.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Доњи Жабар».
Број: 01-022-15/14
28. фебруар 2014. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

___________________________
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На основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, бр.
124/11), а у складу са чл. 7. и 35. Одлуке о комуналним дјелатностима („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број 31/13) 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 16. редовној сједници одржаној дана 28. фебруара 2014. године, донијела је

ОДЛУКУ
о пречишћавању и одвођењу отпадних вода
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се функционисање система канализације на подручју општине Доњи Жабар,
пречишћавање и одвођење отпадних вода, одржавање и експлоатација канализационе мреже и утврђују
услови и начин коришћења канализационе мреже и унутрашњих инсталација канализације на територији
Општине Доњи Жабар.
Пречишћавање и одвођење отпадних вода обухвата сакупљање искоришћених вода од прикључка
корисника на заједничку канализациону мрежу, одвођење канализационом мрежом, пречишћавање и
испуштање из мреже, као и чишћење септичких јама.
Пречишћавање и одвођење отпадних вода је комунална дјелатност од посебног друштвеног интереса
индивидуалне комуналне потрошње.
Члан 2.
Канализација се дијели на:
- јавну канализацију и
- унутрашњу (кућну) канализацију.
Јавну канализацију чине: колектори, силазна окна, црпне станице, секундарни уређаји за пречишћавање
отпадних вода, таложници, ревизиона окна и затворени канали, улични сливници и други објекти, опрема
и уређаји који представљају дио система јавне канализације.
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Унутрашњу канализацију чине: објекти, уређаји и опрема за одвођење отпадних вода из зграда и других
објеката у јавну канализациону мрежу до првог ревизионог окна, укључујући и њега, и то све иза иза
регулационе линије.
Члан 3.
Комуналну дјелатност одвођења отпадних вода, одржавање уређаја и опреме канализационе мреже и
наплату услуга одводње отпадних вода на подручју општине Доњи Жабар врши јавно комунално предузеће
или привредно друштво чији је оснивач или суоснивач општина Доњи Жабар, регистровано за обављање
наведене комуналне дјелатности, односно привредно друштво коме је та дјелатност повјерена у складу са
прописима о јавним набавкама (у даљем тексту: Давалац услуге).
Под одржавањем јавне канализације подразумијева се чишћење колектора, односно таложника, шахтова и
мреже фекалне канализације; одржавање и чишћење шахтова и цјевовода; поправка оштећене јавне
канализације; чишћење изливеног садржаја отпадних вода и фекалија из јавне канализације и дезинфекција
тог простора.
Давалац услуге је дужан водити евиденције о уређајима и опреми јавне канализационе мреже којом управља
и старати се о њеном одржавању као добар привредник.
Члан 4.
Давалац услуге (комунално јавно предузеће, привредно друштво) дужан је да обезбиједи да се отпадне
воде са територије Општине Доњи Жабар на којој је изграђена јавна канализациона мрежа непрекидно одводе,
у складу са постојећим капацитетима и пропусном моћи.
Изузетно, ако радови на одржавању или реконструкцији појединих дијелова јавне канализационе
мреже то захтијевају, давалац услуге може привремено забранити коришћење појединих унутрашњих
инсталација канализације, односно појединих дијелова канализационе мреже.
У случају из става 2. овог члана давалац услуге дужан је најкасније три дана прије планираних радова
издати потребно обавјештење за кориснике канализације мреже.
У случају ванредног квара на канализационој мрежи, давалац услуге може и без претходног обавјештења
да забрани коришћење појединих дијелова канализационе мреже за вријеме док трају радови на отклањању
квара.
II. СПАЈАЊЕ УНУТРАШЊИХ
КАНАЛИЗАЦИОНОМ МРЕЖОМ

