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  На основу члана 109. став 1. Устава Републике
Српске("Службени гласник Републике Српске", бр.
21/92 Пречишћени текст, 28/94, 8/96, 13/96, 21/02,
26/02 исправка, 30/02 исправка, 31/02 ВП БиХ,69/02
ВП БиХ, 115/05 ВП БиХ и 117/05),а у складу са чланом
5. став 2. и чланом  28. Закона о Буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 96/03,14/04, 67/05, 34/06 и 128/06)и
чланом 26. Статута општине Доњи Жабар("Службени
гласник општине Доњи Жабар" , бр. 6/05), Скупштина
општине Доњи Жабар, на Тридесетдругој редовној
сједници одржаној 27. новембра 2007. године, донијела је

О Д Л У К У
о усвајању Ребаланса Буџета општине Доњи

Жабар за 2007.годину

Члан 1.
    Овом Одлуком усваја се Ребаланс Буџета општине
Доњи Жабар за 2007.годину у укупном износу од
2.121.248,00 КМ.

Члан 2.
   Буџет Општине Доњи Жабар за 2007.годину,по
изворима,чине:

1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ....... 1.749.163,00 КМ
2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ ....... 88.750,00 КМ

             3. ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ ................... 98.000,00 КМ
             5. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ  .....   185.335,00 КМ.

Члан 3.
   Буџетска средства распоређују се на сљедеће расходе:

1. ОСНОВНИ БУЏЕТ ........  1.487.004,00 КМ
2. КАПИТАЛНИ БУЏЕТ ....  577.212,00 КМ
3. ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ....... 45.100,00 КМ
4. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА:

- План до краја 2007.године .............  11.932,00 КМ
- Распоређена средства буџетске резерве на

економске кодове 613311 и 614239 и збројена у
текућим трошковима ....................... 13.068,00 КМ

- Средства буџетске резерве - укупно
планирано .........................................   25.000,00 КМ.

Члан 4.
   Приходи по изворима и врстама и распоред прихода
по основу ближе намјене -економска, организациона и
функционална класификација, утврђени су у Ребалансу
Буџета Општине Доњи Жабар за 2007.годину и чине
саставни дио ове Одлуке.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана

објављивања у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Број:01-022-88/07 Предсједник Скупштине
27.новембра 2007. године Перо Стевановић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2007.ГОДИНУ

БИЛАНС БУЏЕТА

О П И С ПЛАН ЗА

2007.

Корекција

(+,-)

РЕБАЛАНС
ЗА 2007.

Индекс
(3/2)

Индекс
(4/2)

1 2 3 4 5 6

I  ПРИХОДИ 1.610.200 +511.048 2.121.248 32 132

1.ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 1.469.900 +279.263 1.749.163 19 119

2.НЕПОРЕСКИ     ПРИХОДИ 90.300 -1.550 88.750 2 98

3.ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ 5.000 +93.000 98.000 1860 1960

4.ПРЕНЕСЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ
ГОДИНЕ

45.000 -45.000 ---- 100 ----
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5.ФИНАНСИРАЊЕ (ДУГОРОЧНИ     КРЕДИТИ) ---- +185.335 185.335 ---- 100

II РАСХОДИ 1.610.200 +511.048 2.121.248 32 132

1. ОСНОВНИ БУЏЕТ 1.287.638 +199.366 1.487.004 15 115

2. КАПИТАЛНИ БУЏЕТ 209.692 +367.520 577.212 175 275

3.ОТПЛАТЕ КРЕДИТА 74.870 -29.770 45.100 40 60

4.СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ-ПЛАН ДО
КРАЈА ГОДИНЕ 38.000 -26.068 11.932 69 31

5.Средства буџетске резерве-распоређена
средства на економске кодове 613311 и
614239 и збројена у текућим трошковима -13.068 13.068 ---- ----

Средства буџетске резерве - укупно
планирано: 38.000 -13.000 25.000 34 66

П Р Е Г Л Е Д
ПРИХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економски
код

О П И С

ПЛАН ЗА
2007.

Корекција
(+,-)

РЕБАЛАНС
ЗА 2007.

Индекс
(4/3)

Индекс
(5/3)

1 2 3 4 5 5 6

П Р И Х О Д И 1.610.200 +511.048 2.121.248 32 132

710000 А)ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 1.469.900 +279.263 1.749.163 19 119

711000 ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА НА ДОХОДАК
И ДОБИТ

6.000 -1.000 5.000 17 63

711113

Порез на доходак на приходе од
пољопривреде и шумарства

6.000 -1.000 5.000 17 63

713000 ПОРЕЗИ НА ПЛАТУ 53.000 -4.000 49.000 6 92

713111 Порез на приходе од самос. дјелатн. ---- +9.000
9.000

---- ----

713112 Порез приходе од самосталне
дјелатности у паушалном износу

10.000 -8.000
2.000

80 20

713113 Порез на лична примања по основу
радног односа

39.000 -2.000

37.000

5 95

713114 Порез на лична примања лица која
обављају занатско-предузет. дјелат.

4.000 -3.000
1.000

75 25

714000 ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ 44.800 +26.363 71.163 59 159

714100 ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ 34.500 +3.500 38.000 10 110

714111 Порез на имовину 34.500 -3.500 38.000 10 110

714200 ПОРЕЗИ НА НАСЛИЈЕЂЕ И
ПОКЛОНЕ

1.300 +4.200
5.500

323 423
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714211 Порез на насљеђе и поклон 1.300 +4.200
5.500

323 423

714300 ПОРЕЗИ НА ФИНАНСИЈСКЕ И
КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ

9.000 +18.663
27.663

207 307

714311 Порез на промет непокретн. и права 9.000 +18.663
27.663

207 307

715000 ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И
УСЛУГА-ПДВ

1.366.100 +257.900
1.624.000

19 119

715111 Порез на промет пр. по општој стопи 5.000 +4.000
9.000

80 180

715112 Порез на промет производа по нижој
стопи

5.000 +4.000
9.000

80 180

715113 Порез на промет на деривате нафте 500 +300 800 60 160

715114 Порез на промет на дуванске прерађ. ---- +200 200 ---- ----

715115 Порез на промет алкохолних пића ----- +1.300
1.300

---- ----

715116 Порез на промет кафе ----- +100
100

---- ----

715117 Порез на промет лож уља ---- +100
100

---- ----

715118 ПДВ-индиректни порез 1.354.600 +245.400
1.600.000

118 118

715211 Порез на промет услуга по опш тој
стопи

1.000 +2.500
3.500

250 350

Б) НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 90.300 -1.550 88.750 2 98

721000 ОСТАЛИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 200 +900 1.100 450 550

721213 Приходи од камата на средства који
су укључени у депозит банке

200 +900 1.100 450 550

722000 НАКНАДЕ И ТАКСЕ И ПРИХОДИ ОД
ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА

89.100 -1.450 87.650 17 98

722100 АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 15.000 ---- 15.000 ---- 100

722121 Општинске административне таксе 15.000 ---- 15.000 ---- 100

722300 КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
30.000 +6.500 36.500 22 122

722312 Комуналне таксе на фирму 30.000 +2.000 32.000 7 107

722319 Комунална такса за кориштење
паркиралишта

---- +4.500 4.500 ---- ----

722400 НАКНАДЕ ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА
33.100 -1.450 31.650 4 96

722
411

Накнаде за уређивање грађевинског
земљишта

7.000 +1.000 8.000 14 114

722
425

Накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта

1.100 +3.400 4.500 309 409

722
435

Средства за репродукцију шума 2.000 -1.850 150 93 7
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722467 Такса за противпожарну  заштиту 23.000 -4.000 19.000 17 83

722500 ПРИХОДИ ОД ПРУЖАЊА ЈАВНИХ
УСЛУГА (ПРИХОДИ ОД ВЛАСТИТЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ)

11.000 -6.500 4.500 59 41

722521 Приходи органа Општинске управе 11.000 -6.500 4.500 59 41

723100 НОВЧАНЕ КАЗНЕ 1.000 -1.000 ----- 100 ----

723121 Новчане казне за прекршаје 1.000 -1.000 ---- 100 ----

731000 Текуће помоћи 5.000 +93.000 98.000 1860 1960

731213 Помоћ од Министарства здравља 5.000 +3.312 8.812 66 176

731214 Министарство за избјегла и расељена
лица

----- +59.988 59.988 ---- ----

731215 Министарство управе и локалне
самоуправе

---- +29.200 29.200 ----- ----

391111 Пренесена средства из претходне
године

45.000 -45.000 ---- 100 ----

УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ
1.610.200 +325.713 1.935.913 20 120

ФИНАНСИРАЊЕ

814000 В) ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И
ЗАЈМОВИ

----- +185.335 185.335 ---- ----

814213 Приливи од задуживања од страних
кредитора

----- +185.335 185.335 ---- ----

РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ЕКОНОМСКОЈ  КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економски
код

О П И С

ПЛАН ЗА
2007.

Корекција
(+,-)

РЕБАЛАНС
ЗА 2007.

Индекс
(4/3)

Индекс
(5/3)

1 2 3 4 5 6 7

611000 Плате и накнаде тришкова  запослених
и одборника

508.560 +85.023 593.583 17 117

611110 Средства за плате запослених 248.000 +48.300 296.300 19 119

611100 Средства за порез и доприносе на плате 128.960 +17.790 146.750 14 114

611200 Накнаде трошкова запослених  и
одборника

131.600 +18.933 150.533 14 114

612000 Порез и доприноси на остала лична
примања

38.200 +1.550 39.750 4 104

612100 Порези и доприноси на остала лична
примања

38.200 +1.550 39.750 4 104

613000 Трошкови материјала и услуга 276.500 -26.649 249.851 10 90

613100 Трошкови за службена путовања 10.000 -2.000 8.000 20 80
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РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Економски

код О П И С
ПЛАН ЗА

2007.
Корекција

(+,-)
Ребаланс
за 2007.

