
52 АКТИ ОДБОРА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ
   На основу члана 52.став 2.Пословника скупштине општине Доњи Жабар("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр.1/05 и 4/05-испр.),Одбор за статутарна питања и прописе Скупштине
општине Доњи Жабар на Петој сједници од 10.маја 2011. године,утврдио је Први Пречишћени текст
Одлуке о општинским административним таксама ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.
1/10 и 2/10) у којем је означен дан ступања на снагу наведене Одлуке.
 Први Пречишћени текст Одлуке о општинским административним таксама примјењује се од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар.

Број: 01/5-022-1-6/11 Предсједник Одбора
10. мај 2011.год. за статутарна питања и прописе
Доњи Жабар Стево Мијатовић, инж.пољопривреде,с.р.

О Д Л У К А
о општинским административним таксама

- Први Пречишћени текст -
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком прописује се и утврђује наплата административне таксе за списе и радње у

управним и другим стварима, у поступку код:
1. Административне службе општине Доњи Жабар(у даљем тексту:општинска управа) и

Општинских организација;
2. јавних установа, привредних друштава,јавних предузећа и других организација којима је на

закону заснованом одлуком Скупштине општине Доњи Жабар повјерено да рјешавају у управним
стварима о одређеним правима и обавезама.

Члан 2.
Списи и радње за које се плаћа такса,као и висина таксе,утврђују се таксеном тарифом,која је

саставни дио ове одлуке.
Такса се не може наплатити ако није прописана Тарифом.

Члан 3.
Таксени обвезник је лице по чијем се захтјеву поступак покреће, односно врше радње предвиђене

таксеном тарифом.
Aко за исту таксу постоје два или више таксених обвезника, њихова обавеза je солидарна.

Члан 4.
Aко таксеном тарифом није другачије прописано, таксена обавеза настаје:
1. За писмене поднеске-у тренутку кад се предају,a за усмено саопштење дато у записник-кад се

записник саставља.
2. За рјешења, дозволе и друге исправе-у тренутку подношења.
3. За управне радње - у тренутку подношења захтјева за извршење тих радњи.

Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе.
Члан 5.

Aко je таксеном тарифом прописано да се такса плаћа према вриједности предмета, као основица
за обрачунавање таксе узима се вриједност означена у поднеску или исправи.

Члан 6.
Кад се исправа,за коју се плаћа такса пo захтјеву странке издаје у два или више примјерака, за

други и сваки даљњи примјерак плаћа се такса као за препис или овјеру преписа.
Такса из става 1.овог члана не може бити већа од таксе за први примјерак.
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Члан 7.

У рјешењу или другој исправи, за коју је такса плаћена, мора се означити да је такса плаћена, у
којем износу и по којем тарифном броју.

Члан 8.
Таксе се плаћају у административним таксеним маркама јединствене емисије, и у готовом новцу

на рачун Буџета општине, кад је прописана такса изнад износа утврђеног Законом.
Ако је прописана такса у већем износу од 100 КМ,такса се плаћа у готовом новцу налогом на

рачун буџета општине Доњи Жабар.
Наплату таксе принудним путем врши надлежни орган Пореске управе Републике Српске, по

прописима о принудној наплати пореза.
Члан 9.

Наплаћена такса по тарифи општинских административних такса представља приход буџета
општине Доњи Жабар.

Члан 10.
Такса се плаћа у тренутку предаје захтјева,а надлежни орган/службеник покреће поступак,односно

извршава радњу и по нетаксираном, или недовољно таксираном поднеску, али рјешење или други
акт не може бити достављен странци прије него што плати прописану таксу.

Члан 11.
Ако таксени обвезник не плати таксу(непосредно или поштом) за поднесак који није таксиран, или

је плати у мањем износу од прописаног Таксеном тарифом,биће упозорен(опоменом) да је дужан да
плати таксу у року од 15 дана од дана пријема опомене и истовремено ће бити упознат са
посљедицама неплаћања таксе у року.

Ако у остављеном року обвезник не плати таксу,службено лице органа или организације из члана
1.ове Одлуке код којег је створена таксена обавеза затражиће од надлежног органа Пореске управе
на чијем се подручју налази пребивалиште обвезника,да наплати таксу принудним путем.

По захтјеву из става 2.овог члана надлежни орган Пореске управе донијеће рјешење којим ће
обвезнику наложити да у року од 15 дана плати дужни износ таксе,као и 50% од износа обавезе на
име казне,у складу са законом.Жалба на рјешење не задржава његово извршење.

Члан 12.
Поништавање таксених марака на захтјеве и друге поднеске које упућују странке врши овлашћени

службеник за пријем поднесака у писарници, а на архивски примјерак рјешења и другог управног
акта -овлашћени службеник који непосредно рјешава по захтјеву(обрађивач).

Поништавање налијепљене таксе врши се штамбиљом „поништено“.

II. ПЛАЋАЊЕ ТАКСЕ У ПОСЕБНИМ СЛУЧАЈЕВИМА
Члан 13.

Када је таксу дужно платити лице које има пребивалиште или боравиште у иностранству (изван
Босне и Херцеговине),а такса није плаћена у тренутку настанка обавезе, наплата таксе извршиће се
прије уручења рјешења или друге исправе,односно прије првог саопштења обвезнику о извршењу
затражене радње.

III. ПРИМЈЕНА ЗАКОНА
Члан 14.

У погледу одређивања таксеног обвезника,времена настанка таксене обавезе, начина и рокова
плаћања,принудне наплате општинске административне таксе, ослобађања плаћања, повраћаја
износа плаћене таксе коју лице није било дужно платити или износа већег од прописаног, застаре и
других услова везаних за плаћање општинских административних такси примјењиваће се
одговарајуће одредбе Закона о административним таксама и накнадама.

IV. ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСИ
Члан 15.

Списи и радње у поступцима који се воде по службеној дужности не подлијежу такси.

Члан 16.
Од плаћања општинске административне таксе ослобоћени су:

1. Република, општина, град и њихови органи;
2. фондови у области образовања, науке, културе, физичке културе и социјалне заштите;
3. правна лица у области физичке културе, осим спортских организација у којима су учлањени
професионални спортисти;
4. организације Црвеног крста;
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5. правна лица основана ради борбе против алкохолизма,рака и дистрофије-за списе и радње у вези
са вршењем те дјелатности;
6. правна лица основана за заштиту лица са физичким и психичким недостацима и поремећајима - за
списе и радње у вези са вршењем те дјелатности;
7. савези глувих и савези слијепих и њихове организације-у пословима у вези са рехабилитацијом
глувих и слијепих;
8. инвалидске организације, осим у пословима у вези са вршењем привредне дјелатности;
9. инвалиди рата и инвалиди рада, дјеца која су уживаоци инвалиднине до навршених 26 година -
живота за списе и радње у вези са школовањем у свим школама;
10. инвалиди који су ослобођени плаћања годишњих накнада за употребу моторних возила - у
поступку стручног прегледа тих возила ради регистрације;
11. грађани-за пријаву на конкурс за заснивање радног односа–за списе и радње у вези са
остваривањем и заштитом права из радног односа;
12. ученици и студенти за све списе и радње у вези са школовањем;
13. ватрогасна друштва и ватрогасне јединице;
14. страна дипломатска и конзуларна представништва – у дипломатским и конзуларним пословима,
под условом реципроцитета;
15. грађани који поклањају своју имовину у корист републике или се одричу права власништва као и
за пренос власништва;
16. предлози, пријаве и други поднесци поднесени у општем интересу;
17. молбе за помиловања и рјешења по тим молбама;
18. списи и радње у поступку за повраћај неправилно наплаћених дажбина;
19. списи и радње у поступку за састављање и исправку бирачких спискова и спискова за
кандидовање;
20. списи и радње у поступку усвојења и у поступку за постављање стараоца;
21. све врсте пријава и прилога уз њих за разрез пореза граћана, смањење катастарског прихода због
елементарних непогода, штеточина и за остваривање законом признатих пореских олакшица;
22. списи и радње за додјелу социјалне помоћи и за остваривање других облика социјалне заштите;
23. списи и радње у поступку за остваривање права бораца;
24. списи и радње у поступу за остваривање права инвалида;
25. списи и радње у поступку остваривања ватрогасних друштава и њихових јединица;
26. списи и радње у поступку за остваривање права носилаца одликовања;
27. списи и радње у поступку за остваривање права на додатак за дјецу;
28. списи и радње у вези са пријемом поклон-пакета од добротворних организација из иностранства,
ако су упућени добротворним организацијама у Републици Српској;
29. списи и радње у вези са војном обавезом;
30. списи и радње у вези са признавањем права на повлашћену вожњу грађанима којима то право
припада по важећим прописима;
31. списи и радње у поступку подржављења некретнина по основу национализације,
експропријације, арондације, комасације и других видова подржављења;
32. списи и радње у поступку остваривања пречег права куповине некретнина у корист државе;
33. оригинали диплома, свједочанстава и других исправа о завршеном школовању или
класификацији, осим њихових дупликата и превода;
34. списи и радње у вези са заштитом споменика културе;
35. списи и радње у поступку за сахрану умрлих;
36. чланови породица погинулих бораца уживаоци породичне инвалиднине, ратни војни инвалиди и
цивилне жртве рата, уколико имају пријављено мјесто боравка на подручју општине Доњи Жабар(уз
прилог или стављање на увид Административној служби доказ о статусу у погледу наведених
категорија лица и доказ о пријављеном мјесту боравка на територији општине Доњи Жабар);
37. мјесне заједнице и школе;
38. удружења грађана;
39. традиционалне вјерске организације
40. списи и радње у циљу остваривања права из пензијско - инвалидског и здравственог осигурања;
41. списи и радње за издавање урбанистичко-техничке документације по захтјеву повратника
ради реконструкције или доградње индивидуалних стамбених објеката;
42. грађани са пребивалиштем на подручју Општине Доњи Жабар, за списе и радње у поступцима
регистрацијепољопривредноггаздинстваиостваривањаправана новчане подстицаје у пољопривреди
43. лица којима је утврђено право на сталну новчану помоћ или право на новчану накнаду за помоћ
и туђу његу, у складу са Законом о социјалној заштити и другим прописима.
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Члан 17.

У исправама које се издају без таксе мора се назначити у којем циљу се издају и на основу којег
прописа су ослобођени од таксе.

Исправе из става 1. овог члана могу се употријебити за друге сврхе (од оних за које се издају) само
кад на њих буде плаћена одговарајућа такса.