ИНСТАЛАЦИЈА

КАНАЛИЗАЦИЈА

СА

ЈАВНОМ

Члан 5.
Унутрашње инсталације канализације зграда или других објеката који се налази у улици или граници са
улицом у којој је изграђена улична јавна канализациона мрежа морају да се споје са том мрежом. Са
уличном канализационом мрежом спаја се и зграда, односно објекат у улици у којој није изграђена улична
водоводна мрежа, а који има индивидуално водоводно извориште.
Члан 6.
Спајање зграде или другог објекта са уличном јавном канализационом мрежом мора да се изврши у року од
шест мjесеци рачунајући од дана када су се стекли услови из члана 5. ове одлуке. Захтјев за спајање дужан
је да поднесе носилац права својине зграде или другог објекта.
Ако носилац својине зграде не поднесе захтјев из става 1. овог члана у прописаном року, такав захтјев
могу поднијети лица која користе зграду.
По извршеном спајању зграде или другог објекта са уличном канализационом мрежом, носилац права
својине, односно корисник зграде или другог објекта дужан је да напуштену септичку јаму испразни и
очисти и то најкасније у року од 15 дана од дана спајања.
Члан 7.
Унутрашње инсталације канализације спајају се са канализационом мрежом преко канализационог
прикључка.
Канализациони прикључак је цијевни спој од уличне канализационе мреже до првог ревизионог окна иза
регулационе линије.
Члан 8.
Свака зграда мора да има, по правилу, посебан канализациони прикључак.
У стамбеним зградама са више улаза за сваки улаз поставља се, по правилу, посебан канализациони прикључак.
Члан 9.
Канализациони прикључак поставља се тако што се унутрашње инсталације канализације непосредно
спајају са уличном канализационом мрежом.
Изузетно, ако то конфигурација терена и други услови захтијевају, унутрашње инсталације
канализације могу се спојити са уличном канализационом мрежом преко сусједног земљишта.
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Члан 10.
Техничке податке, односно услове за пројектовање канализационог прикључка на основу техничких
норматива одређује давалац услуга.
Приликом изградње или реконструкције стамбене зграде, давалац услуге је дужан да се при одређивању
услова из става 1. овог члана придржава правила струке, а у складу са важећим стандардима.
Члан 11.
Услове за канализациони прикључак давалац услуге издаје на захтјев инвеститора, односно власника зграде.
Инвеститор је дужан да пројекат канализационог прикључка изради према добијеним условима.
Давалац услуге оцјењује усаглашеност пројекта из става 1. овог члана са издатим условима и инвеститору
издаје потврду - сагласност о томе.
Члан 12.
Монтажне радове на канализационом прикључку врши давалац услуге на захтјев инвеститора, односно
власника зграде.
Инвеститор, односно власник зграде је дужан да уз захтјев из става 1. овог члана приложи
одговарајућу техничку документацију.
Давалац услуге је дужан да монтажне радове на канализационом прикључку изврши најкасније у року
од осам дана од дана пријема потпуног захтјева из става 1. овог члана, под условом да су сви претходни радови
већ изведени.
Изузетно,ако се са тим сагласи давалац
услуге и под његовим надзором, монтажне радове на
канализационом прикључку могу да изведу и друга правна лица или предузетници уколико су регистрована за
обављање наведених дјелатности, односно уколико изводе радове на унутрашњим инсталацијама канлизације.
Трошкове постављања канализационог прикључка сноси подносилац захтјева.
Члан 13.
Прикључење унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону мрежу за потребе власника
или корисника зграде врши се пошто је издато одобрење за употребу зграде.
Члан 14.
Забрањено је:
1) самовољно спајање унутрашњих и других инсталација канализације са канализационом мрежом;
2)одвођењеотпаднихвода преко унутрашњих инсталација канализације сусједне зграде, односно земљишта;
3) уграђивање одводне цијеви на дијелу канализационог прикључка од уличне канализационе мреже до
првог ревизионог окна иза регулационе линије;
4) у канализациону мрежу упуштати материје које ометају протицање или пречишћавање отпадних вода
или које могу оштетити канализациону мрежу;
5) спајање унутрашњих инсталација канализације и других инсталација на канал сепарационог система
канализационе мреже супротно његовој намјени;
6) испуштање отпадних вода изван система јавне канализације или септичких јама;
7) неовлашћено прекидање протока отпадних вода у систему јавне и унутрашње канализације.
Изузетно од става 1. тачке 4. овог члана, давалац услуге може дозволити на одређеним мјестима
убацивање снијега и леда у канализациону мрежу.
Члан 15.
Давалац услуге ће својим актом прописати које се материје не смију упуштати у канализациону мрежу.
III. ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНОГ ПРИКЉУЧКА
Члан 16.
Канализациони прикључак одржава о свом трошку давалац услуге.
Давалац услуге је дужан да кориснике унутрашњих инсталација канализације, осим у случају
неодложних радова, унапријед обавијести о планираним радовима на одржавању канализационог прикључка.
Члан 17.
Носилац права својине, односно корисник зграде стара се о одржавању ревизионог окна између
грађевинске и регулационе линије и сноси трошкове тога одржавања.
Ревизионо окно мора да се одржава тако да омогућује правилно функционисање унутрашњих инсталација
канализације, као и несметан рад у њему.
Члан 18.
Носилац права својине, односно корисник зграде, дужан је безусловно да омогући приступ у зграду,
односно на земљиште које припада згради овлашћеним радницима даваоца услуге, као и здравственом
инспектору и комуналној полицији:
- ради контроле исправности унутрашњих инсталација канализације и ревизионог окна и узимања узорка
отпадних вода ради анализе,
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- ради поправка дијела канализационе мреже која се налази на земљишту које припада згради, а у
којем случају давалац услуге је дужан о свом трошку вратити земљиште у првобитно стање одмах по
отклањању квара.
IV. ПЛАЋАЊЕ КОРИШЋЕЊА ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
1. Накнада за канализациони прикључак
Члан 19.
Висину накнаде за канализациони прикључак одређује Скупштина општине, на приједлог Начелника
општине, односно даје сагласност на приједлог овлашћеног Даваоца услуге.
Накнада за прикључак на јавну канализацију одређује се на следећи начин:
- за физичка лица (домаћинства): по домаћинству,
- за правна лица и предузетнике: по површини пословног простора (m2).
2. Накнада за одвођење отпадних вода
Члан 20.
За одвођење отпадних вода корисници јавне канализације плаћају комуналну накнаду.
Висину накнаде за одвођење отпадних вода одређује Скупштина општине, на приједлог Начелника
општине, односно даје сагласност на приједлог овлашћеног Даваоца услуге.
Накнаду за одвођење отпадних вода плаћају сви корисници јавне канализације.
Висина накнаде за одвођење отпадних вода одређује се на следећи начин:
- за физичка лица (домаћинства): по броју чланова домаћинства,
- за правна лица и предузетнике: по површини пословног простора (m2).
Члан 21.
Од плаћања накнаде за одвођење отпадних вода ослобођени су:
- корисници сталне новчане помоћи према прописима из области социјалне заштите,
- уживаоци породичне инвалиднине,
- ратни војни инвалиди од прве до четврте категорије.
Члан 22.
Комунална накнада за одвођење отпадних вода плаћа се у двије једнаке рате, од којих се прва рата плаћа најкасније
до 30. јуна текуће године, а друга рата најкасније до 30. новембра текуће године.
Накнада из става 1. овог члана плаћа се на рачу Даваоца услуге.
Уколико послове Даваоца услуге обавља општина Доњи Жабар накнада се плаћа на основу рјешења које издаје
Општинска управа надлежна за послове комуналних дјелатности.
3. Евиденција обвезника
Члан 23.
Давалац услуге води евиденцију обвезника комуналне накнаде за одвођење отпадних вода, прати стање наплате и о
томе извјештава Начелника општине и врши друге послове који се односе на плаћање накнаде.
4. Намјена средстава
Чла 24.
Средства прикупљена од плаћања накнаде за прикључак комуналне накнаде за канализациони прикључак и накнаде
за одвођење отпадних вода користе се за:
- одржавање јавне канализације
- проширење система јавне канализације.
V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Новчаном казном од 500 до 5000 КМ казниће се за прекршај давалац услуге (комунално јавно предузеће,
привредно друштво):
1) ако не обезбиједи непрекидно одвођење отпадних вода у канализациону мрежу (члан 4. став 1.);
2) ако код унапријед планираних радова на одржавању или реконструкцији појединих дијелова
канализационе мреже не изда потребно обавјештење корисницима јавне канализације ( члан 4. став 3.);
3) ако не изда, на захтјев инвеститора или власника, услове за канализациони прикључак (члан 11.);
4) ако монтажне радове на канализационом прикључку не изврши у року из члана 12. став 3. ове Одлуке;
5) ако прикључи унутрашње инсталације канализације на јавну канализациону мрежу прије него што је
издато одобрење за употребу зграде, односно одобрење за употребу тих инсталација (члан 13.);
6) ако канализациони прикључак не одржава у исправном стању ( члан 16.);
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице даваоца услуге новчаном казном од 150
до 800 КМ.
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Члан 26.
Новчаном казном од 500 до 5000 КМ казниће се за прекршај правно лице:
1)
ако не поднесе захтјев за спајање унутрашњих инсталација канализације са јавном канализационом
мрежом или ако у року од 15 дана од дана извршеног одобреног спајања тих инсталација са јавном
канализационом мрежом не испразни и не очисти напуштену септичку јаму (члан 6. ст. 1. и 3.);
2) ако изврши самовољно спајање унутрашњих и других инсталација канализације са јавном
канализационом мрежом (члан 14. тачка 1.);
3)
ако одводи отпадне воде преко инсталација канализације сусједне зграде односно земљишта ( члан
14. тачка 2.);
4) ако угради одводну цијев на дијелу канализационог прикључка од уличне канализационе мреже до
првог ревизионог окна иза регулационе линије(члан 14. тачка 3.);
5) ако изврши спајање унутрашњих инсталација канализације и других инсталација на канал
сепарационог система канализационе мреже супротно његовој намјени (члан 14. тачка 5.);
6) ако испушта отпадне воде изван система јавне канализације или септичких јама (члан 14. тачка 6.);
7) ако неовлашћено прекине проток отпадних вода у систему јавне и унутрашње канализације (члан 14.
тачка 7.);
8) ако не одржава прво ревизионо окно иза регулационе линије у исправном стању (члан 17.);
9) ако не омогући приступ у зграду, односно на земљиште овлашћеном раднику даваоца услуге,
здравственом инспектору и комуналној полицији ( члан 18.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 100 до 500 КМ
одговорно лице у правном лицу као и физичко лице уколико поступа супротно ставу 1. овог члана.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 300 до 1200 КМ предузетник.
Члан 27.
Новчаном казном од 300 до 3000 КМ казниће се за прекршај правно лице ако у канализациону мрежу
упушта материје које ометају протицање или пречишћавање отпадних вода или које могу оштетити
канализациону мрежу (члан 14.став 1. тачка 4.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 100
до 500 КМ.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 100 до 250 КМ.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Све зграде које се налазе у улицама или граниче се улицама у којима је изграђена улична канализациона
мрежа или које имају индивидуално водоводно извориште, а налазе се у улици у којој је изграђена улична
канализациона мрежа, морају се спојити са јавном канализацијом, у складу са овом Одлуком, најкасније у
року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 29.
До прузимања обављања комуналне дјелатности одвођења отпадних вода, одржавање уређаја и опреме
канализационе мреже и наплату услуга одводње отпадних вода од стране овлашћеног јавног комуналног
предузећа или привредног друштва из члана 3. ове Одлуке, послове Даваоца услуге обављаће општина Доњи
Жабар.
Члан 30.
Органи управљања даваоца услуге најкасније у року од три мјесеца од дана преузимања обављања
комуналне дјелатности утврђене овом Одлуком, дужни су да својим актима:
1. пропишу услове за пројектовање канализационог прикључка на основу техничких норматива, а у
складу са правилима струке и стандардима;
2. пропишу материје које се не смију упуштати у канализациону мрежу;
3. одреде накнаду за канализациони прикључак и накнаду за одвођење отпадних вода и доставе Скупштини
општине ради давања сагласности.
Члан 31.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Комунална полиција и здравствени инспектор.
Члан 32.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине Доњи Жабар".
Број:01-022-16/14
28. фебруар 2014. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