Индекс
(4/3)

Индекс
(5/3)

1 2 3 4 5 6 7

СРЕДСТВА ЗА СКУПШТИНУ
ОПШТИНЕ

611242 Накнаде одборницима 45.000 -500 44.500 1 99

611242 Накнаде скупштинским радним
тијелима

7.000 +3.000 10.000 43 143

611242 Остале накнаде скупштинским
одборницима

---- +6.720 6.720 ---- ---

613200 Трошкови електричне енергије 20.000 -3.000 17.000 15 85

613300 Трошкови комуналних услуга 56.000 -15.000 41.000 27 73

613400 Набавка материјала 17.000 +3.000 20.000 18 118

613500 Трошкови горива 22.000 -3.500 18.500 16 84

613700 Трошкови текућег одржавања 44.500 +6.500 51.000 15 115

613800 Трошкови платног промета и осигурање
возила

6.500 +200 6.700 3 103

613900 Трошкови услуга 100.500 -12.849 87.651 13 87

614000 Текуће помоћи 440.648 +142.172 582.820 32 132

614100 Помоћи другим нивоима власти 27.000 ---- 27.000 ---- 100

614200 Помоћи појединцима 223.000 +85.672 308.672 38 138

614300 Помоћи непрофитним организацијама 190.648 +56.500 247.148 30 130

616000 Трошкови за камате 23.730 -2.730 21.000 12 88

821000 Трошкови за набавку сталних
средстава

209.692 +367.520 577.212 175 275

821200 Средства за набавку грађевинских
објеката

167.692 +331.620 499.312 198 298

821300 Средства за набавку опреме 5.000 +30.000 35.000 600 700

821500 Набавка сталних средстава у облику
права

37.000 +5.900 42.900 16 116

823000 Отплате домаћег задуживања 74.870 -29.770 45.100 40 60

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ –
укупно планирано

38.000 -13.000 25.000 34 66

Средства буџетске резерве-распоређена
средства на ек.кодовима 614239, 821221,
821319 и 821529 и збројена у текућим
трошковима

---- -13.068 13.068 ---- ----

Средства буџ. резерве-план до краја
године

38.000 -26.068 11.932 69 31

УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА 1.610.200 511.048 2.121.248 32 132
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612200 Порез на накнаде одборницима 5.200 +250 5.450 5 105

611226 Општинске награде и признања +5.000 5.000 ---- ----

613900 Трошкови општинских
манифестација

10.000 -5.000 5.000 50 50

613900 Трошкови осталих манифестација 5.000 -3.000 2.000 60 40

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ –УКУПНО:
72.200 +6.470 78.670 9 109

СРЕДСТВА ЗА ОПШТИНСКУ
УПРАВУ

611000 ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 456.560 +70.803 527.363 16 116

611111 Нето плате запослених 248.000 +48.300 296.300 19 119

611121 Порез на плате 24.800 -2.500 22.300 10 90

611139 Доприноси на плате 104.160 +20.290 124.450 19 119

611211 Накнаде за трошкове превоза
радника

3.000 -150 2.850 5 95

611221 Топли оброк 24.800 +1.200 26.000 5 105

611224 Регрес за годишњи одмор 11.500 -254 11.246 2 98

611226 Остале накнаде 7.800 +400 8.200 5 105

611227 Помоћ у случају смрти ---- +3.497 3.497 ---- ----

611229 Огрев и зимница 14.500 +20 14.520 ---- 100

611231 Накнада за привремене и повремене
послове

18.000 ---- 18.000 ---- 100

612000 ПОРЕЗ И ДОПРИНОСИ НА ОСТАЛА
ЛИЧНА ПРИМАЊА 33.000 +1.300 34.300 4 104

612129 Остали порези и доприноси
33.000 1.300 34.300 4 104

613000 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И
УСЛУГА 261.500 -18.649 242.851 7 93

613115 Трошкови дневница  у земљи 5.000 -1.000 4.000 20 80

613125 Трошкови дневница у иностранству
5.000 -1.000 4.000 20 80

613211 Трошкови енергије-општинска управа
20.000 -3.000 17.000 15 85

613312 Трошкови поштанских и телефонских
услуга

20.000 -4.000 16.000 20 80

613313 Трошкови услуга одвоза смећа 36.000 -11.000 25.000 31 69
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613418 Трошкови канцеларијског материјала 11.000 +2.000 13.000 18 118

613484 Материјал за чишћење 2.000 +1.000 3.000 50 150

613489 Трошкови за рекламни материјал 3.000 ---- 3.000 ---- 100

613489 Остали материјални трошкови 1.000 ---- 1.000 ---- 100

613510 Гориво 22.000 -3.500 18.500 16 84

613711 Материјал за оправку и одржавање
зграда 1.000 +1.500 2.500 150 250

613714 Материјал за одржавање путева
2.000 +8.000 10.000 400 500

613722 Услуге оправке и одржавања опреме 3.000 ---- 3.000 ---- 100

613723 Услуге оправке и одржавања возила 7.500 +1.500 9.000 20 120

613724 Услуге одржавања путева 30.000 -10.000 20.000 33 67

613729 Трошкови одржавања  уличне
расвјете

1.000 +1.000 2.000 100 200

613729 Одржавање објеката за
водоснабдијевање

---- +4.500 4.500 ---- ----

613813 Осигурање возила 1.000 ---- 1.000 ---- 100

613814 Регистрација моторних возила 500 +200 700 40 140

613822 Трошкови платног промета 5.000 ---- 5.000 ---- 100

613911 Услуге медија 11.000 ---- 11.000 ---- 100

613912 Услуге штампања 4.000 +1.000 5.000 25 125

613913 Услуге јавног информисања 11.000 -2.000 9.000 18 82

613900 Трошкови репрезентације 12.000 +3.000 15.000 25 125

613922 Услуге стручног образовања 5.000 -3.000 2.000 60 40

613999 Остале услуге-услуге стручних
комисија

6.500 -1.000 5.500 15 85

613999 Контрола исправности воде за пиће 5.000 ---- 5.000 ---- 100

613999 Трошкови енергије-јавна расвјета
6.000 -1.000 5.000 17 83

613999 Израда шумско привредне основе 5.000 ---- 5.000 ---- 100

613999 Дератизација и дезинсекција 12.000 +151 12.151 1 101

613999 Противградна заштита 5.000 ---- 5.000 ---- 100

613999 Остале услуге 3.000 -2.000 1.000 67 33
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614100 ПОМОЋИ ДРУГИМ НИВОИМА ВЛАДЕ 27.000 ---- 27.000 ---- 100

614116 Помоћи Мјесним заједницама 27.000 ---- 27.000 ---- 100

614200 ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА 223.000 +85.672 308.672 38 138
614229 Остале исплате појединцима  из

материјално социјалне  сигурности
40.000 +5.500 45.500 14 114

614229 Социјалне помоћи-Министарство
здравља

5.000 -3.500 1.500 70 30

614232 Трошкови за војне инвалиде, рањене
борце и породице погинулих  бораца

8.000 ---- 8.000 ---- 100

614233 Трошкови за расељена лица 15.000 +184 15.184 1 101
614233 Трошкови за расељена лица-Помоћ од

Министарства за избјегла лица
---- +59.988 59.988 ---- ----

614234 Стипендије 24.000 ---- 24.000 ---- 100
614235 Превоз ученика 65.000 ---- 65.000 ---- 100
614239 Остали трошкови превоза 2.500 +500 3.000 20 120
614239 Помоћи у пољопривреди 50.000 +20.000 70.000 40 140
614239 Остале помоћи појединцима 12.000 +3.000 15.000 25 125
614239 Здравствено осигурање социјално

угрожених лица 1.500 ---- 1.500
----

100
614300 ПОМОЋИ НЕПРОФИТНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 190.648 +56.500 247.148 30 130
614300 Општински штаб Цивилне заштите 5.000 ---- 5.000 ---- 100
614300 Локална Изборна комисија
614300 Накнаде ОИК-а и ЦРБ-а 10.800 ---- 10.800 ---- 100
614300 Остали трошкови ---- +1.000 1.000 ---- ----
614300 Општинска организација Црвеног крста 15.000 +1.500 16.500 10 110
614300 Политичке странке 4.500 ---- 4.500 ---- 100
614300 Српска православна црква 50.000 +30.000 80.000 60 160
614300 Борачка организација општине Доњи

Жабар
20.000 +3.000 23.000 15 115

614300 Основна школа 15.000 +3.000 18.000 20 120
614300 Спорт и физичка култура 50.000 +10.000 60.000 20 120
614300 Средства за финансирање спортских

манифестација
5.000 ---- 5.000 ---- 100

614300 Здравствена заштита 10.000 -1.000 9.000 10 90
614300 Средства за Савез општина и градова 348 ---- 348 ---- 100
614300 Средства за Евро регион Дрина-Сава-

Мајевица
1.000 ---- 1.000 ---- 100

614300 Остале помоћи непрофитним
организацијама

4.000 +9.000 13.000 225 325

616000 КАМАТЕ НА ДОМАЋЕ КРЕДИТЕ 23.730 -2.730 21.000 12 88
616331 Камате на кредите од домаћих

финанс.институција 4.730 -270 5.000 6 106
616331 Камате на дугорочни кредит 19.000 -3.000 16.000 16 84

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ – укупно: 1.215.438 +192.896 +1.408.334 16 116
КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ

821222 Асфалтирање локалног пута у МЗ
Лончари

50.000 +12.000 62.000 24 124

821222 Асфалтирање некатегорисаних путева ---- +42.199 42.199 ---- -----
821222 Уређење путних комуникација око зграде

општине и Основне школе
35.000 ---- 35.000 ---- 100

821211 Средства за завршетак изградње и
опремање спортске дворане у Доњем

Жабару

----- +85.335 85.335 ---- ----

821211 Средства за наставак изградње Дома
културе у Човић Пољу

82.692 +159.708 242.400 193 293

821211 Довршетак спортских објеката у Човић
Пољу

---- +30.000 30.000 ---- -----
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821221 Јавна расвјета у насељу Дујковача ---- +2.378 2.378 ---- ----
821319 Набавка опреме 5.000 +4.000 9.000 80 180
821319 Набавка опреме-из помоћи од

Минис.здравља
---- +7.000 7.000 ---- ----

821319 Набавка опреме за Добр. ватрог.
јединицу

---- +19.000 19.000 ---- ----

821529 Остала оснивачка улагања-Урбан. план 37.000 +2.900 39.900 8 108
821529 Израда елабората о стању НН мреже на

подручју општине ---- +3.000 3.000 ---- ----
821000 ТРОШКОВИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ

СРЕДСТАВА-укупно: 209.692 +367.520 577.212 175 275
823300 ОТПЛАТЕ ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВА ЊА
823331 Отплате домаћим финансијским  инстит. 33.870 -270 33.600 1 99
823331 Отплате дугорочног кредита 41.000 -29.500 11.500 72 28

УКУПНО: 74.870 -29.770 45.100 40 60
СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ -Укупно

планирано: 38.000 -13.000 25.000 34 66
Средства буџетске резерве-план до

краја године 38.000 -26.068 11.932 69 31
Средства буџетске резерве-распоређена
средства на ек.кодовима 614239, 821221,

821319 и 821529 и збројена у текућим
трошковима Средства буџетске резерве-

распоређена средства
---- +13.068 13.068 ---- ----

УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА 1.610.200 +511.048 2.121.248 32 132

РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

О  П  И  С
ПЛАН ЗА

2007.
Корекција

(+,-)
РЕБАЛАНС

ЗА 2007.
Индекс

(3/2)
ИНДЕКС

(4/2)