Члан 18.
Лице које је платило таксу коју по овој Одлуци није било дужно да плати, или је таксу платило у

износу већем од прописаног, има право на повраћај вишка плаћене таксе.
Поступак за повраћај вишка наплаћене таксе покреће се по захтјеву таксеног обвезника.
Рјешење о враћању таксе из става 1 овог члана доноси службено лице надлежног

органа/организације из члана 1.ове Одлуке које је таксу наплатило.

Члан 19.
Право на наплату таксе застаријева за двије године од истека године у којој je таксу требало

наплатити,a право на повраћај више плаћене таксе за двије године од дана када je такса плаћена.

Члан 20.
На остала ослобађања од плаћања административне таксе,као и на друга питања која нису

регулисана овом одлуком,примјењиваће се одредбе Закона о административним таксама и
накнадама.

V. ТАРИФА ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
Члан 21.

За списе и радње код општинске управе и других организација из члана 1.ове Одлуке,плаћају се
таксе пo следећој Тарифи општинских административних такса:

Т А Р И Ф А
ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА

ВРСТА СПИСА ИЛИ РАДЊИ Плаћа се у конвертибилним маркама
1 2

I – ПОДНЕСЦИ
Тарифни број 1.

За захтјеве,молбе,приједлоге,пријавеи друге поднеске,ако овом тарифом није прописана друга
такса 2,00

НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске, којима странка захтијева само
брже поступање по раније поднесеном захтјеву.

Тарифни број 2.
За приговор или жалбу против рјешења, која доноси орган општине или општинска управа,
организације и друга правна лица из члана 1.ове одлуке  8,00

II – РЈЕШЕЊА
Тарифни број 3.

1. За сва рјешења за која није прописана посебна такса 5,00
2. за рјешења о промјени личног имена 28,00
3. за рјешења о накнадним уписима у матичне књиге 8,00

НАПОМЕНА:
1. Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више лица или се рјешење доноси по службеној

дужности а односи се на више лица, таксу по овом тарифном броју плаћа свако лице коме се уручује
рјешење.

2. За рјешења донесена по жалбама такса се не плаћа.

Тарифни број 4.
1. За рјешење о испуњености услова за оснивање,почетак рада или промјену сједишта привредног

друштва или другог правног лица у погледу пословних просторија,уређаја и опреме,заштите
животне средине као и других прописаних услова 98,00

2. За рјешење о испуњености услова за рад пословне просторије и друге јединице у саставу
привредног друштва или другог правног лица,односно обављања дјелатности у погледу техничке
опремљености,заштите на раду и заштите и унапређења животне средине, као и других прописаних
услова у зависности од врсте дјелатности, плаћа се како слиједи:
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2.1. Ноћни бар 400,00
2.2. Дансинг бар 260,00
2.3. Хотел,мотел,пансион 120,00
2.4. Остали угоститељски објекти 100,00
2.5.Трговина на велико и трговинске услуге 150,00
2.6. Кладионице и коцкарнице 300,00
2.7.Осигуравајућа друштва, банке и поште 350,00
2.9.Трговина на мало  80,00
2.10.Покретне тезге,покретне продавнице и пијачне тезге 20,00
2.11.Превоз лица:
- превоз лица аутобусом,по једном сједишту 1,00
- такси превоз 30,00
2.12.Остале дјелатности 40,00

НАПОМЕНА:
1. Уколико се једним актом одобрава обављање двије или више дјелатности утврђене Законом о

класификацији дјелатности и о регистру јединица разврставања, такса из овог тарифног броја плаћа
се за сваку дјелатност посебно.

2. За рјешење о одобрењу обављања самосталне занатско-предузетничке дјелатности плаћа се
такса у висини од 50% прописане таксе за поједине дјелатности утврђене у тачки 2.Тарифног броја
4,уколико за поједине дјелатности овом Тарифом није другачије прописано.

Тарифни број 5.
За рјешење о испуњености прописаних минималних техничких услова у погледу просторија,уређаја
и опреме за обављање занатско-предузетничке дјелатности 15,00.

III – УВЈЕРЕЊА
Тарифни број 6.

1. За увјерења, ако није другачије прописано 2,00
2. за изводе из матичних књига на обрасцима намијењеним за употребу у иностранству 10,00.
3. За увјерења која имају карактер међународних јавних исправа и за увјерења која служе за
доказивање или остваривање права у иностранству 28,00
4. за издавање увјерења о могућности изградње грађевине у складу са планским документима 13,00
5. за издавање увјерења о изјашњењу општине о понуди по праву прече куповине 23,00

Тарифни број 7.
За дупликат исправе о завршеном школовању, или стручној квалификацији 2,00 КМ

Тарифни број 8.
За увјерења којима се доказује поријекло или вриједност,количина, каквоћа или здравствена
исправност робе  10,00

НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се на стране поштанске декларације које прате спроводни
лист.

IV – ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ
Тарифни број 9.

1. за овјеру сваког потписа,ако овом Тарифом за одређене случајеве није друкчије прописано 3,00
2. за овјеру аутентичности рукописа или за овјеру преписа од сваког полутабака оригинала,по
једном захтјеву:
- до десет полутабака 1,00
- преко десет полутабака 0,50
3. за овјеру потписа на пуномоћју и писаних изјава,по појединачном пуномоћју,односно изјави 10,00
4. за овјеру потписа на уговорима,према уговорној вриједности,плаћа се за сваки потпис:
- до 1.000,00 .............................. 10,00
- од 1.000,00 – 5.000,00 КМ ..... 15,00
- преко 5.000,00 КМ ................. 20,00
- ако вриједност у уговору није назначена,плаћа се за сваки потпис  ....................... 10,00.
5. За овјеру потписа лица овлашћеног за заступање правног лица(ОП образац) ..... 10,00

НАПОМЕНА:
1. Под полутабаком подразумијева се лист хартије од двије странице формата “А4”, или мањег
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2. Ако је препис или рукопис чија се овјера тражи писан на страном језику плаћа се двострука

такса из тачке 2.овог Тарифног броја
3. Започети полутабак рачуна се као цијели лист
4. Сматра се да је извршена овјера уговора кад се овјеравају само потписи уговорних страна
5. Свака измјена садржаја уговора сматра се у таксеном погледу као нови уговор
6. Такса из тачке 5. овог Тарифног броја плаћа се на вриједност која је у уговору назначена.
7. За овјеру вансједишта/канцеларије општинског органа плаћа се такса из овог Тарифног броја

увећана за 10 KM.
Тарифни број 10.

За овјеру превода,по једном полутабаку 2,00

Тарифни број 11.
За овјеру плана, цртежа и слично 5,00

Тарифни број 12.
За овјеравање службених аката, или других исправа и за преписивање истих:
1. за преписивање од полутабака оригинала 2,00
2. за овјеравање од полутабака оригинала 3,00
3. за издавање преписа (фотокопије) документа из архиве, по сваком полутабаку 8,00
4. увид у списе предмета који се налазе у архиви 3,00
5. увид у пројектну документацију која се налази у архиви 10,00

Тарифни број 13.
1. за овјеру угоститељске књиге гостију 48,00
2. за овјеру књиге утисака за угоститељске објекте 28,00
3. за овјеру књиге жалби 18,00

V –ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА
Тарифни број 14.

1. За рјешавање захтјева за издавање урбанистичке сагласности 8,00
2. За рјешавање захтјева за издавање рјешења о одобрењу за грађење 10,00
3. За рјешење о одобрењу за употребу грађевине:
3.1. за индивидуалне стамбене објекте, викенд куће 20,00
3.2. за помоћне грађевине уз стамбене и пословне зграде,економске зграде у домаћинству и за
привремене грађевине (монтажно-демонтажниобјекти и сл.) 8,00
3.3. за стамбено–пословне објекте и за стамбене објекте намијењене тржишту 148,00
3.4. за пословне објекте површине до 100 m2 98,00
3.5. за пословне објекте површине од 101 m2 до 200 m2 148,00
3.6. за пословне објекте површине преко 200 m2 198,00
3.7. за бензинске пумпе и резервоаре за пропан-бутан гас 398,00
3.8. за рибњаке укупне површине до 50 Ha 98,00
3.9. за отворено складиште, по m2 0,20
3.10. за затворено складиште(од чврстог материјала, монтажно), по m2 1,00
3.11. за силосе капацитета до 10.000 m3 и објекте конструктивног распона до 30 метара,индустријске
производне хале површине до 5000 m2 118,00
3.12. за трафо станице, далеководе 48,00
3.13. за асфалтне базе и бетонске базе 398,00
3.14. за базне станице мобилне телефоније 248,00
3.15. за остале грађевине, непоменуте 18,00

НАПОМЕНА:
1. Под помоћним грађевинама у смислу тачке 3.2. овог Тарифног броја сматрају се: гараже за

путничке аутомобиле,оставе за огрев,алат,кабасте предмете,намирнице и друге кућне потрепштине,
зграде за смјештај уређаја (као што су котлови за гријање,хидрофори,електрични агрегати и сл.) и за
обављање повремених активности у домаћинству(припрема зимнице,сушење меса,прање и сушење
рубља и сл.), те склоништа.

2. Под економским зградама у смислу овог Тарифног броја сматрају се споредне зграде
намијењене за: држање домаћих и других животиња стаје,свињци, кокошињци, перадарници,
кунићарници и сл.);смјештај пољопривредне механизације,држање и складиштење пољопривредних
производа, сјемена, вјештачких ђубрива и других материјала; узгој биљака које се могу узгајати у
зградама(цвијеће,гљиве и сл.) и за друге сличне садржаје и активности пољопривредника и других
физичких и правних лица која се баве пољопривредном дјелатношћу .
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Тарифни број 15.

За рјешавање захтјева за издавање одобрења за постављање рекламне ознаке 28,00 КМ.

Тарифни број 16.
За исколчење објеката- за излазак на терен:
- површине до 100 m2 38,00
- површине преко 100 до 150 m2 48,00
- површине преко 150 до 300 m2 78,00
- површине преко 300 m2 118,00

НАПОМЕНА:
1. Независно од административне таксе из овог Тарифног броја подносилац захтјева за исколчење
плаћа и таксу/накнаду за обављање послова исколчавања овлашћеној геодетској или другој
организацији.

VI –ТАКСЕ ЗА КОМУНАЛНЕ САГЛАСНОСТИ
Тарифни број 17.