___________________________
Страна 17

Број 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Понедјељак, 3. март 2014.

27
На основу члана 125. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник Републике
Српске'', брoj 40/13)., Правилника о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације
(''Службени гласник Републике Српске'', број 115/13), члана 30. (Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. Статута
Општине Доњи Жабар (''Службени гласник Општине Доњи Жабар'', број 6/05, Ванредни број 7/12 и
Ванредни број 9/12-а.т.) Скупштина Општине Доњи Жабар, на 16. редовној сједници одржаној дана
28. фебруара 2014. године, донијела је

ОДЛУКУ
о радовима за које није потребна грађевинска дозвола
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком регулише се извођење радова за које није потребна грађевинска дозвола, односно
који се изводе на основу локацијских услова.
II ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА
Члан 2.
Изрази употријебљени у овој Одлуци имају сљедеће значење:
- објекат је склоп грађевинских елемената у простору који је повезан са земљиштем на одређеној
локацији са свим инсталацијама, постројењима и опремом (зграде свих врста, саобраћајни,
водопривредни и енергетски објекти, објекти комуналне инфраструктуре, индустријски,
пољопривредни и други привредни објекти, објекти спорта и рекреације, гробља, склоништа и
друго), као и захвати у простору којима се мијења начин коришћења простора, као што су насип,
ископ, одлагалиште и слично,
- зграда је објекат чију грађевинску цјелину чине хоризонтални и вертикални елементи и кров,
заједно са свим инсталацијама и опремом, који чине функционалну цјелину, а намијењена је за
становање или обављање одређених дјелатности или функција,
- објекти пејзажне архитектуре представљају објекте који чине урбану цјелину, изграђене или
планом предвиђене за изградњу, као што су: парк, сквер, врт, трг, гробље, булевар, дрворед, градски
парк, рејонски парк, парк-шума, плажа, кеј, школско двориште, двориште вртића, зоолошки,
дендролошки и ботанички вртови, уређени простори унутар стамбених блокова, партери и друго,
- индивидуални стамбени објекат је зграда стамбене намјене на посебној грађевинској парцели са
највише три стана која нема више од подрума или сутерена и три надземне езаже,
- индивидуална гаража је слободно стојећи приземни објекат за паркирање до три возила,
- помоћни објекти (гараже, љетне кухиње, оставе, спремишта, дрварнице, котловнице, пушнице,
цистерне за воду, бунари, надстрешнице, ограде и слично) су грађевине које посредно служе
одређеној дјелатности или намјени, обезбјеђивањем услова за функцију главних објеката,
- привремени објекти су објекти монтажно-демонтажног типа који се лоцирају на грађевинском
земљишту које је важећим спроведбеним документом просторног уређења предвиђено за
постављање привремених објеката или се лоцирају на грађевинском земљишту које није приведено
коначној намјени утврђеној у документу просторног уређења и чија намјена је компатибилна
намјени простора на којем се лоцирају или привремено постављају за потребе градилишта или за
организовање сајмова, јавних манифестација, те киосци, телефонске говорнице, љетне баште,
рекламни панои и слично или објекти који се постављају у случају ванредних услова и околности,
- грађење је процес који обухвата извођење припремних и грађевинских радова (укључујући
грађевинско-занатске и инсталатерске радове) за изградњу нових објеката, извођење ових радова
приликом реконструкције, доградње, надоградње код постојећих објеката, заштите споменика
културе (конзервације, рестаурације, репродукције и илуминације), те изградње привремених
објеката и уклањање објеката,
- уклањањем објекта сматра се рушење или демонтажа објекта или његовог дијела, збрињавање
отпадног материјала насталог рушењем затеченог материјала, опреме и других елемената и
довођење грађевинске парцеле или њеног дијела у уредно стање, а врши се због физичке
дотрајалости или већих оштећења насталих као посљедица природних и људским дјеловањем
изазваних непогода и катастрофа или због изградње новог објекта у складу са спроведбеним планом,
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- приземље (Пр) је дио зграде чији се простор налази непосредно на површини, односно највише
1,5 m изнад коначно уређеног и заравнатог терена, мјерено на најнижој тачки уз фасаду зграде, или
чији се простор налази изнад подрума или сутерена (испод пода спрата или крова),
- подрум (По) је дио зграде који је потпуно укопан или је укопан више од 50% своје запремине у
коначно уређени заравнати терен и чији се простор и чији се простор налази испод пода приземља,
односно сутерена,
- сутерен (Су) је дио зграде чији се простор налази испод пода приземља и укопан је највише до
половине своје висине у коначно уређени и заравнати терен уз предњу фасаду зграде или је најмање
једном својом фасадом изван терена,
- регулациона линија је планска линија, одређена графички и нумерички, која одваја земљиште
планирано за јавне површине од земљишта планираног за друге намјене,
- отклањање архитектонских баријера је стварање услова лицима са посебним потребама (дјеца и
лица са умањеним тјелесним способностима) за несметано кретање у простору, а то обухвата:
планирање простора јавних саобраћајних и пјешачких површина, прилаза грађевинским објектима,
пројектовање стамбених и нестамбених зграда, као и посебних уређаја у њима и уклањање
архитектонских баријера код постојећих грађевинских објеката,
- идејни пројекат је скуп међусобно усклађених цртежа и докумената, односно пројеката којима
се дају основна обликовно-функционална, техничка и технолошка рјешења објекта, приказ
смјештаја објекта у простору, начин обезбјеђења инфраструктуре, капацитет објекта,
материјализација и технологија извођења радова, процјена трошкова изградње и оправданост за
изградњу објекта, мјере за одржавање и коришћење објекта,
III РАДОВИ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПОТРЕБНА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
Члан 3.
Грађевинска дозвола није потребна за:
а)помоћне објекте бруто грађевинске површине (у даљњем тексту БГП) до 50m2 и могу имати
само једну надземну етажу, свијетле висине до 2,4m и уређење грађевинске парцеле индивидуалног
стамбеног објекта за који је издата грађевинска дозвола, што подразумијева:
- грађење стаза или платоа (у нивоу партерног уређења),
- вртног базена до 20,00 m2
- рибњака до 25,00 m2 и дубине 1,5m, ако се не користи у комерцијалне сврхе
- вртног огњишта до 6,00 m2
- ограде:
*Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m, рачунајући од
коте тротоара, или транспарентном оградом до висине од 1,40m
*Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од сусједне могу се ограђивати транспарентном
оградом до висине од 1,40m, која се може постављати на подзид чија је максимална висина једнака
разлици кота нивелета сусједних парцела
*Зидане и друге врсте ограда постављају се на граници грађевинске парцеле тако да ограда,
стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује
*Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m уз сагласност сусједа ,
тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде
*Сусједне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или
транспарентном оградом до висине од 1,40m, које се постављају према катастарском плану и
операту тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде
*Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије
*Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по
живот људи, као и грађевинске парцеле посебне намјене ограђују се у складу са посебним
прописима
*Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти и остали радни и пословни
објекти индуструјских зона (складишта, радионице и сл.) могу се ограђивати оградом висине до
2,20m.
*Ограде се могу израђивати од дрвета, жељезних профила, мрежа, као комбинација бетон и
дрво, бетон и жељезо и сличних материјала. Не може се одобрити постављање ограде од бодљикаве
жице.
*Ограда мора испуњавати естетске услове и бити у складу са амбијентом и функцијом.
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б) надстрешнице БГП до 50,00m2, стакленике до 50,00 m2, цистерне за воду и септичке јаме, који
се граде на парцели индивидуалног стамбеног објекта за који је издата грађевинска дозвола,
- септичке јаме
*На простору на којем није изграђена канализациона инфраструктура, у оквиру грађевинске
парцеле обавезна је изградња водонепропусних септичких или сабирних јама у складу са важећим
прописима који уређују ову област
*Изградња септика или сабирне јаме може се одобрити на удаљености најмање 3,0m (три метра)
од међне линије парцеле
*Изузетно изградња септичке јаме може се одобрити и на мањим удаљеностима ако то
захтијевају конкретни услови на терену, уз претходно прибављену сагласност сусједа