1 2 3 4 5 6

Укупни расходи функција (збир) 1.535.330 +540.818 2.076.148 35 135
Опште јавне услуге 985.638 +145.298 1.130.936 15 115
Економски послови 50.000 +20.000 70.000 40 140
Заштита човјекове околине 36.000 -11.000 25.000 31 69
Стамбени и заједнички послови 204.692 +337.520 542.212 165 265
Здравство 10.000 -1.000 9.000 10 90
Рекреација, култура и религија 100.000 +45.000 145.000 45 145
Образовање 104.000 +3.000 107.000 3 103
Социјална заштита 45.000 +2.000 47.000 4 104

Ребаланс Буџета Општине Доњи Жабар за 2007. годину-Образложење
На основу Одлуке Скупштине општине Доњи Жабар број: 01 -022-105/06 усвојен је буџет за 2007.годину

којим су су утврђени укупни приходи у износу од 1.610.200 КМ и укупни расходи у истом износу .
Због осцилација у извршењу појединих ставк и у структури прихода и расхода и због непланирања
одређених категорија прихода и расхода у основном плану,а на основу члан 5.Закона о бу џетском систему
Републике Српске("Службени гласник Републике Српске",бр.  96/03,14/04,67/05,34/06 и 128/06 ) настала је
потреба доношења Ребаланса буџета општине за 2007. годину.
У оквиру Приједлога Ребаланса приказана је структура прихода коју чине: порески приходи,непорески
приходи,текуће помоћи  и дугорочни кредит.
Расходи су приказани табеларно према економској,организац ионој и функционалној класификацији. У
овиру анализе расхода анализирани су текући трошкови,капитални расходи и отплате кредита.
   Министарство финансија Републике Српске својим актом бр.06.04/400 -1205-1/07 ОД 22.11.2007.године
дало је сагласност на овај Приједлог Ребаланса Буџета Општине Доњи Жабар за 2007.годину.
   Због потребе да се усвојени Ребаланс Буџета Општине Доњи Жабар одмах примјењује након
објављивања у Општинском службеном гласилу ради остваривања континуитета у спровођењу и извршењу
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Буџета Општине са измијењеним ставкама и обезбјеђивања уредног измирења финансијских обавеза
Општине,предлаже се да ова Одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар",у складу са чл.109.став 1.Устава Републике Срп ске.

   Ребаланс буџета општине Доњи Жабар за 2007. годину  планиран је на бази пројекције прихода и
расхода, која се базира на анализи остварења истих у последњих дванаест мјесеци, односно у периоду од
01.10.2006. – 30.09.2007. године. На планирање поје диних ставки у структури прихода и расхода утицала
је и анализа остварења  у ранијим годинама,док је велики дио и једних и других планиран на бази
остварења у првих девет мјесеци ове године и реалних потреба за истим до краја бу џетске године.
Одређени расходи су засновани на скупштинским одлукама,а поједини расходи су распоређени из
средстава буџетске резерве што ће се образложити у предстојећој анализи.
   Укупни приходи су планирани у износу од 2.121.248 КМ, што је за 32 % више у односу на основни
план.Структуру прихода чине порески приходи у износу од 1.749.163 КМ, непорески приходи у износу од
88.750 КМ,текуће помоћи у износу од 98.000 КМ и дугорочни кредит у износу од 185.335 КМ.Пренесена
средства из претходне године нису планирана у структури прихода,  а самим тим ни расходи који се
финансирају из тог извора нису планирани у структури расхода, пошто је донесена скупштинска одлука о
начину распореда тих средстава.
Укупни расходи су планирани у износу од 2.121.248 КМ, од чега текући трошкови износе 1.487.004 КМ,
капитални трошкови износе 577.212 КМ, отплате кредита 45.100 КМ и средства буџетске резерве у
износу од 25.000 КМ, од чега је 13.068 КМ утрошено у првих девет мјесеци, тако да је за распоред
остало још 11.932 КМ.
Структура прихода и расхода је при казана  у табелама.

Средства буџетске резерве у износу од 13.067,72 КМ, која су искориштена, збројена су у расходима под
тачкама 1. и 2. на ставке на које се и односе, а то су:средства за јавну расвјету у насељу Дујковача у
износу од 1.640,34 КМ, средства  за набавку пројектора за потребе рада административне службе у износу
од 1.681,88 КМ,средства за набавку и уградњу клима уређаја за зграду општине у износу од 745,50 КМ,
средства за израду Елабората о стању нисконапонске мреже на подручју општине у износу  од 3.000,00 КМ
и помоћ Удружењу грађана “Хуманитарне сврхе” за лијечење лица са подручја општине Доњи Жабар у
износу од 6.000 КМ,па су под тачком 5. посебно евидентирана,како не би дошло до двоструког сабирања.

АНАЛИЗА ПРИХОДА
СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА

ПРАВНИ ОСНОВ
Буџет општине доноси се у складу са чл.25.и  26. Закона о буџетском систему Републике
Српске("Службени гласник Републике Српске",број 96/03,14/03,67/05 и 34/06),према календару буџета
општина и градова утврђеном одредбама члана 16.наведеног закона.Одредбама чл.25.т.4 и  26.став 2.
Закона о буџетском систему Републике Српске прописано је да Скупштина општине по добијеној
сагласности од Министарства, доноси буџет општине и Одлуку о усвајању буџета општине.

   Одредбама члана 5.став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске прописано је да " ако током
фискалне године дође до смањења или повећања буџетских средстава,односно повећања или
смањења буџетских издатака уравнотежење буџета се спроводи путем ребаланса буџета по
поступку за доношење буџета".

4,18

4,62 8,74

82.46

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

НЕПОРЕСКИ
ПРИХОДИ

ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ

ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ
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ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

   Буџет општине је процјена годишњих прихода,помоћи и финасирања и процјена годишњих расхода и
других издатака општине. Буџет општине је заснован на приходима који се наплаћују на два примарна
начина:

а) од локалних прихода који у 100% износу припадају општини,
б) од прихода који се дијеле и дијелом припадају општини.

а) Приходи који припадају буџету општине у  100% износу су:
1. порез на имовину,
2. новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје утврђене актима општина,
3. општинске административне таксе,
4. комуналне таксе,
5. општинске накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса,
6. порез на добитке од игара на срећу,
7. остали општински приходи.

б) Приходи који се дијеле између буџета Републике ,буџета општина и градова су:

Проценат
припадности(%)Ред.

број ВРСТА ПРИХОДА
Република Општина

1. Порез на приход од самосталне дјелатности 75 25
2. Порез на лична примања 75 25
3. Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта 30 70
4. Накнада за кориштење минералних сировина 30 70

5. Одузета имовинска корист и средства добијена продајом
одузетих предмета из надлежности Р.тржишне инспекције 70 30

6. Приходи од индиректних пореза
72,5+ЈП
"Путеви
РС" 3,5

24

   Појединачно учешће општина и градова у расподјели прихода који се дијеле између буџета
Републике,буџета општина и градова врши се на основу формуле,а у складу са сљедећим критеријумима:

- 75% на основу броја становника општине и града,
- 15% на основу површине општине и града,
- 10% на основу броја ученика у средњим школама.

   Ова средства дозначена општинама и градовима сматрају се општим трансфером,те их општине и
градови троше у складу са својим буџетима.

 Систем расподјеле између општина  спроводи се  у периоду од десет година према фо рмули:
1. година: X(и ) = а ( и ) x 0,85 + б (и) x 0,15
2. година: X(и ) = а ( и ) x 0,80 + б (и) x 0,20
3. година: X(и ) = а ( и ) x 0,70 + б (и) x 0,30
4. година: X(и ) = а ( и ) x 0,60 + б (и) x 0,40
5. година: X(и ) = а ( и ) x 0,50 + б (и) x 0,50
6.година: X(и )  = а ( и ) x 0,40 + б (и) x 0,60
7.година: X(и )  = а ( и ) x 0,30 + б (и) x 0,70
8.година: X(и )  = а ( и ) x 0,20 + б (и) x 0,80
9.година: X(и )  = а ( и ) x 0,10 + б (и) x 0,90
10. година: X(и )= б (и) x 1
при чему је :
X(и ) – удио који општина и град има у износу средстава одређеном за општине према члану 8. став 1.
тачка 1.Закона,
а ( и ) – историјски удио који је одређена општина и град имала у приходима од пореза на промет и
акцизама у 2005. години,
б (и)- удио који одређена општина и град има у износу средстава одређеном за општине након  примјене
формула из члана 8. Закона.
 Одлуку о утврђивању коефицијената расподјеле у складу са формулом,доноси Влада
Републике Српске .
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        Порески приходи Општине Доњи Жабар су Ребалансом за 2007. годину повећани за
279.263,00 КМ,односно 19% у односу на Планирани буџет за 2007.годину. Њихово учешће, у
односу на укупно планиране приходе, је 82.46%. Ребалансом је планирано и значајно
повећање индиректних пореза(ПДВ),за 245.400,00 КМ.
  У периоду 1.1. до 30.9.2007.године остварен је приход у износу од 1.146,303,00 КМ од
пореза на промет производа и услуга,тј.84% у односу на износ планиран буџетом за
2007.годину.
  Министарство финансија својим актом бр.06.04/400 -1105-1/07 од 8.11.2007.године,дало мишљењ е да је
реално планирање прихода од ПДВ -а у износу од 245.400,00 КМ.

   Код пореза на доходак на приходе од пољопривреде и шумарства у ребалансу је дошло до корекције на
ниже за 1.000 КМ.

   Порез на плату је ребалансом планиран за 4.000 КМ мање у односу  на првобитни план. У структури ових
прихода дошло је до планирања новог прихода – порез на приходе од самоталне дјелатности у износу од
9.000 КМ, а на штету пореза на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу, а на основу
остварења у периоду о девет мјесеци текуће године.

Порез на имовину ребалансом је планиран у износу од 71.163 КМ, што је за 26.363 КМ више  у односу на
првобитни план. Код ове категорије прихода дошло великог повећања у досадашњем периоду, пошто се
на остварење истог не може утицати, па је самим тим  тешко реално планирати. Највеће повећање је  код
пореза на промет непокретности и права, који, када посматрамо неколико последњих година има велике
осцилације у остварењу.

   Порез на промет производа и услуга –ПДВ је ребалансом повећан за 257.900 КМ. Повећање у износу од
12.500 КМ односи се на порез на промет производа и услуга, чији приливи се односе на обавезе из ранијих
година. Повећање у износу од 245.400 КМ односи се на Порез на додату вриједност, чије је остварење у
првих девет мјесеци ове године порасло у односу на план, па је, аналодно томе, извршена и корекција
плана у ребалансу.

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Непорески приходи су ребалансом планирани у износу од 88.750 КМ, што је у односу на основни план
мање за 1.550 КМ.