1. За издавање комуналне сагласностина локацију 8,00
2. За издавање комуналне сагласноститехничко пројектну документацију 10,00
3. За издавање комуналне caгласности за коришћење објекта 10 ,00

VII – ОСТАЛЕ ТАКСЕ
Тарифни број 18.

За рјешавање захтјева за издавање еколошке дозволе 48,00

Тарифни број 19.
За издавање извода из просторно-планске документације 18,00

Тарифни број 20.
За дато мишљење у вези примјене општинских прописа 18,00

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.

Ha остала питања која нису регулисана овом Одлуком,примјењиваће се одредбе Закона о
административним таксама и накнадама.

Члан 23.
   За списе и радње у управним стварима по којима је таксена обавеза настала до дана ступања на
снагу ове Одлуке,а није наплаћена, наплатиће се по одредбама ове Одлуке.

Члан 24.
   Ступањем на снагу ове Одлуке престала је да важи Одлука о општинским административним
таксама и накнадама („Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.5/08 - Нови Пречишћени текст).

Члан 25.
Ова Одлука ступила je на снагу 18.фебруара 2010.године,а измјене Одлуке ступиле су на снагу
16.марта 2010.године.
   53

На основу члана 52.став 2.Пословника скупштине општине Доњи Жабар("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр.1/05 и 4/05-испр.),Одбор за статутарна питања и прописе Скупштине
општине Доњи Жабар на Петој сједници од 10. маја 2011. године, утврдио је Други Пречишћени
текст Одлуке о општинским комуналним таксама ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.
9/07-Пречишћени текст,6/10,16/10 и 3/11) у којем је означен дан ступања на снагу наведене Одлуке.
Други Пречишћени текст Одлуке о општинским комуналним таксама примјењује се од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар.

Број: 01/5-022-1-9/11 Предсједник Одбора
10. мај 2011.год. за статутарна питања и прописе
Доњи Жабар Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,с.р.
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О Д Л У К А
О ОПШТИНСКИМ КОМУНАЛНИМ  ТАКСАМА

- Други Пречишћени текст -

I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан  1.

 Овом Одлуком,у складу са Законом о комуналним таксама,уводе се и одређују комуналне таксе на
подручју општине Доњи Жабар(у даљем тексу: Општина),одређују обвезници,настанак таксене
обавезе,као и начин утврђивања и рок плаћања комуналне таксе.

Члан  2.
 Комуналне таксе плаћају се на:
   1. Држање музике и извођење забавног програма у угоститељским и другим објектим,
   2. Запремање тротоара испред пословних просторија,
   3. Истицање фирме на пословним просторијама, осим истицања назива државних органа
територијалне организације и локалне самоуправе

4. за сваку рекламу истакнуту на паноима постављеним на јавној површини или земљишту у
приватној својини или објектима у државној  или приватној својини.

II-ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК И ТАКСЕНА ОБАВЕЗА
Члан  3.

 Таксени обвезник је лице које користи предмет или услугу за чије коришћење је прописано плаћање
комуналне таксе.
 Таксена обавеза настаје у тренутку кад се почиње користити предмет или услуга за чије коришћење
је прописано плаћање комуналне таксе.
 Комуналне таксе одређене овом Одлуком плаћају се безготовински уплатом вирманским налогом за
плаћање на рачун Општинских прихода.

Члан  4.
 Утврђивање висине и рока плаћања комуналне таксе,у складу са овом Одлуком, врши надлежни
орган Административне службе за комуналне послове,уколико законом није друкчије одређено.О
обавези плаћања комуналне таксе доноси се рјешење.Рјешење се обавезно доставља обвезнику и
надлежном органу Пореске управе.
 Против рјешења о утврђивању висине комуналне таксе обвезник има право жалбе Начелнику
општине,у року од 15 дана од дана пријема рјешења. Жалба не одлаже извршење рјешења.
 Терет доказивања основаности жалбе пада на подносиоца жалбе.
 Утврђивање права и обавеза обвезника плаћања комуналне таксе,као и вођење другостепеног
поступка врши се у складу са одредбама Закона о општем управном поступку.

Члан  5.
 Обвезник комуналне таксе дужан је,на основу рјешења о утврђивању комуналне таксе у складу са
овом Одлуком,поднијети пореску пријаву надлежном органу Пореске управе ради евидентирања
износа обавезе у пореску евиденцију. Пореска пријава подноси се на обрасцу прописаном од стране
Пореске управе.
 Пореска пријава  подноси  се најкасније до дана доспијећа обавезе плаћања комуналне таксе
утврђеног у рјешењу о комуналној таксе, односно до дана доспијећа плаћања прве рате уколико се
такса плаћа у ратама,уколико законом није друкчије одређено.

III-НАЧИН УТВРЂИВАЊА И ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
   1. Такса за држање музике и извођење забавног програма у угоститељским и другим
објектима и запремање тротоара испред пословних просторија

Члан  6.
 Таксени обвезници дужни су настанак таксене обавезе у случају из члана 2.тачке 2.ове Одлуке
пријавити надлежном органу Административне службе за комуналне послове одмах по пријему
одобрења за држање музике или извођење забавних програма, односно одобрења за запремање
тротоара испред пословне просторије.
 На основу пријаве,орган из става 1. овог члана рјешењем утврђује износ таксе за цијело вријеме за
које је одобрено држање музике или извођење забавног програма,односно заузимање тротоара.
 Ако се утврђена такса односи на вријеме краће од једног мјесеца, такса се плаћа најкасније у року
од 15 дана од дана пријема рјешења.У противном,такса се плаћа једнаким мјесечним оброцима
унапријед,и то најкасније до 5-ог у мјесецу за текући мјесец.
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Члан 7.

 Надлежни орган Административне службе за комуналне послове и комунална полиција, независно
од обавезе таксеног обвезника за пријаву одобрења за држање музике или извођење забавног
програма, односно одобрења за запремање протоара испред пословне просторије,прикупља податке
о издатим одобрењима и у складу са одредбама ове Одлуке доноси рјешење о утврђивању обавезе
плаћања комуналне таксе.
   2. Такса на истицање фирме на пословним просторијама.

Члан 8.
Такса изчлана2.тачка3.овеOдлуке(истицањефирменапословним просторијама)плаћасеугодишњем
износу.
 Општинска комунална полиција врши сваке године,према стању на дан 1.јануара,попис лица-
обвезника која подлијежу плаћању комуналне таксе из става 1.овог члана.На основу података
добијених пописом надлежни орган Административне службе за комуналне послове утврђује
рјешењем износ комуналне таксе.
Комуналне таксе из става 1.овог члана,плаћају се у годишњем износу,у двије једнаке рате,од којих
прва рата доспијева за плаћање 31.3.,а друга 30.6.текуће године.Обвезници који се региструју након
30.6.текуће године плаћају 50% укупног годишњег износа комуналне таксе.

Члан 9.
 Ако у току године настану услови за плаћање таксе из члана 8.ове Одлуке или наступе промјене
које условљавају плаћање таксе у већем износу,таксени обвезник је дужан да у року од 15 дана о
томе поднесе пријаву надлежном органу Административне службе за комуналне послове.
 Независно од обавезе таксеног обвезника у смислу става 1.овог члана,Општинска комунална
полиција током цијеле календарске године прикупља и евидентира потребне податке који
условљавају плаћање таксе у већем износу од већ утврђеног и доставља их надлежном органу
Административне службе за комуналне послове.
 На основу нових пријављених или прикупљених података из ст. 1. и 2. овог члана надлежни орган
Административне службе за комуналне послове утврђује новим рјешењем комуналну таксу у
цијелом годишњем износу и одређује рок од 15 дана за плаћање таксе.
 Лицима која не поднесу на вријеме пријаву у смислу става 1. овог члана или дају нетачне податке
приликом вршења пописа на основу члана 8.став 2.ове Одлуке,разрезана редовна такса повећава се
за 50%.

3. Такса на истакнуту рекламу
Члан 10.

      Такса из чл. 2. ст.1 тачка 4. (рекламе истакнуте на паноима постављеним на јавној површини или
земљишту у приватној својини или објектима у државној својини или приватној својини) плаћа се у
годишњем износу.
   Општинска комисија, коју именује Начелник општине, и у коју обавезно мора бити именован
општински комунални полицајац (у даљем тексту: Комисија), врши попис истакнутих реклама на
територији општине Доњи Жабар,и прикупља и друге податке неопходне за утврђивање комуналне
таксе за истакнуту рекламу.
На основу података добијених од Комисије,надлежни орган Административне службе за комуналне
послове утврђује рјешењем износ комуналне таксе за истакнуту рекламу.

IV -НАДЗОР
Члан 11.

 Надзор над провођењем ове Одлуке врши комунална полиција и други надлежни инспекцијски
органи,као и Пореска управа у оквиру својих овлашћења.
 У вршењу надзора у смилу става 2.ове Одлуке комунална полиција има овлашћења утврђена
Законом о комуналној полицији и овом Одлуком.

V-ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСА
Члан 12.

 За коришћење предмета и услуга одређених овом Одлуком,плаћа се комунална такса у висини
утврђеној Тарифом комуналних такса,како слиједи:

Т  А  Р  И  Ф  А
КОМУНАЛНИХ  ТАКСА                                 Плаћа се у КМ

Тарифни број 1.
   За држање музике и извођење забавног програма(уживо) у угоститељским и другим објектима
плаћа се комунална такса, и то:
1. мјесечно......................................................  100
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2. за један дан,за извођење музичком идругог забавногпрограма у укупном трајањудомјесецдана 10

НАПОМЕНА:
   1. Таксу плаћа носилац одобрења за рад угоститељског и другог објекта,
   2.  Корисници који имају више објеката у којима држе музичку и друго,плаћају прописану таксу за
сваки објекат посебно.
   3. Комунална такса не плаћа се за музику која се репродукује механичким средствима
(грамофон,магнетофон,радио,телевизор и сл.).

Тарифни број 2.
За запремање тротоара испред пословних просторија, плаћа се такса,мјесечно,и то:
1. За заузимање јавних површина за продају сладоледа, сјеменки,кикирикија,кестења,цвијећа и
сличних производа,по одобрењу надлежног органа Општинске управе:
1.1.мјесечно  ..................................................... 50
1.2.дневно,за период од мјесец дана   ............ 10
2. За постављање столова за продају разгледница и лутрија,за једно продајно мјесто:
2.1. мјесечно   .................................................... 20
2.2.дневно,за период до мјесец дана      .......... 10
3.За постављање столова испред угоститељских објеката,по једном столу:
3.1. мјесечно   ...................................................   20
3.2.дневно,за период до мјесец дана   ............. 10
4. За постављање витрина,полица и слично ради излагања робе ван пословне просторије,односно
продајног објекта:
4.1. мјесечно    ....................................................  20
4.2. дневно,за период до мјесец дана  .............  10.

