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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу чл. 45.,46. и 48. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“,број:54/09-Пречишћен текст,126/08 и 92/09) а у складу са чланом 30.Закона о
локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,број:101/04,42/05 и 118/05)и чланом
107.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,број:1/05
и 4/05-исправка),Скупштина опшине Доњи Жабар је на Двадесетседмој редовној седници одржаној 29.
јула 2011.године,донела следећу

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА ПРВО
ПОЛУГОДИШТЕ 2011.ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се извештај о извршењу буџета општине Доњи Жабар за Прво полугодиште 2011.године-период
од 1.јануара до 30.јуна 2011.године (у даљем тексту: Буџет).
Члан 2.
Приходи Буџета за период од 01.01.-30.06.2011.године су остварени у укупном износу од 894.254КМ, а
по врстама прихода како следи:
- Порески приходи............................................................802.147КМ
- Непорески приходи..........................................................56.088КМ
- Трансфери између буџетских јединица-помоћи.........36.019КМ.
Члан 3.
Укупно остварени расходи Буџета у првом полугодишту 2011.године износе 978.193 КМ,како слиједи:
- Текући расходи.......................................................................................827.555КМ
- Издаци за нефинансијску имовину-Капитални расходи....................102.234КМ
- Издаци за отплату дугова.......................................................................48.404КМ.
Члан 4.
У периоду од 01.01.-30.06.2011.године вишак расхода над приходима износи 83.939КМ.
Члан 5.
Распоред остварених прихода и расхода Буџета општине Доњи Жабар за период од 01.01.-30. 6. 2011.
године у табеларном приказу, у прилогу, чини саставни дио ове одлуке.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022-71 /11
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 29.07. 2011.год.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар
Стево Мијатовић, инж. пољопривреде,с.р.

ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2011. ГОДИНЕ
У В О Д
Извјештај о извршењу буџета општине Доњи Жабар за период од 01.01.-30.06.2011. године састављен је
на бази евиденције у књиговодству,а у складу са Законом о буџетском систему,Законом о рачуноводству,
Правилником о финансијском извјештавању буџетских корисника, рачуноводственим стандардима РС и
другим прописима из области рачуноводствено финансијских активности буџетских корисника.
На основу Одлуке Скупштине општине Доњи Жабар број: 01-022-98/10 усвојен је буџет за 2011.годину,
гдје су утврђени укупни приходи у износу од 1.899.400 КМ.
У овом извјештају дат је акценат на анализу остварења плана буџета, те анализу структуре прихода и
расхода уз упоредне показатеље са истим периодом претходне године.
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Општина Доњи Жабар је у периоду од 01.01. – 30.06.2011. године остварила укупне приходе у износу од
894.254 КМ, односно 47% у односу на планиране за 2011. годину, а 89% у односу на остварене у истом
периоду претходне године.
Структуру остварених прихода у периоду од 01.01. – 30.06.2011. године чине:
1. Порески приходи
802.147 КМ
2. Непорески приходи
56.088 КМ
3.Трансфери између буџетских јединица-помоћи
36.019 КМ
Укупни приходи:
894.254 КМ
Укупни расходи у посматраном периоду износе 978.193 КМ, (то представља остварене од 52% у
односу на годишњи план и 118% у односу на исти период претходне године.
Структуру остварених расхода чине:
1. Текући расходи
827.555 КМ
2. Издаци за нефинансијску имовину-Капитални расходи 102.234 КМ
3. Издаци за отплату дугова
48.404 КМ
Укупни расходи :
978.193 КМ
Вишак расхода над приходима износи 83.939 КМ.
ПРЕГЛЕД
ПРИХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Економски
код

1
710000
711000
711112
711113
713000
713111
713113
714000
714111
714211
714311
715000
715111
715112
715113
715115
715116
715211
715212
717000
717111
720000
721000
721222
721311