Приходи од камата на средства буџета која су укључена у депозит банке су,са првобитних 200 КМ
кориговани на 1.100 КМ. Ова средства банка дозначава на жиро -рачун буxета према својим важећим
прописима, и тешко их је реално планирати.

Општинске административне таксе су остале на нивоу првобитног плана.

Комуналне таксе су повећане за 6.500 КМ, а односе се на повећање по основу комуналних такси на
фирме, код којих, у моменту планирања, није познат број обвезника и на комуналну таксу за кориштење
паркиралишта.

Накнаде по разним основама су смањене за 1.450 КМ. Накнаде за промјену намјене пољопривредног
земљишта и за уређивање грађевинског земљишта су повећане за 4.400 КМ, док су средства  планирана
по основу накнаде за репродукцију шума и противпожарне накнаде смањен а за износ од 5.850 КМ.
Средства за репродукцију шума се уплаћују на жиро -рачун општине од 01.01.2006. године у износу од 10%
средстава од вриједности продатих шумских дрвних сортимената по цијенама у шуми на пању. Средства
по основу противпожарне накнаде,  такође,пристижу од 01.01.2006. године,и намијењена су за
финансирање Добровољне ватрогасне јединице.
Приходи општинских органа управе,у коју спадају накнаде комисије за минимално техничке услове и
урбанистичке сагласности су смањени за 6.500 КМ због смање ног остварења у првих девет мјесеци текуће
године у односу на првобитни план.

Новчане казне  ребалансом нису планиране , пошто у првих девет мјесеци ове године није било
остварења прихода по овом основу.

ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ су ребалансом повећане за 93.000 КМ у односу на Планирани буџет за 2007.годину.У
периоду 1.1.-30.9.2007.године Општина је остварила 48.488,00 КМ текућих помоћи.
 Износ од 8.812 КМ се односи на средства која су дозначена из бу џета Републике Српске-Министарство
здравља и социјалне заштите од којих је 7.000 КМ намијењено за опремање канцеларије за социјалног
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радника, а остатак средстава је намијењен за исплату помоћи категорији становништва која користи
социјалну заштиту. Износ од 59.988 КМ су планирана средства од Министарства за избјегла и ра сељена
лица за нисконапонску мрежу и јавну расвјету у насељу Дујковача и изградњу бунара у насељу "Баре" у
складу са Програмом рјешавања проблема расељених лица,повратника и избјеглица за
2006.годину(40.000 КМ) и 2007.годину(20.000 КМ -акт министарства за избјеглице и расељена лица
бр.18.01-149/07 од 5.2.2007.године),те износ од 29.200 КМ је пристигао од Министарства управе и локалне
самоуправе у складу са актом Владе Републике Српске - Одлука о додјели новчаних средстава општинама
бр.04/1-012-1576/07.("Службени гласник Републике Српске",бр.87/07).

КРЕДИТНА СРЕДСТВА у износу од 185.335 КМ намијењена су,према Одлуци Скупштине општине Доњи
Жабар и сагласности Министарства финансија РС,за  наставак изградње спртске дворане у Доњем
Жабару и почетак изградње Дома културе у Човић Пољу и  иста су одобрена од стране
кредитора.Министарство финансија је дана 27.2.2006.године својим актом бр.06 -04-1417-1/05,дало
сагласност за кредитно задужење Општине у висини од 300.000,00 КМ. Ова средства су планирана у 2006.
години, а пошто је сезона градње била при крају, средства су у дјелимичном износу повучена у 2006.
години,а дјелимично у 2007. години, како је текао процес градње објеката за које су и намијењена.На дан
4.1.2007.године. повучена средства од одобреног кредита су изн осила 92.727,00 КМ. Ребалансом Буџета
за 2007.годину планирано је повлачење кредитних средстава у износу од 185.335,00 КМ.

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА
СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ВРСТАМА

70,1

27,21

2,13

0,56ТЕКУЋИ РАСХОДИ

КАПИТАЛНИ
РАСХОДИ

ОТПЛАТЕ КРЕДИТА

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

Текући трошкови су остварени у износу од 1.487.004 КМ, што је у односу на првобитни план више за
199.366КМ. Учешће текућих трошкова у укупно планираним расходима је 70,10%. Ребалансом Буџета за
2007.годину,планирано је да се текући трошкови повећају за 199.366,00 КМ,односно 15% у односу  на
Планирани буџет за 2007.годину.

Плате и накнаде трошкова запослених и одборника  по ребалансу износе 593.583  КМ(28 %
Ребалансираног буџета) и повећане су за 17%(85.023,00 КМ)у односу на Планирани буџет за 2007.годину.
 Износ за нето плате је повећан  из разлога што приликом припреме  првобитног плана није  правилно
обрачунат планирани укупан износ средстава за те намјене,у складу са Правилником о раду.Исто тако,није
узето у обзир да је најнижа цијена рада као основица за обрачун плате одређена заједни чком одлуком-
споразумом од 1.11.2006.године између синдикалне организације и Општине Доњи Жабар као
послодавца,у износу од 100,00 КМ,а у складу са Појединачним колективним уговором од
20.10.2006.године.Потребно је такође напоменути,да је Правилником о сист ематизацијом радних мјеста у
Административној служби("Службени гласник Општине Доњи Жабар",бр.8/06)обезбијеђено  остваривање
оптималног и економичног коришћења људских ресурса јединице локалне самоуправе обједињавањем и
груписањем сродних и сличних послова на радним мјестима,тако да су службеници максимално
оптерећени садржајем и обимом послова,те службеници врше послове најмање два радна мјеста .
Сразмјерно планираним средствима за нето плате планирани су и порези и доприноси на плате.У
наредном периоду,извршиће се анализа Правилника о раду и Правилника о систематизацији радних
мјеста,како би се приступило реформи и измјени ових аката,у складу са налазом Главне Службе за
ревизију јавног сектора која је обавила ревизију финансијских извјештаја у Општини Доњи Ж абар.
Накнаде одборницима и скупштинским радним тијелима планиране су на бази досадашњег извршења и до
краја године планираних скупштинских сједница и сједница скупштинских одбора.
Накнаде запосленим су ребалансом планиране у износима приближним првобитном  плану.
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Порез и доприноси на остала лична примања  су планирани у складу са законским прописима и
тумачењем од стране Пореске управе Републике Српске.

Трошкови материјала и услуга су ребалансом планирани у висини од 249.851 КМ, што је за 10% мање
у односу на првобитни план.
Трошкови општинских манифестација планиране су у износу од 5.000 КМ, а 5.000 КМ је планирано за
општинске награде и признања.Трошкови осталих манифестација су са првобитних 5.000 смањени на
2.000 КМ.
Трошкови дневница у земљи и иностранс тву су смањени за по 1.000 КМ, што указује на рационално
кориштење средстава  за ове намјене.
Трошкови електричне енергије за општинску управу и остале кориснике су обједињени и у односу на
укупно првобитно планирани износ смањени за 3.000 КМ или 15%.Објед ињавање је услиједило на основу
препоруке Ревизорске службе, пошто је општина власник објеката на које се предметна потрошња односи.
Трошкови електричне енергије која се односи на јавну расвјету је планирана у оквиру осталих услуга.
Трошкови поштанских и телефонских услуга су смањени за 4.000 КМ, због смањеног кориштења ових
услуга у првих девет мјесеци текуће године.
Трошкови услуга одвоза смећа су смањени за 11.000 КМ.
Трошкови канцеларијског материјала су повећани за 2.000 КМ, због  повећаних потреба у о вој години.
Трошкови материјала за чишћење су повећани за 1.000 КМ.
Трошкови за рекламни материјал и остали материјални трошкови су планирани у истом износу као у
првобитном плану.
Трошкови горива су смањени за 3.500 КМ, због смањене потрошње у првих девет  мјесеци текуће године.
Трошкови материјала за одржавање зграда су повећани за 1.500 КМ, због кречења и старе и нове зграде
општине.
Средства за одржавање опреме зу задржана на првобитном плану, а за одржавање возила су повећана за
1.500 КМ, због указане потребе за овим повећањем.
За материјал и услуге одржавања путева је било планирано 32.000 КМ, а ребалансом је за 2.000 дошло до
смањења.
Трошкови одржавања уличне расвјете су повећани за 1.000 КМ.
Средства за одржавање објеката за водоснабдијевање су плани рана у износу од 4.500 КМ.
Регистрација и осигурање моторних возила, трошкови платног промета и услуге медија су задржане на
првобитном плану.
Услуге штампања, јавног информисања, трошкови репрезентације, услуге стручног образовања, стручних
комисија, трошкови енергије за јавну расвјету и остале услуге су кориговане на мање или на више у односу
на претходни план, зависно од остварења у досадашњем периоду и процјене остварења истих до краја
календарске године.
Контрола исправности воде за пиће је у првобитн ом плану планирана под називом трошкови за воду и
канализацију и планирани износ је на нивоу првобитног плана.
Код средстава за израду шумско привреедне основе, дератизацију и дезинсекцију и противградну заштиту
није дошло до измјене првобитног плана.

Помоћи Мјесним заједницама  су ребалансом планиране у истом износу као и у основном плану.

Помоћи појединцима су ребалансом повећане за 91.672 КМ. До повећања је дошло код социјалних помоћи
социјално угроженом становништву,трошкова за расељена лица,због помоћи  од стране Министарства за
избјегла лица  за нисконапонску мрежу и јавну расвјету у насељу Дујковача,изградња бунара у насељу
"Баре",помоћи у пољопривреди и осталих помоћи појединцима,које су повећане због повећаног броја
захтјева појединаца. Приход по осн ову помоћи од Министарства здравља за исплату помоћи корисницима
социјалне заштите је смањен, па су и исплате сразмјерно смањене.

Помоћи непрофитним организацијама  су повећане за 56.500 КМ,а повећање се односи на Локалну изборну
комисију за трошкове око ванредних избора,Општинску организацију Црвеног крста,Српску православну
цркву,Борачку организацију општине Доњи Жабар, Основну школу,спорт и физичку културу и остале
помоћи непрофитним организацијама. У оквиру ставке остале помоћи непрофитним организацијама  6.000
КМ је исплаћено из средстава буxетске резерве Удружењу грађана “Хуманитарне сврхе”као помоћ за
лијечење лица са подручја општине.
Камате на домаће кредите  су смањене за 2.730 КМ,а планиране су на основу ануитених планова банака -
кредитора.

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

Капитални трошкови су у односу на Планирани буџет за 2007.годину повећани за 367.520,00 КМ,а за
набавку грађевинских објеката је планирано повећање за 331.620,00 КМ.
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ТРОШКОВИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА

Трошкови за набавку сталних средстава су ребалансом планирани у износу од 577.212 КМ. Учешће ових
трошкова у укупним планираним расходима је 27,21%. Капитални расходи -Средства за асфалтирање
локалног  пута у МЗ Лончари су ребалансом планирани у износу од 62.000 КМ, што је за 12.000 КМ више
од основног плана.