*Септичке или сабирне јаме се лоцирају на мјестима гдје је могућ приступ возилима за чишћење
таквих објеката у свако доба године
*Грађењу септичке јаме може се приступити на основу идејног пројекта, локацијских услова и
записника о исколчавању објекта
в) постављање пластеника намијењених искључиво пољопривредној производњи,
г) привремене објекте за потребе сајмова и јавних манифестација одобрених по посебном
пропису са најдужим роком трајања од 90 дана након чега се објекат мора уклонити,
д) конзолне тенде за љетне баште, за објекат за који је издата грађевинска дозвола,
ђ) једноставно дјечје игралиште и темеље стабилних дјечијих играчака,
е) надстрешнице на стајалиштима јавног саобраћаја,
ж)рекламне паное,
з) надземне прикључке на нисконапонску и ТТ мрежу,
и) спортске терене без трибина који су цијелом својом површином ослоњени на земљиште
(игралишта за тенис, фудбал и слично),
ј) парковске стазе и друге сличне радове на објектима пејзажне архитектуре,
к) радове на степеништу, ходницима и слично, на промјени приступа објекту и унутар објекта
ради омогућавања несметаног приступа и кретања у објекту лицима са умањеним тјелесним
способностима,
л) радове на замјени и допуни опреме,
љ) постављање контејнера и приручних складишта експлозивних материја у тежини до 500kg,
м)постављање привремених надземних резервоара са уређајем за точење и мјерење горива, за
снабдијевање властитих моторних возила на радилиштима, земљорадничким задругама и у
пословном кругу привредних друштава, капацитета до 30.000 литара
н) постављање преносних резервоара за ускладаштавање течног нафтног гаса појединачне
запремине до 5,00m3, који се користи за загријавање просторија и
њ) аутоматске противградне станице I, II и III реда.
Члан 4.
Изградња помоћних објеката врши се под условима и на начин прописан Законом о уређењу
простора и грађењу и другим законским прописима и подзаконским актима донесеним на основу тог
закона, спроведбеним документима просторног уређења и одредбама ове Одлуке.
Члан 5.
Изузетно од члана 3. тачка а) и тачка б) површина помоћног објекта може бити већа уколико
просторне могућности то дозвољавају, а на основу стручног мишљења овлаштеног правног лица за
израду докумената просторног уређења.
Члан 6.
Помоћни објекти лоцирају се на грађевинској парцели главног објекта, иза или у линији главног
објекта.
Члан 7.
Помоћни објекти се у правилу граде као приземни, са могућношћу изградње подрумске или
сутеренске етаже уколико конфигурација терена то налаже.
Члан 8.
Минимално одстојање најистуренијег дијела помоћног објекта и границе сусједне грађевинске
парцеле износи 3,0m.
Члан 9.
Помоћни објекти се могу лоцирати на растојањима мањим од прописаних, уз писмену сагласност
сусједа.
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Члан 10.
За помоћне објекте веће од 50m2 бруто грађевинске површине, за објекте који имају сутеренску
или подрумску етажу, као и за помоћне објекте са међуспратном конструкцијом, идејни пројекат,
осим архитектонске фазе мора да садржи и статички прорачун, урађен од стране овлашћеног
правног лица.
Члан 11.
Тенде, у смислу ове одлуке, су привремени објекти који се постављају изнад улаза или излога
пословних простора, а у сврху заштите од атмосферских утицаја.
Тенда је конзолни или самоносиви, у правилу индустријски, склопиви привремени објекат, односно
објекат лаке конструкције са импрегнираним или пластицифираним платном.
Члан 12.
Надстрешнице су привремени објекти који се постављају изнад улаза или излога пословних
простора и аутобуских стајалишта у сврху заштите од атмосферских утицаја.
Наткривање улаза или излога пословних простора може се вршити надстрешницама конзолне
монтажне конструкције од лаких материјала (метал, дрво), са чврстим покривачем (стакло, плекси,
цријеп), максималне ширине 1,20m, чији изглед мора бити у складу са архитектонским обликовним
концептом и материјализацијом објекта на који се поставља.
Члан 13.
Надстрешнице на аутобуским стајалиштима су типске монтажне конструкције, које се посатављају
као заштита корисника јавног превоза од атмосферских утицаја, а постављање се врши на
регистрованим стајалиштима јавног превоза.
Члан 14.
Изузетно, уколико се тенда или надстрешница постављају уз индивидуални стамбено-пословни,
односно пословни објекат у оквиру грађевинске парцеле у приватном власништву, иста не мора
бити конзолна, а својим положајем не смије да угрожава коришћење сусједних објеката, те да
нарушава колски и пјешачки прилаз објекту.
Материјализација треба да је у складу са архитектонским обликовним концептом објекта уз који се
поставља.
Члан 15.
На урбаним цјелинама које чине објекти пејзажне архитектуре дозвољава се постављање
елемената урбаног мобилијара (споменика, скулптура, расвјете, јавних чесми, фонтана, канти за
отпатке и слично), те партерно уређење у смислу изградње стаза, платоа, уређење зелених површина
и слично.
Члан 16.
Елементи урбаног мобилијара као што су клупе, јавне чесме, мање фонтане, скулптуре, спомен
плоче, контејнери и канте за отпатке и слично постављају се на основу локацијских услова и идејног
пројекта, обликовано морају бити уклопљени у амбијенталну цјелину и изграђени од квалитетних
материјала.
Члан 17.
Поступак уплањења објеката у катастар и грунтовницу спроводи Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове у складу са прописима о премјеру и катастру.
Члан 18.
У случају непосредне опасности од великих природних непогода или других разарања током тих
догађаја, односно непосредно након њиховог престанка, без грађевинске дозволе могу се градити
објекти који служе спречавању дјеловања тих догађаја, односно отклањању штетних посљедица.
Објекат из става 1. овог члана мора бити уклоњен када престане поптреба за његовим
коришћењем, а ако је потребно да тај објекат остане као сталан, за њега се мора накнадно прибавити
грађевинска дозвола у року од шест мјесеци по престанку разлога за његово грађење.
Члан 19.
Локацијске услове издаје Општинска управа општине Доњи Жабар надлежна за послове уређења
простора.
Уз захтјев за локацијске услове инвеститор је дужан да приложи:
а) урбанистичко-техничке услове и стручно мишљење ако нема спроведбеног документа
просторног уређења, који се достављају у три примјерка само ако се раде ван органа надлежног за
послове уређења простора јединице локалне самоуправе,
б) копију катастарског плана
в) доказ о легалности индивидуалног стамбеног објекта на чијој се парцели изводе радови,
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г) идејни пројекат или опис објекта са ситуационим приказом за веома једноставне врсте објеката,
као што су стазе, платои (у нивоу партерног уређења), вртна огњишта, цистерне за воду,
д) сагласности на локацију објекта предвиђене у урбанистичко-техничким условима на основу
посебних закона зависно од врсте и намјене објекта (комуналних предузећа која управљају
комуналном инфраструктуром, јавних предузећа која управљају јавном инфраструктуром и слично),
ако такве сагласности нису садржане у урбанистичко-техничким условима,
ђ) доказ о власништву или праву грађења над земљиштем
Члан 20.
Радови из члана 3. ове Одлуке изводе се на основу идејног пројекта, локацијских услова,
записника о исколчавању објекта, рјешења о обрачуну накнаде на име уређења грађевинског
земљишта и ренте и доказа о плаћеним накнадама.
Извођење радова из члана 3. ове Одлуке инвеститор је дужан да пријави надлежној урбанистичкограђевинској инспекцији прије него што их почне.
Члан 21.
Идејни пројекат, који се предаје уз захтјев за издавање локацијских услова за објекте наведене у
члану 3. треба да садржи:технички опис, ситуационо рјешење, тлоцрте објекта карактеристичне
пресјеке и фасаде.
Члан 22.
Објекти наведени у члану 3. ове Одлуке употребљавају се у складу са његовом намјеном
одређеном у локацијским условима.
Члан 23.
Помоћни објекти се не могу градити на грађевинској парцели колективних стамбених и стамбенопословних и пословних објеката, уколико просторно-планском документацијом није другачије
одређено.
Члан 24.
Надлежни орган дужан је да изда локацијске услове у року од 15 дана од дана пријема комплетног
захтјева.
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Грађењем и коришћењем објеката за које није потребна грађевинска дозвола не смије се угрозити
безбједност и несметано кориштење других објеката, стабилност околног земљишта, јавних и
саобраћајних површина, комуналне и друге инфраструктуре.
Члан 26.
За објекте из члана 3. ове Одлуке не прибавља се дозвола за уклањање.
Члан 27.
Одлука о изградњи грађевина и уређењу простора („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
9/07 - Пречишћени текст и 5/09) неће се примјењивати у дијелу који је у супротности са одредбама
ове Одлуке.
Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Доњи Жабар''.
Број: 01-022-17/14
28. фебруар 2014.год.
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