НАПОМЕНА:
1. Орган Административне службе који издаје одобрење за употребу јавних површина дужан је да

примјерак одобрења достави Комуналној полицији и надлежном органу Административне службе.

Тарифни број 3.
Такса на истакнуту фирму,плаћа се у укупном годишњем износу,и то:

   1. Сједиште и пословне јединице, филијале, пословнице,шалтери и друге организационе јединице
банака, осигуравајућих организација, кредитних организација, шпедиције, ноћни барови ........    800
   2. Радио и ТВ станице ...................    400

3. Сједиште привредних  друштава, јавних предузећа и задруга  .......................... 260
   4. Пословне јединице,пословнице и други дијелови предузећа и задруга,као и радње и други
регистровани облици пословања предузетника за чије обављање су неопходне пословне просторије:
   4.1. бензинске пумпе .....................     600
   4.2. продавнице и стоваришта грађевинског материјала, спортске кладионице,трговина на велико,
технички преглед возила, продавнице или други облик регистроване дјелатности за продају
намјештаја,аутомобила, пољопривредних и других моторних возила и машина, аутоотпада, хотели,
мотели, туристички апартмани,кампови и пансиони ............ 300
   4.3. комисиони, златаре, производња алкохолних пића и продаја ауто дијелова ........ 200
   4.4. адвокати,апотеке,приватна љекарска пракса, ветеринарске услуге,продавнице срећака,
лутрија  ...........................................................................................  150
   4.5. трговина на мало, складишта, магацини, пољопривредне апотеке, биљне апотеке, продавнице
сточне хране, представништва, агенције и слични облици, кафане, ресторани, бифеи, пицерије,
печењаре, барови осим ноћних барова, посластичарнице,експрес ресторани, национална кухиња,
производња безалкохолних пића, столари, стругари, пилане, пластичари, металопластичари, бутици
одјеће,израда обуће и дијелова обуће, зидари, фасадери, терацери, каменоресци, меснице, пекаре,
пекотеке, вулканизери, аутомеханичари, аутолимари, аутолакирери, електричари, аутоелектричари,
електроинсталери, аутопревозници .......  100

4.6. откупне станице,киосци и грилови, покретне продавнице-тезге, перионице возила, фризери,
цвјећаре, продавнице погребне опреме, ћевабџинице, бурегџинице, тапетари, тапацери,
водоинсталатери, бравари, машинбравари, металостругари, оптичари, лимари, фотографи, услуге
забаве, видео игре и други облици забаве и игре,сервиси за оправку апарата за
домаћинство,стаклоресци,видеоклубови ... 50
   5. остали непоменути   ...........................    50
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НАПОМЕНА:

   1. Под истакнутом фирмом подразумијева се свака ознака или натпис која означава да одрђено
физичко или правно лице обавља извјесну дјелатност или занимање,осим ознака и натписа на
зградама државних органа,управних организација, јавних предузећа и установа и органа локалне
самоуправе.
   2. Обвезници из тачке 1. плаћају таксу као збирну из тачке 1. и 2.зависно од категорије и врсте
разврставања пословног дијела или дијела предузећа-пословнице.
   3. Такса се не плаћа на излоге и витрине који се налазе на самој пословној просторији или унутар
просторије.

Тарифни број 4.
   За сваку рекламу истакнуту на паноима постављеним на јавној површини или земљишту у
приватном власништву или објектима у државном или приватном власништву плаћа се општинска
комунална такса у годишњем износу од:

1.    до 2 m2 :   једнострано ....... 50,00 КМ
двострано ........... 100,00 КМ

   2. од 2m2 до 4m2 :
једнострано ......... 100,00 КМ
двострано ............ 200,00 КМ

   3. преко 4m2 (билборд):
једнострано ........ 200,00 КМ
двострано ........... 400,00 КМ

   4. стуб и јарбол ............................... 20,00 КМ.

НАПОМЕНА:Таксени обвезник комуналну таксу за рекламу из тачака 1., 2., 3. и 4. плаћа  унапријед
за читаву годину,на основу рјешења административне службе надлежне за комуналне послове.

Члан 13.
 Право на наплату комуналне таксе утврђене према одредбама ове Одлуке,застаријева за двије
године по истеку године у којој је таксу требало платити,а право на поврћај више плаћене
комуналне таксе-за двије године по истеку године у којој је такса била плаћена,у складу са Законом
о комуналним таксама.

Члан 14.
 Од плаћања општинске комуналне таксе ослобођена су правна лица над којима је,у моменту
наступања таксене обавезе (чл.3.став 2.Одлуке),отворен стечајни или ликвидациони поступак.

Члан 15.
 У погледу плаћања и измиривања обавезе плаћања комуналне таксе,утврђивања пореске обавезе,
принудне наплате, инспекцијског надзора, камата,пореских прекршаја, кривичних дијела и казни,
сходно ће се примјењивати одговарајуће одредбе Закона о пореској управи.

Члан 16.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престала је да важи Одлука о комуналним таксама и накнадама
("Службени гласник Општине Српско Орашје",број 1/01).

Члан 17.
 Ова Одлука ступила је на снагу 26.12.2003. године,и примјењује се почев од 1. јануара 2004.
године,а измјене Одлуке ступиле су на снагу 26.марта 2004.године,28.децембра 2005. године, 13.
септембра 2006. године, 15.јуна 2010.године, 7.јануара 2011. године и 5. маја 2011.године.
    54

На основу члана 52.став 2.Пословника скупштине општине Доњи Жабар("Службени гласник
општине Доњи Жабар", бр.1/05 и 4/05-испр.),Одбор за статутарна питања и прописе Скупштине
општине Доњи Жабар на Петој сједници од 10.маја 2011. године, утврдио је Први Пречишћени текст
Одлуке о обавезној, систематској и превентивној дезинфекцији,дезинсекцији и дератизацији на
подручју општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр. 3/07,6/10 и 15/10) у
којем је означен дан ступања на снагу наведене Одлуке.
  Први Пречишћени текст Одлуке о обавезној, систематској и превентивној дезинфекцији,дезинсекцији
и дератизацији на подручју општине Доњи Жабар примјењује се од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар.
Број: 01/5-022-1-4/11 Предсједник Одбора
10. мај 2011. године за статутарна питања и прописе
Доњи Жабар Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,с.р.
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О Д Л У К А
о обавезној,систематској и превентивној дезинфекцији,

дезинсекцији и дератизацији на подручју општине Доњи Жабар
- Први Пречишћени текст -

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се начин провођења општих и посебних мјера од интереса за спречавање и

сузбијање заразних болести које угрожавају здравље становништва и јавни интерес у области
здравствене заштите,начин извођења,финансирање,контролу извођења,те подношење извјештаја након
изведене систематске превентивне дератизације,а по потреби дезинфекције и дезинсекције на подручју
општине Доњи Жабар (у даљем тексту: Општина).
  Планирање,програмирање и извођење мјера из става 1.овог члана је од посебног друштвеног интереса
ради континуиране заштите здравља становништва, животних намирница,животне и радне околине и
заштите од настанка економских штета.

Члан 2.
  Превентивну здравствену заштиту на подручју Општине прати и планира Административна служба
надлежна за привреду,припрема годишњи план дератизације,а по потреби дезинфекције и
дезинсекције,до краја године за наредну годину.План усваја начелник општине.
  Годишњим планом дератизације утврђује се вријеме почетка, завршетак активности,прецизирају се
подручја за вршење дезинфекције,дезинсекције и дератизације,средства која ће бити употребљена и
мјере које извођач мора предузети приликом извођења.

Члан 3.
Општу систематску дератизацију, као и дезинфекцију и дезинсекцију,обавља овлаштена организација,

одређена у складу са прописима о јавним набавкама, за сваку календарску годину.
  Дезинфекцију,дезинсекцију и дератизацију може обављати правно или физичко лице које према
рјешењу Министарства здравља и социјалне заштите испуњава услове основне дјелатности у смислу
простора,стручно кадра и опреме.

Члан 4.
     Обавезном дератизацијом се обухватају:
- водотоци,стајаће воде,јавне депоније и друге јавне површине;
- пословне и помоћне просторије предузећа, трговинских, угоститељских и  занатских  радњи,а
нарочито оних које се баве производњом,складиштењем и прометом животних намирница;
- све стамбене и пословне зграде,станови,куће и економски објекти у својини правних и физичких
лица, пословне простоије и јавни објекти,подрумске и таванске просторије тих објеката, магацини и
дворишта;
- простори аутобуских станица и стајалишта;
- остали простори и мјеста на којима постоји могућност размножавања  глодара.

Члан 5.
  На подручју Општине врши се обавезна прољећна (март-април) и јесења(октобар-новембар)
дератизација,два пута годишње,у свим објектима и просторима из члана 4.ове Одлуке у синхронизацији
и свеобухватној континуираној акцији са посебном намјеном и интересом спречавања појаве заразних
болести и фактора здравствених ризика.
  У случају недостатка планираних средстава за намјене из става 1.овог члана вршиће се само прољећна
дератизација,у складу са усвојеним планом.

Члан 6.
  Дезинфекција и дезинсекција се врши када се за то укаже потреба на основу епидемиолошких
индикација и мишљења надлежног радног тијела Скупштине општине,као општа или посебна мјера
која се односи на спречавање заразних болести,а представља послове хигијенско-епидемиолошке
дјелатности од посебног интереса.

Члан 7.
  Дезинфекција,дезинсекција и дератизација се могу вршити само средствима чији је промет дозвољен
на подручју Републике Српске,а која имају токсиколошку оцјену и оцјену ефикасности за наведене
сврхе.

Члан 8.
Извођач дезинфекције,дезинсекције и дератизације прије почетка провођења планираних и

програмираних превентивних мјера,дужан је обавијестити грађане, предузећа и установе о времену и
начину извођења са свим потребним упутствима за заштиту,а путем средстава јавног информисања,
седам дана прије почетка акције извођења.Извођач је дужан,у процесу пријављивања и прије изођења
дезинфекције, дезинсекције и дератизације, доставити сертификат на увид.
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Члан 9.