Ребалансом је планирана нова ставка за асфалтирање некатегорисаних путева на подручју општине  у
износу од 42.199 КМ,као и средства за завршетак изградње спортских објеката у Човић Пољу у износу од
30.000 КМ..

Средства за завршетак изградње и  опремање спортске дворане у Доњем Жабару и за наставак изградње
Дома културе у Човић Пољу нису или су мање планирана првобитним планом,пошто је финансирање ових
објеката планирано из кредитних средстава у 2006. години.Дјелимично се реализација изградње сп ортске
дворане у Доњем Жабару обавила у 2006. години,а остатак у 2007. години,док је за изградњу Дома
културе у Човић Пољу повећана ставка у износу од 60.000 КМ за извођење свих радова који нису
предвиђени у Главном пројекту а неопходни су за завршетак рад ова.

За издавање електроенергетске сагласности за нисконапонску мрежу и  јавну расвјету у насељу Дујковача
је из средстава резерви утрошено 1.640 КМ.

За набавку опреме за рад административне  службе је планирано 9.000 КМ.До сада је из средстава
резерви исплаћено 745,50 КМ.

Набавка опреме из помоћи од Министарства здравља и социјалне заштите односи се на опремање
канцеларије социјалног радника у старој згради општине.

Средства за набавку опреме за Добровољну ватрогасну јединицу су планирана од прихода по ос нову
таксе за противпожарну заштиту.

За израду урбанистичког плана општине је планирано 39.900 КМ.

За вршење послова мјерења напона и израду Елабората о стању нисконапонске мреже на подручју
општине из средстава резерви издвојено је 3.000 КМ.

ОТПЛАТЕ ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА у износу од 45.100 КМ односе се на поврат дијела кредитних
средстава Новој бањалучкој банци и Новој банци. У планираним средствима за отплате за Нову
Бањалучку банку је планирано 12 мјесечних рата, а за Нову банку 3 мјесечне рате.

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ су, ребалансом, планирана у износу од 25.000 КМ, од чега су 13.068 КМ
искориштене за:
-издавање електроенергетске сагласности за нисконапонску мрежу и јавну расвјету у насељу Дујковача у
износу од 1.640,34 КМ,
набавку пројектора за потребе рада административне службе у износу од 1.681,88 КМ,
-набавку и уградњу клима уређаја у салу за сједнице у износу од 745,50 КМ,
-израду Елабората о стању нисконапонске мреже на подручју општине у износу од 3.000 КМ и
-Удружењу грађана “Хуманитарне сврхе” за лијечење лица са подручја општине Доњи Жабар у износу од
6.000 КМ.
За распоред до краја фискалне 2007.године планирано је 11.932 КМ средстава буџетске резерве.
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     На основу члана 4. Закона о административним
таксама и накнадама("Службени гласн ик Републике
Српске", бр.37/01, 52/01 и 34/06),а у складу са чланом
26. Статута Општине Доњи Жабар("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр.5/06),Скупштина општине
Доњи Жабар,на Тридесетдругој редовној сједници,
одржаној 27. новембра 2007.године, донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О

ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА И НАКНАДАМА

Члан 1.
 У Одлуци о Општинским административним таксама и
накнадама ("Службени гласник Општине Доњи
Жабар", бр. 9/07 Пречишћени текст), у члану 3. став 1.
Одлуке брише се тачка 2., а досадашња тачка 3. постаје
тачка 2.

Члан 2.
 У члану 4. Одлуке у став 2., у алинеји првој број 50%
замјењује се бројем 80%, а у алинеји другој број 50%
замјењује се бројем 20%.
  У члану 4. иза става 2. додаје се нови став 3. ко ји гласи:
  "Овлашћени службеник за рачуноводство и финансије
врши обрачун пореза на лична примања, на износ
уплаћене накнаде и уплаћује нето износ накнаде
члановима комисије."

Члан 3.
  У члану 7. Одлуке, у тачки 6. ријечи ", осим за
иностранство" бришу се.
   У члану 7. додаје се нова тачка 8. која гласи:
  "8. грађани са пребивалиштем на подручју Општине
Доњи Жабар, за списе и радње у поступцима
регистрације пољопривредног газдинства и
остваривања права на новчане подстицаје у
пољопривреди."
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Члан 4.
У члану 9. Тарифни број 7. у тачки 2. додаје се нова

подтачка 2. 12. која гласи:
  " за трафо станице, далеководе          50,00 ".
  Досадашња подтачка 2. 12. постаје подтачка 2. 13.

Члан 5.
 У  Тарифном броју 9. број "15,00" замјењује се бројем:
"10,00".

Члан 6.
  У  Тарифном броју 11. број "20,00" замјењује се
бројем: "10,00".

Члан 7.
  Тарифни број 12. брише се.

Члан 8.
   У Тарифном броју 13. тачка 3. мијења се и гласи:
   " за овјеру рукописа или за овјеру преписа, од сваког
полутабака оригинала:

- до десет полутабака   1,00
- преко десет полутабака  0,50."

Члан 9.
  У Тарифном броју 14. ријечи "плана" и "пројекта"
бришу се.

Члан 10.
  Тарифни број 19. брише се.

Члан 11.
  У Тарифном броју 20. у тачки 1. број "30,00" замјењује
се бројем "50,00",у тачки 2. број "50,00" замјењује се
бројем "80,00",у тачки 3. број "70,00" замјењује се бројем
"100,00", и у тачки 4. број "100,00" замјењује се бројем
"150,00".

Члан 12.
  Овлашћује се Одбор за статутарна питања и прописе
да утврди нови Пречишћени текст Одлуке о
Општинским административним таксама и накнадама.

Члан 13.
  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".
Број: 01-022-89/07 Предсједник скупштине
27.11.2007.године Перо Стевановић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р
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   На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26. Статута
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”, бр.6/05)и чланом 108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”, бр.1/05 и 4/05 -испр.),
Скупштина општине Доњи Жабар, на Двадесетдругој
редовној сједници одржаној дана 27. новембра
2007.године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К
I

Усваја се Програм рада Зимске службе на подручју
Општине Доњи Жабар за зимску сезону 2007/2008
године.

II
  Програм из тачке I., у прилогу, чини саставни дио

овог Закључка.

III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће

објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.

Број: 01-022-92/07 ПРЕДСЈЕДНИК
27. новембра 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић,с.р.

П Р О Г Р А М
РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ

2007/2008. ГОДИНУ

УВОД
             Законом о комуналним дјелатностима
("Службени гласник Републике Српске", број 11/95,
18/95, 57/02), општинском Одлуком о комуналним
дјелатностима и комуналном  реду ("Службени гласник
општине Доњи Жабар", број 11/05 ) и Правилником о
одржавању јавних путева и објеката ("Службени гласник
Републике Српске", број 23/05) је утврђено чишћење
јавних површина и уклањање снијега и леда и то у
периоду од 15.новембра теку ће до 15.марта наредне
године.
             Средства за чишћење јавних површина су
предвиђена буџетом Општине.
             Реализација наведених послова вршиће се у
складу са потребама.

I
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

1. Пут од центра насељеног мјеста Ч овић Поље,
преко Видаковића раскрснице, Милине липе,
Доњег Поља, до магистралног пута Пелагићево
- Лончари М1.8 (Ловац), у дужини од 10.3 km,
Л-1

2. Пут од Милине липе до магистралног пута
Лончари-Тузла (код Ђорђића), у дужини од 1.5
km, Л-2

3. Пут кроз Цвијане (од пута Р462) до границе са
КО Човић Поље, у дужини од 2.1 km, Л -3

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 (Косанови ћ-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

Укупна дужина локалних путева на подручју општине
Доњи Жабар износи 32 100 m.

II
Локални путеви  на подручју општине Доњи Жабар
утврђени су Одлуком о одржавању, заштити, развоју и
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управљању локалним и некатегорисаним путевима и
улицама у насељу ("Службени гласник општине Доњи
Жабар", број 4/07).

III
Одржавање локалних путева и улица у насељеном мјесту
повјерава се правном лицу које одреди Скупштина
општине ("Службени гласник општине Доњи Жабар",
број 4/07).

IV
Послови одржавања локалних путева и улица у насељу
на подручју општине Доњи Жабар су повјерени
предузећу "GALAX-NISKOGRADNJA" ДД из Брчког
("Службени гласник општине Доњи Жабар", број
5//07).

V
Сњежне падавине је потребно уклањати са коловоза
локалних и других путева и других јавних површина
одмах по започињању падавина, а  обавезно када
достигну висину која онемогућава или знатно отежава
њихово редовно коришћење и употребу, односно када
угрожавају безбиједно одвијање саобраћаја.

VI
Уклањање сњежних падавина је потребно вршити
одговарајућим возилима, машинама и опремом, пре ма
прописаним стандардима.

VII
У случају већих сњежних падавина, поред свих
локалних путева, п р и о р и т е т н и су и сви путеви
који воде према мјесним гробљима на подручју
општине Доњи Жабар.

VIII
Овлаштени давалац комуналних ускуга (" GALAX-
NISKOGRADNJA" ДД из Брчког) дужан је сњежне
падавине уклањати и са прикључних прилаза и
приступа који повезују јавне локалне путеве и јавне
објекте (локални и државни органи и организације,
Мјесне заједнице, основне школе и друге јавне
установе).

IX
У случају појаве поледице, као и у превентивне сврхе,
коловози локалних јавних путева и друге јавне
површине и по утврђеним приоритетима, је потребно
посипати средствима која спречавају стварање
поледице, леда, односно клизање и убрзавање отапања
снијега и леда.

X
Снијег и лед који се уклања са јавних површина скупља
се на гомиле, на мјестима погодним за одвоз.

XI
У Буџету Општине планирана су средства  за чишћење
јавних површина и уклањање снијега и леда, а Уговор ће
се склопити са овлаштеним правним лицем ("GALAX -
NISKOGRADNJA" ДД из Брчког).

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић ,с.р.

           Обрадила:
 Самостални стручни сарадник за комуналне
 дјелатности и заштиту животне средине

Драгиња Ђорђић ,с.р
дип.инжињер заштите на раду
и заштите животне средине

139
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04,
42/05 и 118/05) и у складу са чланом 26. Статута
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”, бр.6/05)и чланом 108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”, бр. 1/05 и 4/05-испр.),
Скупштина општине Доњи Жабар, на Тридесетдругој
редовној сједници одржаној дана 27. новембра 2007.
године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
  Прихвата се Информација о провођењу поступка
оцјењивања службеника Административне службе
Општине Доњи Жабар.