О П И С
2
ПРИХОДИ
А)ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА НА ДОХОДАК И
ДОБИТ
Порез на приходе од ауторских права,
патената и техничких унапређења
Порез на приходе од пољопривреде и
шумарства
ПОРЕЗИ НА ЛИЧНА ПРИМАЊА И
ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ
ДЈЕЛАТНОСТИ
Порез на приходе од самосталних дјелатности
Порез на лична примања
ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину
Порез на наслијеђе и поклоне
Порез на промет непокретности и права
ПОРЕЗИ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И
УСЛУГА
Општи порез на промет по општој стопи
Општи порез на промет по нижој стопи
Општи порез на промет на деривате нафте
Општи порез на промет алкохолних пића
Општи порез на промет кафе
Општи порез на промет услуга по општој стопи
Општи порез на промет услуга у годишњем
паушалном износу
ИНДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ ДОЗНАЧЕНИ ОД
УИО
Индиректни порези дозначени од УИО-ПДВ
Б) НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ И
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ПОЗИТИВНИХ КУРСНИХ РАЗЛИКА
Приходи од давања у закуп објеката општине
Приход од камата на новчана средства на
редовним трезорским рачунима

ОСТВАРЕЊЕ
I-VI 2010.

УСВОЈЕНИ
БУЏЕТ
ЗА 2011.

ОСТВАРЕ-ЊЕ ИНДЕКС ИНДЕКС
I-VI 2011.
(5/3)
(5/4)

3
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----
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18.983

48.000

37.811

199

79

3.887
15.096
35.389
21.533
4.945
8.911

8.000
40.000
71.000
40.000
6.000
25.000

2.896
34.915
36.348
23.954
323
12.071

75
231
103
111
7
135

36
87
51
60
5
48

2.853

3.500

332

12

9
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37
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3.000
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2
---
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6
----

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

----

----

50

----

----

660.587

1.470.000

727.327

110

49

660.587
73.757

1.470.000
221.900

727.327
56.088

110
76

49
25

1.276

7.700

3

----

----

1.238

7.500

----

----

----
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200

3
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722000
722100
722121
722300
722312
722318
722396

722396
722400
722425
722442
722443
722446
722447
722463
722467
722500
722521
722591
729000
729121
729124
780000
781000
781311
781311
781313
781315
781316
781319

НАКНАДЕ, ТАКСЕ И ПРИХОДИ ОД
ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА
АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ
Општинске административне таксе
КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ И ТАКСЕ
Комуналне таксе на фирму
Комунална такса за коришћење рекламних
паноа
Комунална такса на остале предмете
таксирања-комунална такса за прикључак на
канализацију
Комунална такса на остале предмете
таксирања-годишња комунална такса за
коришћење канализације
НАКНАДЕ ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА
Накнаде за промјену намјене пољопр. земљ.
Накнада за воде за пиће у јавном
водоснабдијевању
Накнада за воде за друге намјене и друге
случајеве намјене за људску употребу
Накнада за воду коју плаћају власници
транспортних средстава који користе нафту
или нафтне деривате
Накнада за испуштење отпадних вода
Накнада за извађени материјал из водотока
Средства за финансирање посебних мјера
заштите од пожара
ПРИХОДИ ОД ПРУЖАЊА ЈАВНИХ
УСЛУГА
Приходи општинских органа управе
Властити приходи буџетских корисника
општина-закуп дворане
ОСТАЛИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Самодопринос на територији општине
Остали општински непорески приходи
В)ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
ЈЕДИНИЦА
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
ЈЕДИНИЦА РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ
Министарство Управе и Локалне самоуправе
Помоћ од Владе РС
Помоћ од Владе РС за асфалтирање путева и
наставак градње Дома културе
Помоћ од Владе РС за изградњу Основне
школе у Лончарима
Помоћ од Министарства здравља
Помоћ Ватрогасног савеза РС

57.750
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49.901
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4.835
4.835
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10.000
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24.016
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5.000
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----

45.000
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24.000
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17.323
3.726

37.700
6.000

17.409
612

100
16

46
10
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25

----
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156

200

66

42

33

1.688

4.000

1.901

113

48

1.439
330

5.000
500

1.325
780

92
236

27
156

9.984

22.000

12.700

127

58

13.019

13.000

1.948

15

15

9.126

13.000

1.198

13

9

3.893

----

750

19

----

14.731
13.841
890

46.500
35.000
11.500

6.184
---6.184

42
---695

13
---54

209.013

85.000

36.019

17

42

209.013

85.000

36.019

17

42

31.019
160.900

85.000
----

31.019
----

100
----

42
----

----

----

----

----

----

----

----

----
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----

8.000
9.094

-------

5.000
----

63
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АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА
СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