Упутства за заштиту морају садржавати:
- опште мјере предострожности и сигурности;
- потребне мјере за заштиту грађана;
- опште мјере за заштиту домаћих животиња;
- поступак припреме терена за извођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

Члан 10.
Трошкове дезинфекције,дезинсекције и дератизације:
- за водотоке,стајаће воде,јавне депоније и друге јавне површине,аутобуске станице и аутобуска

стајалишта, школске и јавне установе(општина, мјесне заједнице), спортске и организације из области
културе-сноси Општина;
- за пословне и помоћне просторије предузећа, трговинских, угоститељских и занатских радњи,а

нарочито оних које се баве производњом, складиштењем и прометом животних намирница - сносе
власници наведених објеката;
- за стамбене и пословне зграде,подруме,таване и складишта и дворишта наведених објеката сносе

заједнице етажних власника уписане у регистар код надлежног органа,односно власници истих;
- за породичне куће и економске и помоћне зграде-сносе власници или корисници;
- за објекте тржнице и пијаце -сносе власници
- за сва друга мјеста и просторе гдје се укаже потреба примјене дезинфекције, дезинсекције и

дератизације, сносе власници објеката.
У складу са обезбијеђеним средствима у Буџету,Планом се може предвидјети да трошкове

дезинфекције, дезинсекције и дератизације,за потребе домаћинстава - сноси Општина.

Члан 11.
Сви обвезници дезинфекције,дезинсекције и дератизације и друга лица су дужни да извођачима

омогуће приступ у све објекте и на површине којима управљају и да дају потребна обавјештења,те пруже
помоћ приликом извођења радова.
  Обвезници дезинфекције, дезинсекције и дератизације су дужни изводити све мјере и радње које им
наложе стручни радници и надлежни инспектор у циљу осигурања успјешног извођења дезинфекције,
дезинсекције и дератизације,те осигурања људи и домаћих животиња.

Члан 12.
Надзор над извођењем дезинфекције,дезинсекције и дератизације врши здравствено-санитарна

инспекција.
Здравствено-санитарна инспекције има право забранити или обуставити даљње вршење радова,

уколико утврди да нису предузете мјере заштите људи и домаћих животиња,или да средствима којима се
врши дезинфекције, дезинсекције и дератизације не рукују стручни радници, или да наведене послове
врши неовлашћено лице-установа,или да се извођачи не придржавају прописаних услова дезинфекције,
дезинсекције и дератизације и уговорних обавеза које проистичу из ове Одлуке.

Члан 13.
За све остало у вези извођења дезинфекције, дезинсекције и дератизације примјењује се Закон о

заштити становништва од заразних болести("Службени гласник Републике Српске", број 10/95),
подзаконски акти донесени на основу тог Закона и други прописи.

Члан 14.
Ова Одлука ступила је на снагу 18.априла 2007.године,а измјене и допуне Одлуке ступиле су на снагу

15.јуна 2010. године и 2.децембра 2010.године.
     55

На основу члана 52.став 2.Пословника скупштине општине Доњи Жабар("Службени гласник
општине Доњи Жабар", бр.1/05 и 4/05-испр.),Одбор за статутарна питања и прописе Скупштине
општине Доњи Жабар на Петој сједници од 10. маја 2011. године, утврдио је Други Пречишћени текст
Одлуке о одржавању, заштити,развоју и управљању локалним и некатегорисаним путевима и улицама у
насељу("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр. 5/08-Пречишћени текст,6/08,1709,5/09 и 3/10)
у којем је означен дан ступања на снагу наведене Одлуке.
Други Пречишћени текст Одлуке о одржавању, заштити, развоју и управљању локалним и
некатегорисаним путевима и улицама у насељу примјењује се од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар.

Број: 01/5-022-1-8/11 Предсједник Одбора
10. мај 2011. године за статутарна питања и прописе
Доњи Жабар Стево Мијатовић,с.р.
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О Д Л У К А
о одржавању,заштити,развоју и управљању локалним и

некатегорисаним путевима и улицама у насељу
– Други Пречишћени текст -

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом Одлуком уређује се правни положај локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на
подручју Општине Доњи Жабар(у даљем тексту:Општина) и начин обављања послова управљања,
изградње, одржавања, заштите, коришћења и развоја,као и надзор над спровођењем прописа из области
путева и казнене одредбе и друга питања од значаја за локалне и некатегорисане путеве.

Члан 2.
   Поједини изрази употријебљени у овој Одлуци имају сљедеће значење:
   „Пут“ је сваки јавни пут и некатегорисани пут на којима се врши саобраћај.
   „Јавни пут“ је површина од општег значаја за саобраћај коју свако може слободно да користи под
условима одређеним законом и коју је надлежни орган прогласио за јавни пут,као и улице у насељу.

Jавне путеве у смислу ове Одлуке чине локални путеви и улице у насељима.
   „Локални пут“ је јавни пут који повезује територију Општине са другом општином или повезује
насељена мјеста на подручју Општине Доњи Жабар,или који је од значаја за саобраћај на територији
Општине.
   „Улица“ је дио пута у насељеном мјесту,са тротоаром и ивичњаком,поред које се најмање с једне
стране налазе редови кућа или група зграда.
   „Некатегорисани пут“ је површина која се користи за саобраћај по ма ком основу и која је доступна
већем броју разних корисника(сеоски,пољски и шумски путеви,путеви на насипима за одбрану од
поплава, простори око објеката-бензинских пумпи,аутобуских станица, паркиралишта, путеви у
приватној својини и слично).

Члан 3.
   Улице се дијеле на главне и споредне.
   Главне улице су улице од посебног значаја за одвијање саобраћаја.
   Споредне улице су остале улице.

Члан 4.
На подручју Општине као локални путеви утврђују се:

1. Пут од центра насељеног мјеста Човић Поље,преко Видаковића раскрснице, Милине липе,Доњег
Поља до магистралног пута Пелагићево-Лончари М1.8 (Ловац), у дужини од 10,3 km,Л-1

2. Пут од Милине липе до магистралног пута Лончари - Тузла (код Ђорђића), у дужини од 1,5 km, Л-2
3. Пут кроз Цвијане(од пута Р462а до границе са КО Човић Поље,у дужини од 2,1 km,Л-3
4. Пут кроз Миливојевиће(нови),у дужини од 1,1 km,Л-4
5. Пут Петковића раскрсница-Жаркића мост, у дужини од 0,6 km,Л-5
6. Пут кроз Круниће,у дужини од 1,2 km,Л-6
7. Стари пут за Орашје (Косановић - Лепница), у дужини од 3 km, Л-7
8. Дријенски пут ,у дужини од 1,7 km, Л-8
9. Пут за Јењић, у дужини од 2 km, Л-9
10. Пут од магистралног пута Лончари-Орашје („Станара“) кроз центар Човић Поља(Школа)до

границе са КО Обудовац,у дужини од 4,7 km,Л-10
11. Пут за Матиће од зграде школе у Човић Пољу до границе КО Матићи,у дужини од 1,3 km,Л-11
12. Пут кроз Вуковиће,у дужини од 1,6 km,Л-12
13. Пут кроз Јуришиће,у дужини од 1 km,Л-13.
14. Пут кроз Поповиће, у дужини од 1, 2 km, Л-14
15. Пут кроз "Зариће"(Човић Поље)у дужини од 0,43 km,Л-17
16. Пут у "Баре"(Доњи Жабар),у дужини од 0,5 km,Л-15
17. Пут према мјесном гробљу у Доњем Жабару(насип), у дужини од 1,45 km, Л-16
18. "Дујковача" 2 (к.ч.1158/60, КО Лончари),у дужини од 0,5 km, Л-18
19. "Дујковача" 3 (к.ч.1158/69, КО Лончари), у дужини од 0,55 km, Л-19
20. "Дујковача" 4 (к.ч.1158/155, КО Лончари), у дужини од 0,6 km, Л-20
21. "Дујковача" 5 (к.ч.1158/168, КО Лончари), у дужини од 0,6 km, Л-21
22. Пут кроз Ристиће и Вуковиће до мјесног гробља у Доњем Жабару,у дужини од 1,16 km,Л-22.

Члан 5.
Локални и некатегорисани пут сачињавају:

1. доњи и горњи строј(труп ) пута,
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2. путни грађевински објекти(мостови,надвожњаци, подвожњаци,потпорни и обложни зидови,

потходници и натходници),
3. сигнализација (хоризонтална, вертикална и свјетлосни уређаји),
4. опрема пута (стални уређаји за заштиту пута,од дјеловања вјетра, наноса земљишта,путоказни

стубови,одбојне ограде, путни телекомуникациони уређаји и опрема, јавна расвјета у функцији
саобраћаја, ограде, уређаји и опрема за заштиту од буке и других штетних утицаја саобраћаја,
паркинг уређаји),

5. објекти, односно опрема за прикупљање и одвођење воде са коловоза,
6. аутобуска стајалишта,одморишта и паркиралишта,
7. раскршћа и прикључци на главни пут изграђени на путном земљишту,
8. земљишни појас са обје стране пута ширине најмање један метар мјерено од линије која спаја

крајње тачке попречног профила пута(путни појас ),
9. ваздушни простор изнад коловоза у висини од седам метара мјерено од највише коте коловоза,
10. стационари путне службе, бензинске пумпе, сервиси и други објекти за потребе одвијања

саобраћаја и одржавања путева и слично.
Члан 6.

На локалним и некатегорисаном путевима и улицама у насељу могу се стицати права коришћења и
права службености за постављање објеката и уређаја од јавног интереса под условима да остварена права
не угрожавају несметано и безбједно одвијање саобраћаја и не наносе штету путу, путним објектима и
путном појасу.
II - УПРАВЉАЊЕ ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА У НАСЕЉУ

Члан 7.
Управљање,грађење,одржавање и заштиту мреже локалних путева и улица у насељу врши Општина

путем Административне службе надлежне за просторно уређење и комуналне дјелатности.
Годишњи план изградње,реконструкције,одржавања и заштите локалних путева и некатегорисаних

путева и улица у насељу доноси Скупштина општине на приједлог начелника општине, најкасније до
15. марта текуће године. План припрема и израђује Административна служба надлежна за комуналне
дјелатности.