II
  Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио
овог Закључка.

III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Доњи
Жабар”.

Број: 01-022-91/07       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
27.новембра 2007.године Перо Стевановић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р
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   Скупштина општине Доњи Жабар, разматрајући
Нацрт Закона о уређењу простора и грађењу , а на
основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”,бр. 101/04 ,
42/05 и 118/05) и у складу са чланом 26. Статута
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом 108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”, бр.1/05 и 4/05 -испр.),
Скупштина општине Доњи Жабар, на Тридесетдругој
редовној сједници одржаној дана 27. новембра 2007.
године,донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

I
Скупштина општине подржава доношење новог

Закона о уређењу простора и грађењу и предлаже
ресорном министарству да организује стручне јавне
расправе о Нацрту Закона на којима би учествовали и
представници јединица локалне самоуправе .

II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења,а биће
достављен Министарству за просторно уређење,
грађевинарство и екологију и објављен у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-90/07 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
27.новембра 2007.године Перо Стевановић ,с.р.
Доњи Жабар
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   На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи

("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04,
42/05 и 118/05), а у складу са чл. 8. став 3. и чл. 36.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске",бр.112/06 ) и
чланом 26. тач.30. Статута Општине Доњи Жабар
("Службени гласник Општине Доњи Жабар", бр. 6/05),
Скупштина општине Доњи Жабар, на Тридесетдругој
редовној сједници одржаној 27.новембра 2007.године,
донијела је

О Д Л У К У
о неприхватању понуде

Члан 1.
     Не прихвата се понуда Илић (Перо) Илије из Горње
Лохиње,ЈМБГ 1001951121249, за непокретност означену
као к.ч.3349, зв."Прахуља",њива 6 класе,у површини од
10480 м2, уписане у ПЛ  број 700, КО Доњи
Жабар,Општина Доњи Жабар са уписаним супосједом
у корист Блажић Мире,Илић Илије, Рикановић Ђорђа,
НовакМладенка и Блажић Саве, а која је понуђена
Скупштини општине Доњи Жабар по праву прече
куповине.

Члан 2.
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће
објављена у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".
Број: 01-475-4/07                          ПРЕДСЈЕДНИК
27.новембра 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној

самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр.
101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чл. 29., 30., 31.и
32. преузетог Закона о промету непокретности
("Сл.лист СР БиХ", бр. 38/78, 4/89 и "Службени
гласник Републике Српске", бр. 29/94) који се
примјењује у складу са чланом 12. Уставног Закона за
провођење Устава Републике Српске("Службени
гласник Републике Српске", бр. 21/92) и чланом 26.
тач.30. Статута Општине Доњи Жабар ("Службени
гласник Општине Доњи Жабар", бр.6/05), Скупштина
општине Доњи Жабар, на Тридесетдругој редовној
сједници одржаној 27. новембра 2007. године, донијела је

О Д Л У К У
о неприхватању понуде

Члан 1.
     Не прихвата се понуда Марковић Анке из Човић
Поља, ЈМБ 0708954187996, за непокретности означене
као к.ч.3214/2, зв. "Трчица", у укупној површини од
12434 м2, уписане у ПЛ број 276/04,КО Доњи Жа бар,
Општина Доњи Жабар, а које су понуђене Скупштини
општине Доњи Жабар по праву прече куповине.

Члан 2.
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".
Број: 01-475-6/07 ПРЕДСЈЕДНИК
27. новембра 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној

самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр.
101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чл. 29., 30., 31.и
32. преузетог Закона о промету непокретности("Сл.лист
СР БиХ", бр.38/78,4/89 и "Службени гласник
Републике Српске", бр. 29/94) који се примјењује у
складу са чланом 12.Уставног Закона за провођење
Устава Републике Српске("Службени гласн ик Републике
Српске", бр. 21/92) и чланом 26.тач. 30.Статута
Општине Доњи Жабар ("Службени гласник Општине
Доњи Жабар", бр.6/05), Скупштина општине Доњи
Жабар, на Тридесетдругој редовној сједници одржаној
27.новембра 2007.године, донијела је

О Д Л У К У
о неприхватању понуде

Члан 1.
     Не прихвата се понуда Митровић Жарко из Човић
Поља, за непокретности означене као к.ч.  2752 "Лугови"
у површини 15184 m 2, уписане у ПЛ 457,КО Жабар
Доњи, Општина Доњи Жабар, а које су понуђене
Скупштини општине Доњи Жабар по праву прече
куповине.

Члан 2.
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће
објављена у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".

Број: 01-475-7/07 ПРЕДСЈЕДНИК
27. новембра 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној

самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр.
101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чл. 29., 30., 31.и
32. преузетог Закона о промету непокретности("Сл.лист
СР БиХ", бр.38/78, 4/89 и "Службени гласник
Републике Српске", бр. 29/94) који се примјењује у
складу са чланом 12.Уставног Закона за провођење
Устава Републике Српске("Службени гласник Републике
Српске", бр. 21/92) и чланом 26.тач.30.Статута
Општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине
Доњи Жабар", бр.6/05), Скупштина општине Доњи
Жабар, на Тридесетдругој редовној сједници одржаној
27.новембра 2007.године, донијела је

О Д Л У К У
о неприхватању понуде

Члан 1.
     Не прихвата се понуда Томић(Михајло)Живан,Ј МБ
0112958710375 из Доњег Жабара, Томић (Михајло)
Павле ЈМБ 0408953710675 из Доњег Жабара и Перић
Савке рођ. Томић, ЈМБ 1708962187982 из Брчког -
Станови, за непокретности уписане у државини у
корист именованих са 1/4 дијела,и то означене као
к.ч.1133/2,1133/4 и 1133/5 зв. "Стевачиновка" њиве 2
класе, и к.ч.1632, зв."Гај Шума"  2 класе,у укупној
површини од 19871 м 2, уписане у ПЛ број 308/4, КО
Доњи Жабар, Општина Доњи Жабар, а које су
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понуђене Скупштини општине Доњи Жабар по праву
прече куповине.

Члан 2.
  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће

објављена у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".

Број: 01-475-5/07 ПРЕДСЈЕДНИК
27. новембра 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.
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   На основу члана 43. Закона о локалној

самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр.
101/04, 42/05 и 118/05),а у складу са одредбама члана 9.
Закона о буџетском систему Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", бр. 96/03,
14/04, 67/05, 34/06 и 128/06) и члана 44.Статута
Општине Доњи Жабар (Службени гласник Општине
Доњи Жабар",бр.6/05), Начелник општине доноси

П Р А В И Л Н И К
О ОБРАЧУНУ,НАПЛАТИ И КОНТРОЛИ НАПЛАТЕ

ЈАВНИХ ПРИХОДА

Члан 1.
   Овим Правилником прописују се начин  обрачуна,
разрез,наплата и контрола одређених јавних прихода
који припадају Општини доњи Жабар,у складу са
законом.

Административна служба надлежна за послове
финансија и буџета(у даљем тексту:Служба финансија и
буџета) уредно аналитички евидентира јав не приходе
Општине,у циљу постављање основа за планирање
годишњег буџета општине.

Члан 2.
Комуналне таксе на истакнуту фирму (722312)

Одлуком о комуналним таксама обавезу плаћања
комуналне таксе на истакнуту фирму у годишњем
износу имају сва правна лица,њихове пословне јединице
и други дијелови правних лица за чије обављање
дјелатности су неопходне пословне просторије,као и
самостални предузетници, који обављају дјелатност на
територији општине Доњи Жабар.Под истакнутом
фирмом подразумијева се свака ознака или натпис која
означава да одређено 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.Од плаћања општинске комун алне
таксе ослобођена су правна лица над којима је, у
моменту наступања таксене обавезе, отворен стечајни
или ликвидациони поступак.
Такса на истакнуту фирму утврђује се у годишњем
износу,према Тарифи комуналних такси која је саставни
дио Одлуке о комуналним таксама.
Рјешење Административне службе надлежне за
комуналне дјелатности којим је утврђена обавеза
плаћања комуналне таксе на истакнуту фирму ,доставља
се:

- обвезнику,
- Пореској управи
- Служби за за финансије и буџет ,
- архиви.

На основу Извјештаја Пореске управе,Служба за
финансије и буџет врши задужење по основу комуналне
таксе и књижи уплате обвезника комуналне таксе.
Уколико таксени обвезник у року утврђеним рјешењем
не поднесе пореску пријаву и не плати таксу,Служба за
финансије и буџет ће обавијестити К омуналну
полицију,која врши контролу примјене Одлуке о
комуналним таксама,у складу са Законом о комуналној
полицији.

Члан 3.
Комуналне таксе за коришћење простора на јавним

површинама или испред пословног простора у пословне
сврхе-запремање тротоара испред  пословних просторија

(722314)
Административна службе надлежна за комуналне
дјелатности,по службеној дужности,Рјешењем утв рђује
обавезу плаћања комуналне таксе  за коришћење
простора на јавним површинама или испред пословног
простора у пословне сврхе  свим правним или
физичким лицима која поднесу захтјев за коришћење
услуге за коју је прописано плаћање комуналне таксе.
Ова такса плаћа се мјесечно,односно по дану запремања
тротоара испред пословних просторија,у зависности од
одобреног периода коришћења јавне
површине.Обвезник који уреди свјетлећу рекламу
ослобађа се обавезе плаћања таксе за рекламу у години у
којој је поставио свјетлећу рекламу
Рјешење којим је утврђена обавеза плаћа ња комуналне
таксе за коришћење простора на јавним површинама
или испред пословног простора у пословне сврхе
доставља се

- обвезнику на који се односи,
- Пореској управи
- Служби за за финансије и буџет
- архиви.

На основу уплате и Рјешења евидентира се ова врста
прихода.

Уколико таксени обвезник у року утврђеним
рјешењем не поднесе пореску пријаву и не плати
таксу,Служба за за финансије и буџет,односно
Административна службе надлежна за комуналне
дјелатности,обавијестиће Комуналну полицију ради
провођења поступка против обвезника,у складу са
Законом о комуналној полицији.

Члан 4.
Комунална такса за држање средстава за игру и забаву

(билијар,томбола и др.) у угоститељским и другим
објектима (722315)

Комунална такса за држање средста ва за игру и забаву
плаћа се у годишњем износу 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 .
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 података добијених пописом  од стране
комуналне полиције,Административна служба надлежна
за комуналне послове утврђује рјешењем износ
комуналне таксе.
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Обвезницима који не поднесу на вријеме пријаву или
дају нетачне податке приликом вршења пописа  од
стране комуналне полиције ,разрезана редовна такса
повећава се за 50%.
Уколико таксени обвезник у року утврђеним рјешењем
не поднесе пореску пријаву и не плати таксу,Служба за
за финансије и буџет,односно Административна службе
надлежна за комуналне дјелатности,обавијестиће
Комуналну полицију ради провођења поступка п ротив
обвезника,у складу са Законом о комуналној полицији.