___________________________
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На основу чланова 14. став 3. и 11. Закона о социјалнојзаштити („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 37/12.), чланa 18. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. тачка 9) 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 16. редовној сједници одржаној дана 28. фебруара 2014.
године, доноси

ОДЛУКУ
о проширеним правима из области социјалне заштите
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Број 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Понедјељак, 3. март 2014.
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Утврђују се проширена права из области социјалне заштите на подручју општине Доњи Жабар, и
то:
1. трошкови здравствене заштите(здравствено осигурање) за кориснике сталне новчане помоћи,
2. интервентни робни пакети (огрев и др.), у изузетним случајевима и у сагласности са
Начелником општине
3. једнократна новчана помоћ-једном годишње у изузетним случајевима, у сагласности са
Начелником општине
4. трошкови сахране (минимални трошкови)-трошкови погребне опреме и трошкови самог чина
сахране,
5. субвенција утрошка електричне енергије за кориснике сталне новчане помоћи.
Члан 2.
Права у складу са овом Одлуком реализују се у новчаним давањима, натури, услугама и другим
средствима која се пружају појединцу, члановима породице или породици у цјелини и које имају за
циљ задовољавање социјалних потреба, те спречавање и отклањања узрока настанка социјалних
потреба.
II. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 3.
Проширена права из области социјалне заштите утврђена одредбама члана 1. ове Одлуке може
остварити лице које испуњава услове одређене одредбама члана 56. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 37/12), и то:
а) да има пребивалиште на подручју општине Доњи Жабар, осим за лице:
- које се нађе у стању социјалне потребе због сиромаштва, претрпљене елементарне непогоде,
ратног страдања, избјеглиштва, миграције, репатријације, смрти једног или више чланова породице,
дуготрајног лијечења, отпуста из установе или других непредвидивих околности, и
- страни држављани који легално бораве у Републици,
б) да предвиђено право не остварују у другим системима социјалне сигурности и
в) да се због материјалног, социјалног или психосоцијалног стања нађе у стању социјалне
потребе.
III. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1. Субвенција потрошње електричне енергије
Члан 4.
Право на субвенцију електричне енергије имају корисници сталне новчане помоћи са подручја
општине Доњи Жабар у складу са одредбама Закона о социјалној заштити, према евиденцији
Центра за социјални рад.
Члан 5.
Корисницима из члана 4.ове Одлуке субвенција се одобрава за потрошњу 100 kW електричне
енергије, по домаћинству (редовна субвенција).
2. Мјесечна субвенија(редовна)
Члан 6.
Корисници сталне новчане помоћи имају право на мјесечну субвенцију за потрошњу 100 kW
електричне енергије по домаћинству.
Центар за социјални рад саставља, мјесечно, списак корисника субвенције из става 1.овог члана и
доставља ЗДП "Електро-Бијељина" - РЈ "Електродистрибуција" Бијељина.
На основу утврђеног броја корисника из става 1.овог члана Општина Доњи Жабар ће извршити
мјесечно рефундирање средстава на рачун ЗДП "Електро-Бијељина"-РЈ "Електродистрибуција"
Бијељина која након пријема дознаке средстава одобрава субвенцију крајњим корисницима у
складу са овом Одлуком.
3. Обрачун субвенције
Члан 7.
ЗДП "Електро - Бијељина" - РЈ "Електродистрибуција" Бијељина ће умањити мјесечни износ
рачуна за кориснике субвенције по основу ове Одлуке према приложеном списку.
У циљу реализације ове Одлуке Општина Доњи Жабар,по потреби,закључиће уговор са ЗДП
"Електро-Бијељина"-РЈ "Електродистрибуција" Бијељина.
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Члан 8.
У циљу остваривања начела јавности,списак корисника субвенција за потрошњу електричне
енергије по основу ове Одлуке објавује се на огласној табли општине Доњи Жабар.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Средства за провођење ове Одлуке обезбјеђују се у Буџету општине Доњи Жабар.
Члан 10.
За рјешавање по захтјевима за одобравање проширених права из области социјалне заштите
утврђених овом Одлуком овлашћује се Центар за социјални рад Доњи Жабар.
До почетка рада Центра за социјални рад Доњи Жабар о проширеним правима из члана 1. ове
Одлуке рјешава Начелник општине путем Општинске управе надлежне за послове социјалне
заштите.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе:
- Одлука о социјалној заштити лица у стању социјалне потребе на подручју општине Српско
Орашје („Службени гласник општине Српско Орашје“,број 3/200)
- Одлука о измјени и допуни Одлуке о социјалној заштити лица у стању социјалне потребе на
подручју општине Српско Орашје број 01-022-43/2002 од 20. 9. 2002. године и
- Одлука о субвенцијама потрошње електричне енергије за социјално угрожене категорије са
подручја општине Доњи Жабар (''Службени гласник општине Доњи Жабар'', бр.5/09).
Члан 12.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар“.
Број:01-022-18/14
28. фебруар 2014. 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“, број
101/04, 42/05 и 118/05, 98/13), а у складу са чланом 6. Правилника о критеријумима и поступку за
додјелу новчане помоћи јединицама локалне самоуправе («Службени гласник Републике Српске»,
број 49/10), чланом 26. Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,
бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и чланом 13. Одлуке о извршењу буџета
општине Доњи Жабар за 2014. годину (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 31/13),
Скупштина општине Доњи Жабар је на 16. редовној сједници одржаној дана 28. фебруара 2014.
године, донијела