6,27 4,03

НЕПОРЕСКИ
ПРИХОДИ
ТРАНСФЕРИ
89,7
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ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Порески приходи у периоду од 01.01.–30.06.2011.године износе 802.147 КМ,односно индекс
њиховог остварења у односу на планиране за 2011.годину је 50, а у односу на исти период
претходне године је 112.Учешће пореских прихода у односу на укупно остварене приходе је
89,70%.
Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности , који обухвата порез на приходе
од самосталних дјелатности и порез на лична примања по основу радног односа остварен је у
износу од 37.811 КМ или 79% у односу на план, а 199% у односу на исти период претходне године.
До пораста овог прихода дошло је као последица измјене законских прописа које регулишу ову
област. Наиме, дошло је до повећања стопе пореза, као и пореске основице.
Порези на имовину, у чијој структури су:порез на имовину, порез на наслијеђе и поклоне и порез
на промет непокретности и права су остварени у укупном износу од 36.348 КМ, односно 51% у
односу на планиране, а 103% у односу на исти период претходне године. На остварење ових пореза
није могуће утицати, а самим тим тешко је и релано планирати, па је због тога проценат остварења у
односу на план, појединачно гледано, код неких ставки изразито мали или изразито велики.
Порез на имовину остварен је у износу од 23.954 КМ, односно 60% у односу на план, а 111% у
односу на исти период претходне године.
Порез на наслијеће и поклоне остварен је у износу од 323 КМ {то је знатно мање у односу на план,
као и на остварење у истом периоду претходне године.
Порез на промет непокретности и права остварен је у износу од 12.071 КМ, односно 48% у односу
на планирану величину, а 135% у односу на исти период претходне године.
Порези на промет производа и услуга су остварени у износу од 332 КМ, са индексом остварења у
односу на план од 9, а у односу на остварење у истом периоду претходне године 12. Порези на
промет производа и услуга се односе на период из 2005. године, који су од стране буџета РС
уплаћивани током 2011.године.
Индиректни порези (ПДВ) су остварени у износу од 727.327 КМ. Остварење овог, као
најзначајнијег прихода, је 49% у односу на планиране, а 110 % у односу на исти период претходне
године.
Из досадашњег искуства приливи по основу овог прихода се у другој половини календарске године
континуирано повећавају, тако да се до краја године очекује остварење овог прихода у још већем
износу у односу на планирану величину.
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Непорески приходи у посматраном периоду су остварени у износу од 56.088 КМ, односно за 25%
у односу на планиране, а 76% у односу на оствареwе у истом периоду претходне године. Њихово
учешће у укупно оствареним приходима је 6,27%.
Општинске административне таксе су остварене у износу од 6.528 КМ, и то у односу на планирану
величину представља остварење од 65%, а у односу на исти период претходне године 135%.
Најзначајнији по величини, у структури непореских прихода, је приход по основу комуналних такса
који је остварен у износу од 24.016 КМ, (то представља 73% од плана на годишњем нивоу или 106%
у односу на остварење истог у истом периоду претходне године. До повећања
овог прихода у односу на планирани, дошло је због тога што се ови приходи већим дијелом остваре
у првој половини године, пошто су постојећи обвезници комуналних такса обавезни исту уплатити
до 30.06.2011. године, док у другој половини године се очекује само прилив од нових обвезника и
постојећих, који касне са уплатама.
Накнаде по разним основама су остварене у износу од 17.409 КМ, што представља 46% од
планираних величина, а 100% од остварења у истом периоду претходне године. Код накнада које су
планиране буџетом дошло је до значајнијег пораста или пада у односу на планиране, пошто их је
тешко реално планирати.
Приходи од пружања јавних услуга су остварени у износу од 1.948 КМ или 15% у односу на план,
и на исти период претходне године. Приходи по основу издавања у закуп спортске дворане су много
мањи од планираних и износе 750 КМ.
Остали непорески приходи износе 6.184 КМ, а односе се на рефундацију дијела бруто плата
приправника.

Страна 5 Понедјељак,15.август 2011.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Број 10
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ-ПОМОЋИ
су пристигли од буџета Републике у износу од 36.019 КМ, а односе се на помоћ од Министарства
здравља и социјалне заштите у износу од 5.000 КМ за побољшање рада службе за социјалну заштиту
и редовну помоћ од Министарства управе и локалне самоуправе у износу од 31.019 КМ, као помоћ
неразвијеној општини.

РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Економски
код

1

О П И С

510000

2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА
ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА
Расходи за лична примања
Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
личних примања запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу закупа
Расходипоосновуутрошкаенергије,
комуналних, комуникационих и транспортних
услуга
Расходи за режијски материјал
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за стручне услуге
Расходи за услуге одржавања јавних површина
и заштите животне средине
Остали непоменути расходи
Расходи финансирања и други финансијски
трошкови
Расходи по основу камата на примљене зајмове
у земљи
Грантови
Грантови у земљи
Дознаке на име социјалне заштите које се
исплаћују из буџета општина
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
општина
Дознаке другим институцијама обавезног
социјалног осигурања које се исплаћују из
буџета општина
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

511000

Издаци за произведену сталну имовину

410000
411000
411100
411200
412000
412100
412200
412300
412500
412600
412700
412800
412900
413000
413300
415000
415200
416000
416100
416200

511100
511200
511300
620000
621000
621300

Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објек.
Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката
Издаци за набавку постројења и опреме
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА
Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату главнице примљених зајмова
у земљи
СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА

ОСТВАРЕЊЕ
I-VI 2010.

УСВОЈЕНИ
БУЏЕТ
ЗА 2011.

ОСТВАРЕЊ
ИНДЕКС ИНДЕКС
Е
(5/3)
(5/4)
I-VI 2011.

3

4

5

6

7

684.976

1.515.210

827.555

121

55

285.835
253.316

662.000
540.000

349.353
299.645

122
118

53
55

35.519

122.000

49.708

140

41

211.519
3.747

432.300
7.500

247.220
1.212

117
32

57
16

34.498

72.500

42.189

122

58

9.684
21.371
7.804
41.032

15.500
35.000
12.000
65.000

8.729
28.797
7.252
40.553

90
135
93
99

56
82
60
62

8.258

38.000

20.082

243

53

85.125

186.800

98.406

116

53

5.458

32.240

17.230

316

53

5.458

32.240

17.230

316

43

94.953
94.953

172.750
172.750

93.464
93.464

98
98

54
54

87.211

215.920

120.288

138

56

87.211

214.320

120.288

138

56

----

1.600

----

----

----

98.236

260.870

102.234

104

39

98.236

260.870

102.234

104

39

73.517

242.870

101.380

138

42

14.230

13.000

----

----

----

10.489
27.135
27.135

5.000
98.320
98.320

854
48.404
48.404

8
178
178

17
49
49

27.135

98.320

48.404

178

49

20.000
830.347

25.000
1.899.400

1.882
978.193

9
118

8
52
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РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Економски
код

1

412930

412930
412930
412940
410000

411000
411100
411210
411210
411220
411220
411230
411240
411290
412000
412120
412210
412210
412220
412220
412220
412230
412310
412320
412330
412390
412390
412510
412520

О П И С
2
СРЕДСТВА ЗА СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног
односа-Расходи за бруто накнаде скупштинским
одборницима
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног
односа-Расходи за накнаде скупштинским
радним тијелима
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног
односа-Општинске награде и признања
Расходи по основу репрезентације-трошкови
општинских и осталих манифестација
ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА
ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА–укупно:
СРЕДСТВА ЗА АДМИНИСТРАТИВНУ
СЛУЖБУ:
РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА
Расходи за бруто плате
Расходи за накнаде за превоз и смјештајРасходи за накнаде за превоз на посао и са посла
Расходи за накнаде за превоз и смјештајРасходи за накнада за коришћење личног возила
за превоз на посао
Расходи за накнаде за топли оброк
Расходи за регрес за годишњи одмор
Расходи за отпремнине, награде и једнократне
помоћи-Расходи за јубиларне награде
Расходи за остале накнаде
Расходи за порезе и доприносе на накнаде
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА
И УСЛУГА
Расходи за закуп постројења и опремеканцеларијска опреме
Расходи по основу утрошка електричне енергије
Расходи по основу утрошка електричне
енергије-канализација
Расходи за комуналне услуге-Расходи за услуге
одвоза смећа
Расходи за комуналне услуге-Расходи за услуге
дератизација и дезинсекција
Расходи за комуналне услуге-Расходи за за
услуге одржавања чистоће
Расходи за комуникационе услуге-поштанске и
телефонске услуге
Расходи за канцеларијски материјал
Расходи за материјал за одржавање чистоће
Расходи за стручну литературу, часописе и
дневну штампу
Расходи за остали режијски материјалТрошкови за рекламни материјал
Расходи за остали режијски материјал
Расходи за текуће одржавање зграда
Расходи за текуће одржавање осталих грађев.
објеката-објеката друмског саобраћаја