Члан 8.
   Управљање,грађење,одржавање и заштиту мреже некатегорисаних путева у државној својини(осим
пољских-њивских путева,шумских путева,путева на насипима за одбрану од поплава,простори око
објеката-бензинских пумпи,аутобуских станица у приватној својини, путева у приватној својини и
слично)повјерава се мјесним заједницама.
   Савјети мјесних заједница доносе годишње планове изградње, реконструкције, одржавања и заштите
некатегорисаних путева из става 1.овог члана најкасније до 1. септембра текуће године, за наредну
годину.
   Општина ће у складу са својим финансијским могућностима учествовати у управљању,грађењу,
одржавању и заштиту мреже некатегорисаних путева.

III ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
У НАСЕЉУ

Члан 9.
Под пословима изградње и реконструкције локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу,у
смислу ове одлуке,подразумијева се:
  1. програмирање и планирање активности на пословима реконструкције и изградње локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељу и објеката на путевима,
  2. пројектовање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу,
  3. стручна оцјена студија и пројеката- ревизија пројекта,
  4. имовинско-правни послови у поступку изузимања земљишта и објеката,
  5. уступање радова изградње и реконструкције локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу и
објеката на путевима,
  6. организација стручног надзора и контрола грађења локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељу и објеката на путу,
  7. примопредаја локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу и објеката на путу на коришћење
и одржавање.

Члан 10.
 Под изградњом локалног и некатегорисаног пута и улице у насељу и објеката на путу сматра се
изградња пута и објеката на новој траси.
 Под реконструкцијом локалног и некатегорисаног пута и улице у насељу и објеката на путу сматрају се
радови на дијелу постојећег пута и објектима на путу којима се мијењају његове основне карактеристике
у циљу повећања безбједности саобраћаја,носивости и пропусне моћи пута.
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  Затечено стање ширине локалних и некатегорисаних путева задржава,уколико обезбјеђују минимум
безбједности учесника саобраћаја.

Члан 11.
 Одобрење за изградњу,реконструкцију и употребу локалног и некатегорисаног пута и улице у насељу
издаје Административна служба.
   Инвеститор је дужан да најмање 30 дана прије почетка радова на изградњи односно реконструкцији
локалног, односно некатегорисаног пута или улице у насељу или путног објекта о томе обавијести
јавност у средствима информисања.
 Административна служба надлежна за просторно уређење и грађење дужна је путем средстава јавног
информисања огласити пуштање у саобраћај новоизграђеног локалног и некатегорисаног пута и улице
у насељу.

Члан 12.
Одржавање објеката,опреме и инсталација лоцираних у трупу и заштитном појасу локалног и
некатегорисаног пута и улице у насељу(водоводи,електро,ПТТ и друге инсталације),односно извођење
радова на полагању инсталације може се вршити уз сагласност Административне службе надлежне за
комуналну дјелатност,на начин да се при томе не ометају редовни послови одржавања и реконструкције
локалног и некатегорисаног пута и улице у насељу.
Предузећа и друга правна и физичка лица,која се старају о објектима уграђеним у труп пута и у
земљишном појасу, односно путном објекту(канализација,водовод, електрични, телефонски и
телеграфски каблови и друге инсталације), као и они који намјеравају да такве објекте изграде,усклађују
радове на тим објектима са радовима на изградњи пута.
   При реконструкцији или извођењу других радова на путу имаоци објеката и инсталација из става
2.овог члана, изграђених на путу,дужни су да о свом трошку измјесте те објекте,односно прилагоде их
насталим промјенама.
   У случају да имаоци објеката и инсталација из става 2. овог члана не уклоне објекте до почетка
извођења радова на путу,одговарају за штету која настане због неблаговременог отпочињања извођења
тих радова,а измијештање ће се извршити на њихов терет трошкова.

Члан 13.
 Прикључак локалног пута на мрежу новоизграђеног јавног пута подразумијева изградњу савременог
коловозног застора у дужини од најмање педесет метара посматрано од мјеста укрштања,а на терет
инвеститора изградње или  реконструкције локалног пута,у складу са Законом о јавним путевима.
 Прикључак некатегорисаног пута на мрежу новоизграђеног локалног пута подразумијева изградњу
савременог коловозног застора у дужини од најмање двадесет метара посматрано од мјеста укрштања,а
на терет инвеститора изградње или  реконструкције некатегорисаног пута.

Члан 14.
  Технички преглед јавног локалног пута врши Комисија коју образује начелник општине.

IV - ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉУ
Члан 15.

 Послови одржавања локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу и објеката на њима у смислу
ове одлуке су нарочито:

1. планирање, одржавање и мјере заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељу,објеката и саобраћаја на њима;

2. редовно, ванредно и зимско(чишћење снијега и леда са коловоза и стајалишта)одржавање
локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу и објеката;

3. уступање радова редовног,ванредног и зимског одржавања  локалних и некатегорисаних путева и
улица у насељу и објеката;

4. преглед путева и путних објеката,
5. мјестимично поправљање и обнављање коловоза и трупа пута;
6. чишћење коловоза у границама путног земљишта, односно заштитног појаса;
7. уређење банкина;
8. чишћење и уређење јаркова,пропуста и других дијелова пута,
9. поправка и постављање потпорних и обложних зидова,одбојних и заштитних ограда и других

објеката на путу;
10.заштита и поправка мостова;
11.постављање,замјена,чишћење и оправка саобраћајних знакова и друге опреме пута;
12.обнављање хоризонталних ознака на коловозу;
13.нивелација постојећих сливника и шахтова у коловозу и тротоару;
14.кошење траве и одржавање зелених површина на земљишном појасу и у троугловима

прегледности;
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15.планирање,стручни надзор и контрола извођења радова одржавања  локалних и некатегорисаних

путева и улица у насељу и објеката;
16.одлучивање о коришћењу путног земљишта и обављању пратећих дјелатности на локалним и

некатегорисаним путевима и улицама у насељу;
17.осигурање уклањања оштећених и напуштених возила и других ствари са  локалних и

некатегорисаних путева и улица у насељу;
18.обавјештње јавности о стању проходности локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу,

ванредним догађајима и меторолошким условима за одвијање саобраћаја;
19.вођење евиденције о локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу;
20.остали послови који омогућавају неометан и безбједан саобраћај на локалним и некатегорисаним

путевима и улицама у насељу.
Члан 16.

Радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу изводе се тако да се не
обуставља безбједан саобраћај возила и пјешака на путу.
 Изузетно од одредаба става 1. овог члана,ако се радови на одржавању локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељу или објеката на њима не могу извести без обустављања саобраћаја на
путу,Административна служба надлежна за комуналне дјелатности,по претходно прибављеном
мишљењу мјесно надлежне полицијске Полицијске станице,донијеће рјешење о обустави саобраћаја и
одредити алтернативну дионицу пута за одвијање саобраћаја за вријеме трајања радова.

Члан 17.
   Одржавање локалних путева и улица у насељеном мјесту повјерава се правном лицу које одреди
Скупштина општине.

Члан 18.
Правно лице коме су повјерени послови одржавања локалних путева је дужно да обезбиједи трајно,
непрекидно и квалитетно одржавање улица и локалних путева и одговара за штету која настане због
неблаговременог извршавања појединачних потребних радова и мјера на њиховом одржавању(члан
15.Одлуке).

Члан 19.
Сопственици,односно корисници земљишта које се граничи са улицама и локалним путевима дужни

су да уклањају гране са стабала које су на коловозу и тротоару у висини мањој од 5 метара,рачунајући од
највише тачке коловоза.

V ЗАШТИТА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉУ
Члан 20.

Под заштитом локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу у смислу ове одлуке подразумијева
се:
   1. заштита од оштећења трупа пута,
   2. заштита путних, грађевинских објеката и опреме локалних и  некатегорисаних путева и улица у
насељу,
   3. заштита саобраћајне сигнализације,
   4. заштита опреме пута и других објеката који служе путу,
   5. контрола тежине, осовинског оптерећења и димензија возила и терета приликом обављања
ванредног превоза,
   6. спречавање бесправне изградње у трупу и заштитном појасу локалних и некатегорисаних путева и
улица у насељу,
   7. обавјештење корисника локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу о стању и
проходности.

Члан 21.
 Возила са гусјеницама,као и друга возила која могу оштетити коловоз могу саобраћати на локалним и
некатегорисаним путевима и улицама у насељу са асфалтним и бетонским коловозима само ако су
опремљена са одговарајућим заштитним облогама на гусјеницама.

Члан 22.
Возило које празно или заједно са теретом посједује масу или осовински притисак већи од дозвољеног,
односно димензије веће од прописаних сматра се ванредним превозом и  исто се искључује из
саобраћаја на терет трошкова превозника до отклањања пропуста, уколико не посједује одговарајућу
дозволу за обављање ванредног превоза.
 Дозвола за ванредни превоз може се користити за превоз недјељивог терета и ако се тај превоз не може
обавити другим превозним средством.
 Дозволу из става 2.овог члана издаје Административна служба надлежна за комуналне дјелатности,ако
стање локалног и некатегорисаног пута и улице у насељу и техничке карактеристике то омогућавају.
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 Трошкове поступка за издавање дозволе за ванредни превоз као и предузимање посебних мјера за
обављање ванредног превоза сноси превозник.
 Контролу маса,осовинског оптерећења и димензија возила која саобраћају локалним и некатегорисаним
путевима и улицама у насељу може организовати Административна служба надлежна за комуналне
дјелатности,а врши је надлежна Полицијска станица за безбједност саобраћаја.

Члан 23.
Земљани путеви који се прикључују на локалне путеве или улице у насељу са савременим коловозним
застором морају се изградити са тврдом подлогом или са истим коловозним застором као и локални пут
или улица у насељу у дужини од најмање 20 метара,рачунајући од ивице коловоза пута и ширине од
најмање 5 метара.
Уколико физичко или правно лице нема одобрење за изграђени колски прилаз,исти ће уклонити
правно лице којем је повјерено одржавање путева о трошку физичког или правног лица.
Ако изградњом локалног пута или улице у насељу дође до његовог укрштања са земљаним
путем,трошкове изградње пута са тврдом подлогом сноси инвеститор радова на изградњи локалног пута
или улице у насељу.

Члан 24.
На правац локалног пута може се прикључити некатегорисани пут  или улица на основу прибављене
сагласности Административне службе надлежне за комуналне дјелатности,односно другог овлашћеног
органа, којим се одређује начин и услови прикључења.
 Ради заштите локалног и некатегорисаног пута и улице у насељу или ради угрожене безбједности
саобраћаја може се забранити коришћење постојећих прикључака на локални и некатегорисани пут и
улицу у насељу под условом да постоји могућност коришђења другог прикључка.