ОДЛУКУ
о одређивању намјене коришћења новчаних средстава додијељених неразвијеним
јединицама локалне самоуправе у 2014. години
Члан1.
Овом одлуком утврђује намјена и начин коришћења новчаних средстава додијељених неразвијеним
јединицама локалне самоуправе од стране Министарства управе и локалне самоуправе у складу са
Правилником о критеријумима и поступку за додјелу новчане помоћи јединицама локалне
самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/10)-средства на приходовној позицији
781311 Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину.
Члан 2.
Новчана помоћ из члана 1. ове Одлуке користиће се за реализацију следећих пројеката комуналне
инфраструктуре, и то по следећим приоритетима:
- реконструкција нисконапонске мреже – систем јавне расвјете на подручју општине Доњи Жабар
- наставак изградње подручне школе у Лончарима
- изградња Амбуланте породичне медицине у Доњем Жабару
- наставак изградње Дома културе у Човић Пољу.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-19/14
28. фебруар 2014. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

___________________________
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На основу члана 30. став 1. алинеја друга и четврта Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом 26. тачка 3)
Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр.6/05, Ванредни број
7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и чланом 13. Одлуке о извршењу буџета општине Доњи Жабар за
2014. годину (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 31/13), Скупштина општине Доњи
Жабар је на 16. редовној сједници одржаној дана 28. фебруара 2014. године, донијела

ОДЛУКУ
о усвајању Плана капиталних улагања-издаци за нефинансијску имовину у
2014.години
Члан 1.
Усваја се План капиталих улагања-издаци за нефинансијску имовину у 2014. години.
Члан 2.
План из члана 1. ове Одлуке, у прилогу, чини њен саставни дио.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-20/14
28. фебруар 2014. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

ПЛАН
капиталних улагања-издаци за нефинансијску имовину у 2014.години
1. Коришћење средстава буџета општине Доњи Жабар у буџетској 2014. години за набавку
одређене нефинансијске имовине вршиће се у складу са расположивим средствима у буџету према
следећем распореду и приоритетима:
а) изградња Амбуланте породичне медицине у Доњем Жабару (финансијско учешће општине од
30% у складу са Споразумом о обавезама и одговорностима у процесу имплементације Пројекта
јачања здравственог сектора број:02-501-1/12 од 19. 03. 2012. године, према којем ће Министарство
здравља и социјалне заштите Републике Српске расписати тендер за извођење радова, а општина
Доњи Жабар обезбиједити учешће у износу до ……………….... 35.000,00 КМ
б) наставак изградње подручне школе у Лончарима ……………….…................... 13.000,00 КМ
в) реконструкција нисконапонске мреже - систем јавне расвјете ….............
3.000,00 КМ
г) наставак изградње Дома културе у Човић Пољу …………………...................... 10.000,00 КМ
2. Извођењу планираних инвестиција приступаће се у складу са расположивим средствима у
буџету општине Доњи Жабар за 2014. годину, у складу са законом.

___________________________
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На основу члана 30. алинеја 21. а у вези са чланом 148а. став 3. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. Статута
Општине Града Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 6/05 и Ванредни број
7/12), Скупштина општине Доњи Жабар на својој 16. редовној сједници одржаној 28. фебруара 2014.
године, донијела је

ОДЛУКУ
о висини накнаде за рад Предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Доњи
Жабар
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I
Предсједник и чланови Одбора за жалбе општине Доњи Жабар (у даљем тексту: Одбор) имају
право на накнаду за присуствовање сједници Одбора, и то:
- Предсједнику Одбора за присуствовање сједници Одбора ......... 150,00 КМ
- члану Одбора за присуствовање сједници Одбора ....................... 100,00 КМ.
II
Накнаде из тачке I. ове Одлуке, са обрачунатим припадајућим порезима и доприносима, исплаћују
се на основу записника о сједници Одбора, на терет буџета општине Доњи Жабар.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број: 01-022-21/14
28. фебруар 2014. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

___________________________
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На основу члана 81.став 2. Закона о заштити од пожара («Службени гласник Републике Српске»,бр.
71/12), а у складу са чланом 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске»,бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члановима 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар
(«Службени гласник општине Доњи Жабар», бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и 9/12-а.т.) и чланом 104.
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар», бр. 1/05,
4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар на 16. редовној
сједници одржаној дана 28. фебруара 2014. године, донијела је

ПЛАН
коришћења средстава намијењених за заштиту од пожара у 2014. години
1. Овим Планом утврђује се начин коришћења средстава прикупљених од накнада по основу
обавеза привредних друштава и других правних лица за финансирање посебних мјера заштите од
пожара на територији Општине Доњи Жабар ( у даљем тексту: накнада).
2. Привредна друштва и друга правна лица која обављају дјелатност на територији општине Доњи
Жабар, обрачунавају и уплаћују накнаду у висини 0,04% од пословног прихода за реализацију
посебних мјера заштите од пожара на рачуне јавних прихода Републике Српске за опште уплате, а
Министарство финансија распоређује 60% тих средстава на рачун буџета општине Доњи Жабар.
3. У 2014. години очекивани прилив у Буџет општине по основу накнада из тачке 1. овог Плана
износи 22.000,00 КМ што је на нивоу планираног буџета општине за 2013. годину.
4. Средства остварена по основу накнаде за реализацију посебних мјера заштите од пожара у
фискалној 2014. години користиће се за финансирање рада Ватрогасног друштва Доњи Жабар као
организације од посебног интереса за општину Доњи Жабар. Начелник општине може дио
наведених средстава у висини до 30% усмјерити у друге намјене које се односе на заштиту од
пожара.
5. Овај План биће објављен у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-22/14
28. фебруар 2014. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