Члан 5.
Комунална такса за држање музике и извођење забавног

програма(уживо) (722316)
Таксени обвезници дужни су настанак таксене обавезе
за држање музике и извођење забавног програма(уживо),
пријавити Административној служби надлежној  за
комуналне послове одмах по при јему одобрења за
држање музике.На основу пријаве,рјешењем се утврђује
износ таксе за цијело вријеме за које је одобрено
држање музике или извођење забавног пр ограма.
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.
Административна служба  за комуналне послове и
комунална полиција,независно од обавезе таксеног
обвезника за пријаву одобрења за држање музике  или
извођење забавног програма ,прикупља податке о
издатим одобрењима,односно да ли се у угоститељским
објектима држи музика или изводи заб авни програм
и,у складу са Одлуком о комуналним таксама, доноси
рјешење о утврђивању обавезе плаћања комуналне
таксе.
Уколико таксени обвезник у року утврђеним рјешењем
не поднесе пореску пријаву и не плати таксу,Служба за
за финансије и буџет,односно Ад министративна службе
надлежна за комуналне дјелатности,обавијестиће
Комуналну полицију ради провођења поступка против
обвезника,у складу са Законом о комуналној полицији.

Члан 6.
Комуналне таксе за коришћење рекламних паноа и

рекламних натписа (722318)
Административна служба за комуналне дјелатности ,по
службеној дужности,Рјешењем утв рђује обавезу плаћања
комуналне таксе за коришћење рекламних паноа и
натписа,у мјесечном износу,свим правним лицима и
физичким лицима која обављају дјелатност у складу са
Законом о занатско-предузетничкој дјелатности  на
територији општине Доњи Жабар,и који на јавној
површини имају истакнут рекламни пано или рекламни
натпис.
За истакнуту рекламни пано или рекламни натпис,плаћа
се мјесечно 2,5 % од прописане годишње таксе за
истакнуту фирму.
Рјешење којим је утврђена обавеза плаћа ња комуналне
таксе за коришћење рекламних паноа  у пословне сврхе
доставља се

- обвезнику на који се односи,
- Пореској управи
- Служби за финансије и буџет ,
- архиви.

На основу Рјешења Административне службе з а
комуналне дјелатности,Служба за финансије и буџет
врши задужење по основу  комуналне таксе за
коришћење  рекламних паноа и натписа и књижи
уплате обвезника комуналне таксе.
Административна служба за комуналне послове и
комунална полиција,независно од об авезе таксеног
обвезника за запремање протоара испред пословне
просторије,прикупља податке о издатим одобрењима,
односно да ли се ради о заузимању јавне површине и,у
складу са Одлуком о комуналним таксама,доноси
рјешење о утврђивању обавезе плаћања комунал не
таксе.
Уколико таксени обвезник у року утврђеним рјешењем
не поднесе пореску пријаву и  не плати таксу,Служба за
за финансије и буџет,односно Административна службе
надлежна за комуналне дјелатности,обавијестиће
Комуналну полицију ради провођења поступк а против
обвезника,у складу са Законом о комуналној полицији.

Члан 7.
Накнада за уређење градског и осталог  грађевинског

земљишта (722411)
 Накнада за уређење градског грађевинског земљишта
утврђује се рјешењем о урбанистичкој сагласности,а за
уређење осталог грађевинског земљишта -рјешењем о
одобрењу за грађење,у складу са одредбама Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске,Закона о
уређењу простора и Општинским одлукама.
  Административна служба надлежна за просторно
уређење која издаје урбанистичку  сагласност,односно
одобрење за грађење,по потреби излази на терен ради
правилног утврђивања висине накнаде за уређење
грађевинског земљишта.

Рјешење се доставља:
- подносиоцу захтјева,
- урбанистичко-грађевинској инспекцији,
- Служба за финансије и буџет
- евиденција
- архива.

Рјешењем о урбанистичкој сагласности,односно
одобрењу за грађење одређује се  висина и рок плаћања
накнаде за уређење грађевинског земљишта.
Доказ о извршеној уплати инвеститор прилаже уз
захтјев за издавање одобрења за грађење (на градском
грађевинском земљишту) ,односно одобрења за
употребу грађевине(на осталом грађевинском
земљишту.Уплату мора извршити лице које је одређено
као инвеститор ради ваљане евиденције у Служби за
финансије и буџет.
На основу извршене уплате и извода банке у
рачуноводству се врши књижење прихода по основу
накнаде за уређење грађевинског земљишта.
Уколико инвеститор,приликом подношења захтјева за
одобрење за грађење не приложи доказ о извршеној
уплати накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта,односно приликом по дношења захтјева за
употребу грађевине не поднесе доказ о уплати накнаде
за уређење осталог грађевинског земљишта,
Административна служба надлежна за просторно
уређење, након опомене и позива на плаћање накнаде за
уређење грађевинског земљишта,одбациће зах тјев ако
подносилац захтјева не изврши уплату.
Због законске одредбе према којој Урбанистичка
сагласност,односно одобрење за грађење  престаје да
важи након истека одређеног периода ,ако се у
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одређеном року,не затражи одобрење за
грађење,односно одобрење за  употребу грађевине,па
самим тим могућност да инвеститор у том периоду
одустане од градње,Рјешење се не доставља у
рачуноводство у том периоду,како би се по истом
извршило задужење.

Члан 8.
Накнада за природне погодности и погодности изграђене

инфраструктуре (једнократна рента) (721223)
Накнада за природне погодности и погодности

изграђене инфраструктуре(једнократна рента)  утврђује
се Рјешењем о урбанистичкој сагласности за
градско,односно одобрењем за грађење за остало
грађевинско земљиште ,у складу са Законом о
грађевинском земљишту Републике Српске и
Општинским прописима.
 Административна служба надлежна за просторно
уређење,по потреби излази на терен ради утврђивања
стварног стања,те након извршеног увида у просторно -
планску документацију,обрачунава нак наду за природне
погодности и погодности изграђене инфраструктуре
(једнократну ренту).
Рјешење о урбанистичкој сагласности ,односно о

одобрењу за грађење се доставља:
- подносиоцу захтјева,
- урбанистичко-грађевинској инспекцији,
- Служби за финансије и буџет
- евиденцији
- архиви.

Рјешењем о урбанистичкој сагласности(за градско
грађевинско земљиште),односно о одобрењу за
грађење(остало грађевинско земљиште)одређује се рок у
којем је инвеститор дужан да изврши уплату утврђене
накнаде за једнократну ренту.
Доказ о извршеној уплати инвеститор прилаже уз
захтјев за издавање одобрења за грађење (за градско
грађевинско земљиште) ,односно одобрења за
употребу(остало грађевинско земљиште)
грађевине.Уплату је дужно извршити лице које је
одређено као инвеститор ради ваљане евид енције у
Служби за финансије и буџет.
На основу извршене уплате и извода банке у
рачуноводству се врши књижење прихода по основу
накнаде за природне погодности и погодности
изграђене инфраструктуре (једнократна рента) .
Уколико инвеститор,приликом подношења  захтјева за
одобрење за грађење,односно одобрењу за употребу
грађевине не приложи доказ о извршеној уплати
накнаде за једнократну ренту,Административна служба
надлежна за просторно уређење,након опомене и
позива на плаћање накнаде за уређење грађевинског
земљишта,одбациће захтјев ако подносилац захтјева  не
изврши уплату.

Члан 9.
Сва рјешења,уговори и закључци из којих произилазе
обавезе плаћања предвиђене овим правилником,треба
да испуњавају слиједеће услове:

- да предузеће или предузетник обавља своју
дјелатност

- да су физичка лица стварни власници или
посједници некретнина

- да садржи тачан назив предузећа или предузетника,
односно тачно име и презиме физичког лица са
тачном адресом истог

- Административна служба надлежна за издавање
рјешења код одређивања нос иоца обавеза треба да
користи јединствену базу података(ЈБМГ - за
физичка лица,ЈМБГ и ЈИБ –за предузетнике,ЈИБ –
за предузећа)

- да Служби за финансије и буџет достављају само
рјешења овјерена печатом правоснажности

- рјешења у цијелом дијелу морају бити у скла ду са
Општинским прописима и овим Правилником

- Административна служба надлежна за издавање
рјешења и Служба за финансије и буџет  могу да
признају уплате које се односе само на лице
носиоца обавезе на кога гласи рјешење

- У свим рјешењима из којих проистичу о бавезе
треба да стоји да се на неплаћене износе накнада
плаћа законска затезна камата.

Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар.
Број:02-400-7/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
26.10.2007.године Саво Јовичић,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р
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   На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број 101/04,
42/05, 118/05)и Правила о оцјени рада службеника
јединице локалне самоуправе(“Службени гласник
Републике Српске”,број 37/05),Начелник општине
Доњи Жабар, доноси

У П У Т С Т В О
О ПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОЦЈЕЊИВАЊА
РАДА СЛУЖБЕНИКА АДМИНИСТРАТИВНЕ

СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Члан 1.
Овим Упутством утврђује се јединствена процедура о

једнообразност у поступку оцјењивања службеника
Административне службе општине Доњи Жабар(у
даљем тексту службеника), ради њиховог оптималног
радног ангажовања,квалитетног и професионалног
обављања радних задатака,утврђивања потребе за
додатним образовањем и усавршавањем и
одговарајућег материјалног стимулисања на основу
постигнутих резултата рада.

Члан 2.
Ово Упутство дужна су примјењивати лица надлежна

за оцјењивање службеника.
Члан 3.

Оцјењивање рада службеника врши се једанпут
годишње, у периоду од 15 јануара до краја фебруара
текуће године,за протеклу годину,на обрасцу за
оцјењивање прописаном од стране Министарства
управе и локалне самоуправе Републике
Српске(„Службени гласник Републике Српске”,број
37/05)

Оцјењивање се може вршити и периодично
(тромјесечно),а резултат ванредног оцјењивања се
узима у обзир код доношења редовне годишње оцјене.

Службеник се оцјењује периодично у следећим
случајевима:

-  ако се нарочито истакао у раду у периоду након
последњег оцјењивања,



Страна 22 Сриједа,28 новембар 2007.           СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ Ж АБАР Број 10

-  ако је због његовог нестручног или немарног
рада нанесена штета или нарушен углед
Административне службе општине,или

-  ако је у години за коју се оцјењује провео мање од
шест мјесеци у радном односу.

Члан 4.
Оцјену рада службеника врши нач елник општине.
Оцјену рада секретара Скупштине општине врши

комисија од три члана коју именује Скупштина
општине.