Члан 25.
На јавном некатегорисаном путу и улици у насељу и у заштитном појасу некатегорисаног пута и улице у
насељу забрањено је вршење радњи или извођење радова којима би се могао оштетити пут, објекти и
опрема на путу, повећати трошкове одржавања некатегорисаног пута и улице у насељу,односно
угрозити безбједност саобраћаја на путу, а нарочито:

1. привремено или стално заузимање пута и извођење радова који нису у вези са одржавањем и
реконструкцијом путева;

2. просипање,остављање или бацање било каквих предмета или материјала по путу;
3. вучење предмета (греде, балвани, плугови, дрљаче, камени блокови и сл. по  путу );
4. спуштање низ стране засјека,усјека и насипа дрвене грађе, дрва за огрев, камења и другог материјала;
5. паљење траве;
6. пуштање стоке на пут без надзора,као и напасање на путном земљишту;
7. постављање ограда,сађење живе ограде и другог високог растиња којим се може умањити путна

прегледност;
8. држање ђубришта или гнојних јама у заштитном појасу пута;
9. испуштање отпадних и других вода на путно земљиште,пут или путни јарак,или спречавање

отицања воде са пута и из пропуста кроз труп пута,или из путног јарка;
10. наношење блата са оранице или прилазног пута на пут;
11. укључивање возила на јавни пут и искључивање са њега ван одређеног мјеста(прикључка);
12. вршење радњи којима би се могао оштетити јавни пут или путни објекат,ометати или

угрожавати саобраћај на јавном путу и друге радње које штете путу;
13. укључивање и искључивање возила на и са пута ван предвиђених мјеста или вршење сличних

радњи које штете путу.

Изузетно од става 1.овог члана на некатегорисаним путевима у приватној својини,власници могу
дозволити вршење појединих радова или радњи из става 1.овог члана,ако се тиме не угрожава нормално
одвијање саобраћаја,здравље или безбједност грађана и имовине.

Члан 26.
Лице које наноси отпад или други материјал на локални или некатегорисани пут дужно је да га уклони.
Сопственици,односно закупци јавних локала, простора за јавне приредбе и других објеката као и
земљишта поред јавног пута дужни су да редовно чисте и одржавају дио пута испред својих објеката.
Чишћење локалног и некатегорисаног пута се врши на начин који не омета саобраћај,односно не
угрожава безбједност саобраћаја и не наноси штету путу и путним објектима.
Ако лице које наноси отпад или други материјал на локални или некатегорисани пут,односно
сопственик или закупац објекта поред јавног пута не поступа у смислу става 1. до 3.овог члана,пут ће о
његовом трошку очистити овлашћени давалац комуналне услуге одвоза отпада.
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Члан 27.

Возило које се на локалном или некатегорисаном путу онеспособи за даљу вожњу, као и товар који је
пао са возила морају се одмах уклонити са коловоза.Уклањање возила односно товара врши се на тај
начин да се не нанесе штета јавном путу и путним објектима.
Ако возач не уклони возило,односно товар са коловоза у року од 3 часа,уклањање возила или товара ће
се извршити путем другог лица,а о трошку имаоца возила,о чему Административна служба надлежна за
комуналне дјелатности доноси рјешење најкасније у року од наредна 24 часа.
На локалним путевима и у улицама у насељу је забрањено заустављање и паркирање теретних моторних
возила,као и на осталим јавним површинама које за ту сврху нису одређене од стране Општине.
Изузетно,власник или корисник теретног моторног возила може добити одобрење за привремено
паркирање возила на путу од стране Административне службе надлежне за комуналне дјелатности,
уколико за то постоје оправдани разлози.

Члан 28.
На мјестима поред јавног локалног пута са густим саобраћајем моторним возилима,на којима се окупља
већи број грађана(школе,угоститељски објекти, спортски садржаји итд.) или гдје се напаса и држи стока
у већем броју,постављају се заштитне ограде на начин да се обезбиједи саобраћај и заштита пута и
путних објеката од оштећења.
Зашитне ограде дужни су да подигну и одржавају сопственици,односно корисници земљишта или
објеката из става 1.овог члана.Ако сопственик односно корисник то не учини,заштитну ограду ће о
његовом трошку подићи и одржавати правно лице које управља путевима.

Члан 29.
На локалном и некатегорисаном путу и путном објекту или улици у насељу забрањено је извођење
радова којима би се могао оштетити или угрозити пут или путни објекат,повећати трошкови одржавања
путева или угрозити безбједност саобраћаја.
Грађевински и други материјал који не служи одржавању пута,не може се остављати поред локалног и
некатегорисаног пута на растојању мањем од три метра, рачунајући од спољне ивице путног појаса.
 Изузетно од одредбе става 2.овог члана, Административна служба надлежна за комуналне дјелатности,
може дати сагласност да растојање може бити мање,ако то не утиче на прегледност локалног и
некатегорисаног пута и безбједност саобраћаја.
 Корисник материјала из става 2. овог члана дужан је да остављени материјал уклони из заштитног
појаса пута најкасније у року од петнаест дана од дана његовог остављања поред пута.

Члан 30.
Заузеће дијелова улица,локалних путева и некатегорисаних путева,а нарочито раскопавање,може се
обављати само на основу рјешења о заузећу дијела улице и локалног пута или рјешења о раскопавању
које доноси Административна служба надлежна за просторно уређење и грађење.

Члан 31.
Уз захтев за издавање рјешења о раскопавању улица или локалног,односно некатегорисаног пута
потребно је приложити:

1. одобрење за изградњу,
   2. овјерени пројекат са изводом из плана подземних инсталација,
   3. доказ о обезбјеђењу средстава за поправку улице и локалног пута.

Члан 32.
Раскопавање улица или локалног пута због хитне поправке подземних инсталација може започети и
прије добијања дозволе,с тим да се у року од 8 сати од почетка радова,о извођењу радова мора
обавијестити правно лице које управља путевима и комунална полиција.

Члан 33.
Поправку оштећеног дијела улице или локалног, односно некатегорисаног пута,усред заузећа или
раскопавања, обавља инвеститор радова,према техничким условима и уз надзор правног лица које
управља путевима.

Члан 34.
Постављање саобраћајних знакова,светлосних саобраћајних знакова, свјетлосних ознака и ознака на
коловозу,или улицама,локалним и некатегорисаним путевима,врши се на основу рјешења начелника
општине.
Постављање,уклањање,благовремену замјену и уредно одржавање саобраћајне сигнализације и опреме
пута обезбјеђује Административна служба надлежна за просторно уређење и грађење,путем овлашћеног
предузећа.
 Саобраћајна сигнализација и опрема на локалним и некатегорисаним путевима и улицама  у насељу
поставља се искључиво на основу сабраћајног пројекта.
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Члан 35.

На мјестима међусобног укрштања локалних путева, односно улица у насељу обезбјеђују се троуглови
прегледности чије странице износе 20  метара, рачунајући од тачке пресјека осовине тих путева.
У троугловима прегледности не смију се подизати засади,постављати предмети и постројења и градити
објекти или вршити друге радње које ометају прегледност локалног пута.

Члан 36.
У земљишном појасу не могу да се граде објекти (стамбене, пословне,помоћне и сличне зграде и
објекти, бунари, резервоари,септичке јаме и слично),осим објеката који служе саобраћају.
 Општина може дати дио земљишног путног појаса (простор са обје стране пута ширине најмање 1,0 м
мјерено од линија које чине крајње тачке попречног профила пута-од ивице косине засјека, усјека,
насипа, косине јарака,од берме иза ригола и сл.) у закуп на привремено коришћење за пољопривредне и
друге сврхе,у складу са просторно-планском документацијом пута.
Поступак око додјеле земљишта у закуп из става 2. овог члана спроводи Административна служба
надлежна за просторно уређење и грађење.

Члан 37.
 Ширина заштитног појаса поред некатегорисаног пута у коме не могу да се граде стамбене зграде,
пословне,стамбено-пословне,помоћне,економске и друге зграде, подижу засади, копају бунари,
резервоари,септичке јаме,изводе пољопривредни и други радови износи 3,0 метра.За инфраструктурне
зграде,односно објекте у јавном интересу, чији је инвеститор Општина,заштитни појас може бити и
мањи,ако се тиме не угрожава редовно одвијање саобраћаја.
 Заштитни појас мјери се од спољне ивице путног појаса, а примјењује се и у улицама у насељу,осим
када  је просторно планском документацијом другачије одређено.

Члан 38.
 Одобрење за изградњу грађевина у заштитном појасу локалног и некатегорисаног пута и улица у
насељу издаје Административна служба надлежна за просторно уређење и грађење,у складу са Законом
о јавним путевима и овом Одлуком.
 Затечено стање грађевина у заштитном путном појасу се привремено задржава до привођења трајној
намјени у складу са просторно-планском документацијом пута.

Члан 39.
 Рекламне табле,ознаке,панои и други натписи у заштитном појасу јавног и некатегорисаног пута
постављају се на основу одобрења које издаје Административна служба за просторно уређење и
грађење. Уз захтјев се достављају документи утврђени Општинским прописима.
 За постављање рекламнх табли,ознака,паноа и других натписа у заштитном појасу магистралног и
регионалног пута, инвеститор је дужа прибавити одобрење-сагласност надлежне организације  која
управља тим путевима.
Натписе поред јавних и некатегорисаних путева дужно је да одржава правно,односно физичко лице
које је захтевало њихово постављање.

Члан 40.
 Административна служба надлежна за просторно уређење и грађење или комунална полиција,по
службеној дужности или на захтјев заинтересованог лица покренуће поступак ради рушења
објекта,односно уклањања ограда, стубова, инсталација, водовода,цјевовода,каблова,рекламних паноа
који су изграђени без одобрења на локалном и некатегорисаном путу (коловозу, банкини, риголи,берми
и троугловима прегледности) или његовом земљишном појасу,као и да одмах уклони материјал који је
остављен на јавном путу.

Члан 41.
Ако се локални или некатегорисани пут налази у таквом стању да на њему није могуће вршење
саобраћаја уопште или за поједине категорије возила,или ако саобраћај појединих врста возила
угрожава јавни пут или наноси штету путним објектима или ако се радови на реконструкцији и
одржавању јавног пута не могу извести без обустављања саобраћаја,или ако други разлози безбједности
саобраћаја то захтијевају, Административна служба надлежна за комуналне дјелатности,уз претходно
прибављено мишљење надлежне полицијске станице за безбједност саобраћаја или саобраћајног
инспектора, може на том дијелу пута забранити саобраћај за све или за поједине врсте возила на
цијелом путу или појединим његовим дијеловима.