___________________________
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На основу члана 35. став 2. Закона о пољопривредном земљишту («Службени гласник Републике
СрпскС», бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), а у складу са чланом 30. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Српске», бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члановима 26. и 61. став
4. Статута општине Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар», бр. 6/05, Ванредни
број 7/12 и 9/12-а.т.) и чланом 104. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар («Службени
гласник општине Доњи Жабар», бр. 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина
општине Доњи Жабар на 16. редовној сједници одржаној дана 28. фебруара 2014. године, донијела је
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ПРОГРАМ
коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе у 2014. години
1. Овим програмом утврђује се начин коришћења средстава наплаћене накнаде по основу
промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у фискалној 2014. годиниБуџет општине Доњи Жабар за 2014. годину-економски код 722425-Накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта.
2. У Буџету општине Доњи Жабар за 2014. годину, на позицији економски код 722425-Накнаде за
промјену намјене пољопривредног земљишта планиран је приход у износу од 6.000 КМ, што је на
нивоу фискалне 2013. године.
3. Средства из тачке 1. овог Програма, у циљу смањења опасности од поплава и оспособљавање и
уређење пољопривредних земљишта, користиће се приоритетно за финансирање прочишћавања
канала ради одвођења вишка површинских вода са пољопривредног земљишта.
4. Овај Програм биће објављен у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-23/14
28. фебруар 2014. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

___________________________
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На основу члана 21.ст. 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике
Српске", број 124/11) и чл. 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник
општине Доњи Жабар", бр.6/05, Ванредни број 7/12, Ванредни број 9/12-а.т и Ванредни број 16/12),
Скупштина општине Доњи Жабар, на 16. редовној сједници одржаној 28. фебруара 2014.године,
доноси

ПРОГРАМ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2014.ГОДИНУ
УВОД
Комуналне дјелатности представљају битну компоненту укупног развоја једне општине, које
поред производног има социјални, културни и економски значај.
Комуналне дјелатности регулисане су Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник
Републике Српске", број 124/11) као дјелатности од посебног друштвеног интереса, организацију
обављања комуналних дјелатности и начин финансирања.
Општина је надлежна да обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности.
Програмом заједничке комуналне потрошње за 2014. годину утврђује се обим и начин обављања
дјелатности заједничке комуналне потрошње, одржавање комуналних објеката и уређаја, те
потребна средства за остваривање циљева предвиђених програмом.
ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
Као дјелатности заједничке комуналне потрошње сматрају се:
1. чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
2. одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина,
3. одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима,
4. одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина,
5. јавна расвјета у насељеним мјестима и
6. дјелатност зоохигијене.
СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ
Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се из
буџета јединице локалне самоуправе по основу прихода остварених из:
а) комуналнe накнаде,
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б) дијела накнаде за коришћење добара од општег интереса,
в) дијела прихода од пореза на непокретности,
г) дијела накнаде за дате концесије.
1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНОМ МЈЕСТУ
Чишћење јавних површина у насељу обухвата прикупљање, одвожење, депоновање и
уништавање отпада и падавина, и то:
а) чишћење улица од снијега и леда - зимска служба,
б) чишћење улица и уличног појаса од отпадака, блата и наноса, кошење и одвоз покошене
траве с уличног појаса.
1.1. ЗИМСКА СЛУЖБА
Радови у оквиру зимске службе одвијају се у законском зимском периоду од 15. новембра
2013. до 15.марта 2014.године, односно, у зависности од временских услова. У оквиру зимске
службе ангажоват ће се радна снага и механизација, а обављаће се следећи радови:
- Уклањање снијежних падавина са коловоза локалних и других путева и других јавних
површина, када достигну висину која онемогућава и знатно отежавала њихово редовно коришћење и
употребу, односно када угрожавају безбиједно одвијање саобраћаја.
Цијена радова је дефинисана уговором.
1.2. ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА И УЛИЧНОГ ПОЈАСА ОД ОТПАДАКА, БЛАТА И НАНОСА,
КОШЕЊЕ И ОДВОЗ ПОКОШЕНЕ ТРАВЕ С УЛИЧНОГ ПОЈАСА
Чишћење улица од отпадака и наноса врши се по правилу од 15.3.2014. до 15.11.2014.године,
односно и у преостала 4 мјесеца који се третирају као период зимске службе уколико су временски
услови такви да нема потребе за зимском службом.
Ручно прикупљање комуналног отпада с уличног појаса и улица које се чисте вршиће се према
динамици чишћења на утврђеној ефективној површини. Динамика чишћења и прикупљања отпадака
утврдиће се заједно са извођачем.
Кошење, крчење, прикупљање и одвоз покошене траве и шибља са уличног појаса улица и др.
јавних површина вршиће се по потреби, и по налогу надлежног органа.
Уклањање и укоп угинулих животиња са јавних површина вршит ће се по потреби, и по налогу.
2. ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ
ПОВРШИНА
Одржавање и уређивање јавних зелених и рекреационих површина ће се вршити у складу са
расположивим средствима.
3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
Одржавање јавних саобраћајних површина у насељу обухвата поправке и модернизацију улица,
плочника,тргова,објеката за јавну расвјету и вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације,
и то:
- набавка и постављање саобраћајних знакова који недостају према Пројекту регулације
саобраћаја, по врстама и према утврђеном приоритету, а на основу праћења стања саобраћајне
сигнализације као и израда хоризонталне сигнализације.
Санација ударних рупа на асфалтним саобраћајницама гдје се укаже потреба.Спецификација
потребних радова се утврдђује послије зиме и лоших временских услова који су главни узрочници
настанка деформација на асфалтним површинама.
Стање макадамских улица утврдиће се, те по стварним потребама сачинити и предузети одређене
мјере санације истих насипањем и разгртањем погодним материјалима како би се исте могле
адекватно користити.
Одржавање јавних саобраћајних површина ће се вршити у складу са распложивим средствима и по
налогу надлежног органа.
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ПРЕГЛЕД ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Редни
број

Број
пута

1.

Л-1

2.

Л-2

3.

Л-3

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Л-4
Л-5
Л-6
Л-7
Л-8
Л-9

10.

Л-10

11.

Л-11

12.
13.
14.
15.
16.

Л-12
Л-13
Л-14
Л-15
Л-16

17.

Л-17

18.
19.
20.
21.

Л-18
Л-19
Л-20
Л-21

22.

Л-22

23.

Л-23

24.