ОСТВАРЕЊЕ
I-VI 2010.
3

УСВОЈЕНИ
БУЏЕТ
ЗА 2011.
4

ОСТВАРЕЊЕ ИНДЕКС ИНДЕКС
I-VI 2011.
(5/3)
(5/4)

5

6

7

34.120

69.000

32.374

95

47

2.460

5.000

2.220

90

44

----

1.500

----

----

----

6.680

8.000

2.595

39

32

43.260

83.500

37.189

86

45

285.835
253.316

662.000
540.000

349.353
299.645

122
118

53
55

1.593

3.500

1.182

74

34

150

----

----

----

----

19.336
----

57.000
18.000

29.173
----

151
----

51
----

1.666

1.000

----

----

----

---9.774

1.000
41.500

---19.353

---198

---47

168.259

348.800

210.031

125

60

3.747

7.500

1.212

32

16

15.523

24.000

16.527

106

69

----

12.000

5.131

----

43

3.584

8.000

3.870

108

48

3.000

10.000

2.972

99

30

837

1.500

436

52

29

11.554

19.000

13.253

115

70

7.050
229

10.000
500

7.578
124

107
54

76
25

----

2.000

644

----

32

----

2.000

200

----

10

2.405
232

1.000
1.000

183
760

8
328

18
76

16.370

20.000

18.601

114

96
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412520
412520

412520
412530
412530
412610
412620
412630
412710
412720
412725
412730
412730
412740
412750
412750
412770
412790
412790
412799
412810

412810
412920
412930
412940
412950
412970
412990
412990
412990
413000

413320

Расходи за текуће одржавање осталих
грађевинских објеката-канализација
Расходи за текуће одржавање осталих
грађевинских објеката-трошкови одржавања
уличне расвјете
Расходи за текуће одржавање осталих
грађевинских објеката-одржавање објеката за
водоснабдијевање
Расходи за текуће одржавање опремеодржавање превозних средстава
Расходи за текуће одржавање опремеодржавање канцеларијске опреме
Расходи по основу путовања и смјештаја у
земљи
Расходи по основу путовања и смјештаја у
иностранству
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за услуге финансијског посредовањтрошкови платног промета
Расходи за услуге осигурања-Осигурање возила
Расходи за услуге осигурања-Расходи за
осигурање запослених
Расходи за услуге информисања –Расходи за
услуге штампања,објављивање тендера, огласа
итд.
Расходи за услуге медија
Расходи за рачуноводствене услуге
Расходи за услуге нотара
Расходи за геодетско-катастарске услуге
Расходи за компјутерске услуге-услуге техничке
подршке-Ресор за трезор
Расходи за остале стручне услуге-Услуге
стручних комисија
Остале услуге-Инспектори и комун.полиц.
Надзор-ISO стандарди
Расходи за услуге одржавања јавних површина
(гробаља и сл.).
Расходи за услуге одржавања јавних површинаРасходи по основу утрошка ел.расвјете на
јавним површинама-трошкови енергије-јавна
расвјета
Расходи за стручно усавршавање запослених
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног
односа-привремени и повремени послови
Расходи по основу репрезентације
Расходи по судским рјешењима
Расходи по основу пореза и доприноса на терет
послодавца-Расходи за таксе и накнаде за
регистрацију возила
Остали непоменути расходи-Контрола
исправности воде за пиће
Остали непоменути расходи-Притивградна
заштита
Остали непоменути расходи
РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА И ДРУГИ
ФИНАНСИЈСКИ ТРОШКОВИ
Расходи по основу камата на примљене зајмове
од домаћих јавних финансијских субјеката-Нова
банка