Члан 5.
Предмет оцјењивања су:
- квалитетно,ефикасно и стручно обављање послова,
- обавезно стручно усавршавање(успјешно похађање

курсева,семинара,симпозијума,конференција и слично,
према плану и програму рада) и марљивост у служби
(озбиљан и предан приступ радним задацима),

- домаћински однос према средствима
рада,рационално коришћење радног времена и
пресутност на послу,

- личне особине значајне за службу(однос према
радним колегама и странкама и понашање у складу са
Кодексом понашања службеника јединице локалне
самоуправе),

- објављивање стручних радова, студије, публикација,
научних радова књига,школских уџбеника и слично,

- стручно усавршавање (сваки вид
самоиницијативног стручног усавршавања који
доприноси унапређењу услуга које пружа
Административна служба и који доприноси богаћењу
интелектуалног потенцијала службеника).
   Оцјењивање се врши кроз систем бодовања који
представља математички израз вредновања рада у
складу са Правилима о оцјени рада службеника јединице
локалне самоуправе(„Службени гласник Републике
Српске”,број 37/05).

Члан 6.
Процес оцјењивања започиње утврђивањем

распореда оцјењивања службеника од стране
надлежних лица из члана 4. Упутства.

Распоред оцјењивања службеника се објављује на
огласној табли Административне службе општине до
15 јануара текуће године.

Члан 7.
Прије доношења коначне оцјене о раду службеника,

лица надлежна за оцјену рада дужна су да обаве
појединачне разговоре са службеницима  чији се рад се
оцјењује.
Разговор са службеницима се обавља у следећим

фазама:
- службеник се упознаје са сврхом и начином

оцјењивања,
- тражи се од службеника да опише свој рад у

протеклој години, потешкоће које је имао у испуњавању
радних задатака, предложи доношење одређених мјера
које би унаприједиле извршавање послова и олакшале
рад на радном мјесту,

- руководилац износи своје образложено мишљење о
раду службеника,

- настоје да усагласе евентуалне несугласице које
произилазе из сукоба мишљења да би се заједнички
утврдили циљеви које треба остварити у наредном
периоду.

Члан 8.
Након обављеног разговора лице или комисија

надлежна за оцјену рада даје коначну оцјену,попуњава
прописани образац, доставља га службенику чији је
рад оцјењен и у досије службеника најкасније до 15.
марта текуће године.

Запосленом се доставља копија обрасца оцјене док се
оргинал чува у досијеу оцијењеног службеника.

Збирни извјештај о извршеном оцјењивању
службеник за управљање људским ресурсима-
Стручни сарадник за лична стања грађана,радне
односе,опште управне послове и представке , доставља
Начелнику општине најкасније до 31. марта текуће
године.

На основу извјештаја из става 3.овог члана
Начелник општине може,у складу са законом,
колективним уговором и Општинским прописима,
повећати или укинути стимултивним додатак на плату
службеника.

Члан 9.
На основу резултата оцјењивања, службеник за

управљање људским ресурсима- Стручни сарадник за
лична стања грађана, радне односе, опште управне
послове и представке ће, по указаној потреби,
припремити приједлог програма стручног образовања
и усавршавања службеника, који одобрава Начелник
општине.

Члан 10.
У случају неслагања службеника са оцјеном,службеник

има право на приговор Начелнику општине у складу са
члановима 152. и 153.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске”, број 101/04,
42/05 и 118/05).

Начелник општине може да прихвати приговор
запосленог и промијени дату оцјену или да потврди
оцјену.

Члан 11.
Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.

Број: 02-12-6/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,30.10.2007.  године Саво Јовичић ,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р
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   Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана
43.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник
Републике Српске",бр.101/04,42/05  и 118/05),а у складу
са чланом 44.тач.23.Статута општине Доњи Жабар
("Службени гласник општине Доњи Жабар",
бр.6/05),доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за контролу и пријем
радова текућег одржавања и реконструкције

локалних и некатегорисаних путев а у
2007.години

1. Образује се Комисија за контролу и пријем радова
текућег одржавања и реконструкције локалних и
некатегорисаних путева у 2007.години(у даљем
тексту:Комисија),у саставу:
1) Драгиња Ђорђић,службеник Административне

службе,предсједник Комисије,
2) Јово Жигић,службеник Административне

службе,члан,Замјеник предсједника Комисије
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3) Мићо Гајић,предсједник Савјета Мјесне
заједнице Доњи Жабар,члан

4) Цвијетин Радовановић,предсједник Савјета
Мјесне заједнице Лончари,члан,и

5) Драго Јосиповић,предсједник Савјета Мјесн е
заједнице Човић Поље,члан.

2. Комисија из тачке I.овог Рјешења има задатак да
изврши контролу и пријем радова  текућег
одржавања и реконструкције локалних и
некатегорисаних путева у 2007.години од стране
предузећа "GALAX-NISKOGRADNJA" дионичко
друштво Брчко,у складу са Програмом одржавања
локалних и некатегорисаних путева за
2007.годину("Службени гласник Општине Доњи
Жабар",бр.4/07),а нарочито:
- назначење врсте радова (нпр. насипање,

равнање,гредерисање,врста и квалитет
посипног материјала и сл.),ознака и дужи на
дионица локалних путева на којима су
наведени радови извршени

- оцјену о томе да ли су радови извршени у
складу са уоченим потребама и стању локалних
путева

- податке прикупљене од Савјета мјесних
заједница о планираним и извршеним
пословима одржавања некатегорисаних путева.

3. Комисија,по завршетку посла,сачињава и доставља
извјештај начелнику општине,у складу са тачком
2.овог Рјешења.

4. Предсједник и чланови Комисије имају право на
накнаду за свој рад,и то у висини од 70,00 КМ за
предсједника и 50,00 КМ за члан ове
Комисије.Накнада се исплаћује након извршења
повјереног посла и доставе извјештаја из тачке 3.
овог Рјешења.

5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
биће објављено у "Службеном гласнику Општине
Доњи Жабар".

Број: 02-022-25/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1.новембра 2007.године Саво Јовичић,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р
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На основу члана 43.Закона о локалној

самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр.
101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 12.
Правилника о минималним техмичко -технолошким
условима за рад пилане("Службени гласник Републике
Српске",бр.34/03)и чланом  44.тач.23.Статута општине
Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр.6/05),Начелник Општине ,доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за утврђивање

испуњености услова за обављање дјелатности
пиланске прераде дрвета

1. Образује се Комисија за утврђивање испуњености
услова за обављање дјелатности пиланске прераде
дрвета(у даљем тексту:Комисија) ,у саставу:

- Слободан Вуковић,службеник Административне
службе,предсједник Комисије,

- Драгиња Ђорђић,службеник Административне
службе,члан,Замјеник предсједника Комисије

- Драгиња Ракић,здравствено -санитарни инспектор,
члан

- Ненад Максимовић,пољопривредни инспектор,
члан,и

- Миле Максимовић,службеник Административне
службе,члан.

2. Комисија има задатак да у управном поступку код
Административне службе надлежне за
привреду,пољопривреду и развој,врши сљедеће
послове:

- утврђује испуњеност услова за обављање дјелатности
пиланске прераде дрвета у складу са  Правилником о
минималним техничко-технолошким условима за рад
пилане("Службени гласник Републике Српске", бр.
34/03),
- утврђује,ванредно,у складу са актом Министарства

управе и локалне самоуправе бр.10.1 -2913/07 од
18.10.2007.године,испуњеност услова за обављање
дјелатности пиланске прераде дрвета за носиоце те
дјелатности према рјешењима донијетим до дана
ступања на снагу овог Рјешења и,по потреби,предлаже
код Административне службе надлежне за привреду,
пољопривреду, трговину и развој,покретање
понављања поступка за измјену или укидање рјеш ења.

3. Власник пилане дужан је у поступку утврђивања
испуњености услова за обављање дјелатности
пиланске прераде дрвета,у смислу тачке 2.алинеја
прва овог рјешења,платити накнаду за рад чланова
Комисије,у бруто износу:

- предсједнику Комисије ................. ...............  100,00 КМ
- замјенику предсједника Комисије  ..............  80,00 КМ
- члановима Комисије,појединачно  ...........   60,00 КМ.
   Накнада се плаћа у укупном износу на рачун Буџета -
Општинских прихода,а Административна служба
надлежна за рачуноводство и финансије врши обрачун
и исплату дијела накнаде члановима Комисије,у складу
са одредбама члана 4.Одлуке о административним
таксама и накнадама("Службени гласник Општине
Доњи Жабар",бр.9/07 Пречишћени текст).Захтјев се
одбацује уколико подносилац за хтјева,у управном
поступку,не плати накнаду за рад чланова Комисије.

4. За обављање послова утврђених у члану 2.алинеја
друга,чланови комисије имају право на накнаду у
пуном износу,из Буџета Општине.

5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
биће објављено у "Службеном гласнику Општине
Доњи Жабар".

Број: 02-052-20/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1.новембра 2007.године Саво Јовичић,с.р.
Доњи Жабар
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С А Д Р Ж А Ј

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
136. ОДЛУКА о усвајању Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за 2007.годину
137. ОДЛУКА о измјени и допуни Одлуке о Општинским административним таксама
138. ЗАКЉУЧАК о усвајању Програма рада Зимске службе на подручју Општине

Доњи Жабар за зимску сезону 2007/2008 године
139. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о провођењу поступка оцјењивања

службеника Административне службе Општине Доњи Жабар
140. ЗАКЉУЧАК-мишљење у вези Нацрта Закона о уређењу простора и грађењу
141. ОДЛУКА о о неприхватању понуде  за куповину непокретности-Илић Илија
142. ОДЛУКА о о неприхватању понуде за куповину непокретности - Марковић Анка
143. ОДЛУКА о о неприхватању понуде за куповину непокретности - Митровић Жарко
144. ОДЛУКА о о неприхватању понуде за куповину непокретности - Томић Живан

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

145. Правилник о обрачуну,наплати и контроли јавних прихода
146. Упутство о провођењу поступка оцјењивања рада службеника Административне

службе Општине Доњи Жабар
147. Рјешење о образовању Комисије за контролу и пријем радова текућег

одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева у 2007.години
148. Рјешење о образовању Комисије за утврђивање испуњености услова за

обављање дјелатности пиланске прераде дрвета

Сриједа,28.новембра 2007.године-Службени гласник Општине Доњи Жабар -Број 10/07

Оснивач и издавач:Скупштина општине Доњи Жабар,Доњи Жабар.Одговорни уредник:Митар
Митровић дипл.правник.Уређује Редакцијски колегиј:Ружица Јовичић,Миле Максимовић и Зденко
Јовановић.Тел/факс:054/875 -100. "Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по
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Ближе информације на телефон:
054/853-031 и 875 - 100,локал 105

Ближе информације на телефон:
022 / 610 - 616