Л-24

Врста
коловоза
Укупна
дужина
(m)
асфалт(m) макадам (m)

ПУТНИ ПРАВЦИ
Пут од центра насељеног мјеста Човић Поље,
преко Видаковића раскрснице, Милине
Липе, Доњег Поља до магистралног пута
Пелагићево - Лончари М 1.8 (Ловац)
Пут од Милине Липе до магистралног пута
Лончари - Тузла (код Ђорђића)
Пут кроз Цвијане(од пута Доњи ЖабарЧовић Поље)
Пут кроз Миливојевиће (нови)
Пут Петковића раскрсница-Жаркића мост
Пут кроз Круниће
Стари пут за Орашје (Косановић-Лепница)
Дријенски пут
Пут за Јењић
Пут од магистралног пута Лончари-Орашје
("Станара") кроз центар Човић Поља
(Школа) до границе са КО Обудовац
Пут за Матиће, од зграде школе у Човић
Пољу до границе КО Матићи
Пут кроз Вуковиће
Пут кроз Јуришиће
Пут кроз Поповиће
Пут кроз Зариће
Пут у Баре
Пут према мјесном гробљу у Доњем Жабару
(насип)
Дујковача 2
Дујковача 3
Дујковача 4
Дујковача 5
Пут кроз Ристиће и Вуковиће до мјесног
гробља у Доњем Жабару
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
Пут поред Старог Храста почиње од
магистралног пута Тузла-М1.8. Орашје (од
улице Цара Лазара у Лончарима) и обухвата
земљиште означено као к.ч.бр.293, 1259 и
1258, све к.о. Лончари,дио к.ч.бр.3424 и 3427
к.о. Доњи Жабар, и спаја се са улицом
Српском у Доњем Жабару

ПАДАВИНА

И

580

10300

1500
1600
600
720
2091
818
2000

1500
500

2100

1100

1100
600
1200
3000
1700
2000

480
909
882

4700
1000

4700
300

1300

1600
1000
1200
430
500
1395

1600
1000
1200
430
500
55

1450

500
550
600
600

500
550
600
600

1160

1160

1463

1463

1262

1262

37009
m1

УКУПНО
4. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ
ПОВРШИНА

9720

ДРУГИХ

4806 m1
ВОДА

41815 m1
СА

ЈАВНИХ

Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина вршит ће се по налогу
надлежног органа и расположивим средствима.
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5. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
Јавна расвјета у насељу обухвата освјетљавање саобраћајних и других јавних површина у
насељеним мјестима
Код јавне расвјете планирано је одржавање и санација јавне расвјете што подразумијева текуће
одржавање расвјете (замјена сијалица, осигурача, пригушница, каблова и осталог потрошног
материјала).
Утрошак електричне енергије за рад јавне расвјете која је у функцији.
6. ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ
Обухвата хватање и збрињавање напуштених и угрожених домаћих животиња (кућних љубимаца),
превожење и смјештај у посебно изграђене објекте за те намјене (азил), исхрана и ветеринарска
заштита, еутаназију старих животиња и сигурно уклањање животињских лешева са јавних површина
и санацију терена, као и управљање објектима за смјештај животиња.
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2014. годину
Буџетом општине Доњи Жабар су планирана средства за 2014.годину, и то за услуге одржавања
јавних површина је износ од 2000 КМ, за расходе по основу утрошка електричне расвјете на јавним
површинама-трошкови енергије-јавна расвјета је износ од 25000 КМ, за текуће одржавање објеката
друмског саобраћаја износ од 20000 КМ, за трошкове одржавања уличне расвјете је износ од 8000
КМ, за постављање путне сигнализације на локалним путевима предвиђени износ је 3000 КМ.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-24/14
Предсједник Скупштине
28. фебруар 2014. године
Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

___________________________
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На основу члана 195. став 3. Закона о водама («Службени гласник Републике Српске»,50/06, 92/09
и 121/12), а у складу са чланом 30. алинеја 4. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске», бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланом 26. и чланом 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.), Скупштина општине Доњи Жабар на 16 редовној сједници одржаној дана
28. фебруара 2014. године, донијела је

ПРОГРАМ
коришћења средстава од водних накнада у 2014. години
1. Овим Програмом утврђује се начин коришћења средстава посебних водних накнада-Буџет
општине Доњи Жабар за 2014.годину-економски код 722442,722443,722446,722447 и 722463.
2. У Буџету општине Доњи Жабар за 2014. годину, на позицијама економских кодова из тачке 1.
овог Програма планиран је приход у укупном износу од 12.750 КМ, што је на нивоу фискалне 2013.
године.
3. Средства из тачке 1. овог Програма, у циљу смањења опасности од поплава, одржавање и
заштиту водних објеката, користиће се приоритетно за финансирање прочишћавања канала ради
одвођења вишка површинских вода.
4. Овај Програм биће објављен у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-25/14
28. фебруар 2014. 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, 118/05 и 98/13),а у складу са чл. 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар
("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-аут.
тум.) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине
Доњи Жабар", бр. 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-аут. тумачење), Скупштина општине
Доњи Жабар,на 16. редовној сједници одржаној 28. фебруара 2014. године, донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Одлуке о управљању отпадом, суштински, формално, правно и технички је прихватљив за
даљи поступак израде Приједлога Одлуке о управљању отпадом, у складу са законом.
2. Скупштина општине обавезује Начелника Општине да припреми и упути Скупштини општине
Доњи Жабар на усвајање Приједлог Одлуке о управљању отпадом.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар “.
Број: 01-022-26/14
28. фебрар 2014. 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, 118/05 и 98/13),а у складу са чл. 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар
("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-аут.
тум.) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине
Доњи Жабар", бр. 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-аут. тумачење), Скупштина општине
Доњи Жабар,на 16. редовној сједници одржаној 28. фебруара 2014. године, донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Одлуке о јавној расвјети, суштински, формално, правно и технички је прихватљив за даљи
поступак израде Приједлога Одлуке о јавној расвјети, у складу са законом.
2. Скупштина општине обавезује Начелника Општине да припреми и упути Скупштини општине
Доњи Жабар на усвајање Приједлог Одлуке о јавној расвјети.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар “.
Број: 01-022-27/14
28. фебрар 2014. 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 9/12-а.т.)
и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“,број 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је на
16. редовној сједници одржаној 28. фебруара 2014. године, донијела следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај Извјештај о раду и реализацији васпитно-образовног рада ЈУ Основна школа
„Доњи Жабар“ Доњи Жабар на крају Првог полугодишта школске 2013/2014. године.
II
Извјештај из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка.
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Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број:01-022-28/14
28. фебруар 2014. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

___________________________

САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
24. Одлука о измјени Одлуке о Урбанистичком плану насеља Доњи Жабар и Лончари
25. Одлука о висини закупа пословних зграда, дијелова зграда и пословних просторија у
својини Општине Доњи Жабар, односно државној својини којима Општина располаже

26. Одлука о пречишћавању и одвођењу отпадних вода
27. Одлука о радовима за које није потребна грађевинска дозвола
28. Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите
29. Одлука о одређивању намјене коришћења новчаних средстава додијељених
неразвијеним јединицама локалне самоуправе у 2014. години

30. Одлука о усвајању Плана капиталних улагања-издаци за нефинансијску имовину у
2014.години
31. Одлука о висини накнаде за рад Предсједника и чланова Одбора за жалбе општине
Доњи Жабар
32. План коришћења средстава намијењених за заштиту од пожара у 2014. години
33. Програм коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта
у непољопривредне сврхе у 2014. години
34. Програм заједничке комуналне потрошње за 2014. годину
35. Програм коришћења средстава од водних накнада у 2014. години
36. Закључак о прихватљивости Нацрта Одлуке о управљању отпадом, суштински,
формално, правно и технички је прихватљив за даљи поступак израде Приједлога
Одлуке о управљању отпадом, у складу са законом
37. Закључак о прихватљивости Нацрта Одлуке о јавној расвјети, суштински, формално,
правно и технички је прихватљив за даљи поступак израде Приједлога Одлуке о јавној
расвјети, у складу са законом
38. Закључак о усвајању Извјештаја о раду и реализацији васпитно-образовног рада ЈУ
Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар на крају Првог полугодишта школске
2013/2014. године

Понедјељак, 3. март 2014. године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 4/14

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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