Члан 42.
У случају елементарних непогода,Административна служба надлежна за комуналне дјелатности или
саобраћајна инспекција,односно инспектор за јавне путеве,може привремено обуставити саобраћај на
путу.
Општа забрана саобраћаја на локалном и некатегорисаном путу може бити привремена,а забрана
саобраћаја за поједине категорије возила може бити стална или привремена.
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Забрана саобраћаја се мора благовремено објавити преко средстава јавног информисања и,осим у
случају елементарних непогода,означити одговарајућим саобраћајним знацима на путу и другим
потребним мјерама обезбјеђења.

VI - ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉУ
Члан 43.

 Средства за финансирање изградње,реконструкције и одржавања локалних и некатегорисаних путева и
улица у насељу обезбјеђују се путем:

1. буџета Општине
2. прихода остварених од пратећих дјелатности
3. концесија
4. кредитних средстава
5. домаћих и страних улагача,односно донаторства
6. учешћа грађана
7. осталих прихода остварених посебним прописима.

Члан 44.
Административна служба надлежна за комуналне дјелатности дужна је при изради годишњих планова и
распореду средстава за финансирање изградње и реконструкције улица,локалних и некатегорисаних
путева водити рачуна о усклађеном развоју путне мреже на цијелој територији општине Доњи Жабар,о
категорији и значају појединих путева,као и о спремности грађана мјесних заједница да сопственим
средствима и акцијама допринесу развоју путне мреже.
  Одредба става 1.овог члана сходно се односи се и на обавезу савјета мјесних заједница приликом
израде годишњих планова за изградњу,реконструкцију и одржавање мреже некатегорисаних путева у
државној својини.

Члан 45.
Мјесне заједнице су обавезне да,на захтјев Административне службе надлежне за комуналне
дјелатности, најкасније до 1.септембра текуће године, доставе своје програме изградње и одржавања
јавних некатегорисаних путева за наредну годину.
 Административна служба може,у изради годишњих планова,узети у обзир само планове мјесних
заједница који буду благовремено достављени и који по садржини буду оствариви и у складу са
финансијским могућностима буџета општине и другим средствима мјесних заједница.

Члан 46.
Годишњим програмом за финансирање изградње, реконструкције,одржавања и заштите локалних и

некатегорисаних путева и улица у насељу,распоред средстава и финансирање може се вршити
примјеном сљедећих пропорција:

- на некатегорисаним путевима,за земљане радове и асфалтирање на 1 КМ које обезбиједе грађани,
правна лица и мјесна заједница, обезбјеђује се 1 до 5 КМ из Буџета Општине,у зависности од густине
насељености уз поједини некатегорисани пут и његове дужине,а

- за радове на одржавању и изградњи мостова,на 1 КМ мјесне заједнице и грађана,обезбјеђује се 3
КМ из средстава Општинског буџета.
Грађани и правна лица могу добровољним прилозима учествовати и у финансирању изградње,

реконструкције, одржавања и заштите локалних путева у пропорцијама утврђеним у ставу 1.овог члана.
Члан 47.

 Из средстава Општинског буџета намијењених путевима неће се обезбјеђивати средства за рјешавање
имовинских односа приликом изградње и реконструкције некатегорисаних путева,за раскресивање
растиња и ископ и чишћење канала.

VII  НАДЗОР
Члан 48.

 Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке и других прописа који се односе на
локалне и некатегорисане путеве и улице у насељу врши надлежни инспектор за јавне
путеве,саобраћајни инспектор и комунална полиција у складу са Законом о јавним путевима, Законом о
комуналној полицији,подзаконским прописима из области јавних путева и овом Одлуком,а нарочито у
погледу:

1. стања локалних и некатегорисаних путеве и улица у насељу,заштите и одржавања у складу са
техничким и другим прописима,техничких и других услова којима се осигурава способност пута за
обављање несметаног и безбједног саобраћаја,

2. услова саобраћаја на локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу и мјере заштите
локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу,

3. примјене техничких прописа,техничких норматива и стандарда приликом извођења радова и
употребе материјала при изградњи и реконструкције и одржавању путева,
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4. прегледа техничку и другу документацију у вези са одржавањем,реконструкцијом и изградњом

путева и објеката на путевима,
5. испуњавања услова прописаних за лица која врше  послове пројектовања,техничке и унутрашње

контроле, руковођење радовима и вршења стручног надзора на путевима.

Члан 49.
 У вршењу послова инспекцијског надзора надлежни инспектор и комунална полицаја су посебно
овлашћени:

1. да забране,односно обуставе извршење радова који се изводе притивно законским прописима,
техничким нормативима и стандардима приликом извођења радова и употребе материјала при
одржавању и реконструкцији и изградњи путева,противно условима саобраћаја на путевима или
противно прописаним мјерама заштите путева;

2. нареде отклањање недостатака на путевима који угрожавају безбједност саобраћаја на путевима;
3. нареде обустављање радова који се изводе у непосредној близини путева, а који могу довести у

питање сигурност пута и безбједност саобраћаја;
4. нареде рушење објеката, односно уклањање инсталација изграђених, односно постављених у

заштитном појасу пута противно одредбама ове одлуке;
5. нареде рушење или уклањање објеката, материјала, ограда,дрвећа или растиња изграђених,

остављених или подигнутих противно одредбама ове одлуке;
6. нареде предузимање мјера за обезбјеђење пута и по потреби забрани привремено саобраћај возила

која због своје укупне масе,димензија и других техничких својстава могу да нанесу штету путу или да
угрозе безбједност саобраћаја и не посједују дозволу за ванредан превоз;

7. нареде привремену забрану саобраћаја на новоизграђеном или реконструисаном путу,ако
претходно није извршен технички преглед и дато рјешење којим се дозвољава употреба пута или
објекта на путу;

8. поднесу захтјев за покретање прекршајног поступка, односно поднесе кривичну пријаву
надлежним органима;

9. обавјесте и други надлежни орган ако постоји потреба и разлог за предузимање одговарајућих
законом прописаних мјера и поступака.
 Изузетно у случају када је угрожен пут и безбједно коришћење пута надлежни инспектор или
комунални полицајац,имају овлашћење да наложе записником мјере из става 1. овог члана.

Члан 50.
 У поступку предузимању управних мјера којима се наређује отклањање утврђених недостатака и
неправилности,надлежни инспектор или комунална полиција доноси рјешење.
 Против рјешења из става 1.овог члана може се изјавити жалба у року од осам дана од дана
достављања.По жалби рјешава надлежно Министарсво.
 Жалба не одлаже извршење рјешења којим се забрањују радови или саобраћај, односно којим се
наређује отклањање неостатака на путевима усљед којих је угрожена безбједност саобраћаја, или би
могла настати штета која се не би могла поправити.

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51.

Новчане казне за извођење радова или вршење других радњи на локалним путевима или у вези
локалних путева изричу се у складу са одредбама Закона о јавним путевима.

Члан 52.
 Новчаном казном од 1.000 до 10.000 КМ казниће се за прекршај правно лице или извођач радова,а
физичко лице од 500 до 1.500 КМ,ако поступа противно одредбама ове Одлуке,и то:
     1. не објави почетак радова на изградњи и реконструкцији некатегорисаног пута или улице у
насељу,односно путног објекта(члан 11. став 2.);
     2. не изгради земљани пут са истим коловозом као и локални  на који се прикључује у прописаној
дужини и ширини(члан 13.);
     3. саобраћа локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу моторним возилима без
пумпаних гума или возилима са гусјеницама  без прописаних облога( члан 21.);

 4. прикључује некатегорисани пут или улицу у насељу на локални пут супротно одредбама члана 24.;
5. на некатегорисаном путу и улици у насељу чини недопуштене радње из члана 25.;

      6. не уклони у прописаном року са пута из путног или заштитног појаса пута онеспособљено возило
или товар који је пао са возила или то уради на начин да наноси штету путу и објектима и опреми
локалног и некатегорисаног пута и улици у насељу (члан 27.став 1.);
      7. грађевинске и друге материјале који не служе одржавању локалних и некатегорисаних путева
остављају на одстојању мањем од прописаног(члан 29.став 2.);
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      8. у заштитном појасу некатегорисаног пута гради објекте,подиже засаде и изводи пољопривредне и
друге радове,супротно одредбама члана 37.;
      9. поставља натписе поред некатегорисаних путева и улица у насељу противно прописаним
условима о постављању и одржавању(члан 39.);
     10. постављање и одржавање саобраћајне сигнализације обавља супротно члану 34.;
     11. не поступи по налогу саобраћајног инспектора, пољопривредног инспектора и комуналне
полиције(члан 50.).
 За прекршаје из става 1. овог члана новчаном казном од 100 до 500 КМ казниће се  одговорно лице у
правном лицу.

Члан 53.
 Новчаном казном од 1000 до 3000 КМ казниће се за прекршај правно лице које врши ванредни превоз
ствари без дозволе за ванредни превоз или супротно условима из посједоване дозволе за ванредни
превоз (члан 22.).
 За прекршај из става 1.овог члана казниће се  физичко лице новчаном казном од 500 до 1500 КМ.
 За прекршај из става 1.овог члана казниће се возач моторног и прикључног возила новчаном казном од
150 до 500 КМ.

Члан 54.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престале су да важе:
   1. Одлука о локалним и некатегорисаним путевима на подручју Општине Српско Орашје("Службени
гласник Општине Српско Орашје",бр.2/00 ) и
   2. Одлука о утврђивању локалних и некатегорисаних путева на подручју Општине Српско Орашје
("Службени гласник Општине Српско Орашје", бр.2/00 и 3/02)

Члан 55.
 Ова одлука ступила је на снагу 29. маја 2007. године, а измјене и допуне Одлуке ступиле су на снагу 24.

октобра 2007. године,29.децембра 2007.године,18.априла 2008. године, 7. фебруара 2009.године, 30.јуна
2009.године и 21.априла 2010. године.
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53. Одлука о општинским комуналним таксама-Други Пречишћени текст
54. Одлука о обавезној,систематској и превентивној дезинфекцији,
дезинсекцији и дератизацији на подручју општине Доњи Жабар-Први
Пречишћени текст
55. Одлука о одржавању,заштити,развоју и управљању локалним и
некатегорисаним путевима и улицама у насељу-Други Пречишћени текст
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