----

5.000

1.755

----

35

----

3.000

4.685

----

156

----

1.000

477

----

48

3.489

3.000

1.148

33

38

1.280

2.000

1.371

107

69

2.823

4.500

1.002

35

22

683

500

39

6

8

4.298

7.000

6.211

145

89

2.773

4.500

2.413

87

54

759

1.500

751

99

50

907

1.000

490

54

49

8.198

9.500

7.334

89

77

8.424
----------

12.000
----------

8.424
2.610
18
664

100
----------

70
----------

1.885

2.000

1.941

103

97

14.006

25.000

10.908

78

44

4.080
----

8.500
1.000

5.000
----

123
----

59
----

----

20.000

300

----

2

8.258

18.000

19.782

240

110

1.248

1.500

753

60

50

26.170

43.800

17.178

66

39

6.197
----

10.000
38.000

11.119
25.370

179
----

111
67

498

1.000

523

105

52

1.249

1.000

910

73

91

2.000

6.000

4.000

200

67

4.503

2.000

1.364

30

68

5.458

32.240

17.230

316

53

5.458

5.930

3.841

70

65
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413320
415000
415210
415210
415210
415210
415210
415210
415210
415210
415210
415210
415210
415210
415210
415210
415210
416000

416110
416120
416120
416120
416120
416120
416120

416210
410000

Расходи по основу камата на примљене зајмове
од домаћих јавних финансијских субјекатаКомерцијална банка
ГРАНТОВИ
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-политичке организације
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-спортске организације
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-спортске манифестације
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-вјерске организације
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-здравствена и социјална заштита
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-Основна школа
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-КУД
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-Општински штаб Цивилне заштите
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи- Накнаде ОИК-а и ЦРБ-а
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-трошкови за провођење избора
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-Општинска организација Црвеног крста
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-Борачка организација општине Доњи
Жабар
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-Савез општина и градова
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-Остали
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-Мјесне заједнице
ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
КОЈЕ СЕ ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ
Текуће дознаке корисницима социјалне заштите
које се исплаћују од стране установа социјалне
заштите
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из
буџета општине-ТекућепомоћиППБ,РВИ и ЦЖР
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из
буџета општине-Текуће помоћи студентима
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из
буџета општине-Текуће помоћи ученицимапревоз ученика
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из
буџета општине-Остали трошкови превоза
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из
буџета општине-Текуће помоћи
пољопривредним произвођачима
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из
буџета општине-Остале текуће дознакеграђанима
Дознаке другим институцијама обавезног
социјалног осигурања које се исплаћују од
стране установа социјалне заштите-Здравствено
осигурање социјално угрожених лица
ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА

----

26.310

13.389

----

37

94.953

172.750

93.464

98

54

----

1.000

----

----

----

46.700

70.000

28.350

61

41

2.150

7.000

3.017

140

43

----

25.000

12.000

----

48

2.000

2.000

----

----

----

13.444

10.000

19.559

145

196

8.277

8.000

1.300

16

16

1.300

5.000

4.774

367

95

3.880

7.000

4.284

110

61

1.409

1.000

1.000

71

100

6.250

16.250

6.600

106

41

2.500

5.000

3.590

144

72

----

500

746

----

149

2.000

7.000

5.694

285

81

5.043

8.000

2.550

51

32

87.211

215.920

120.288

138

56

33.664

75.000

39.647

118

53

2.035

8.000

800

39

10

15.527

30.000

17.260

111

58

30.892

60.000

39.274

127

65

1.011

2.000

565

56

28

----

30.000

11.914

----

40

4.082

9.320

10.828

265

116

----

1.600

----

----

----

641.716

1.431.710

790.366

123

55
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ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА – укупно:
ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ
ИМОВИНУ
Издаци за изградњу и прибављање пословних
објеката и простора-Наставак изградње Дома
културе у Човић Пољу
Издаци за изградњу и прибављање пословних
објеката и простора-Наставак изградње
подручне Основне школе у Лончарима
Издаци за изградњу и прибављање пословних
објеката и простора-Почетак изградње
индустријске зоне
Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних
објеката-локални и некатегорисани путеви
Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних
објеката-Путна комуникација око зграде
општине
Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних
објеката-Путна комуникација око Дома културе
у Човић П.
Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних
објеката-Изградња јавне расвјете
Издаци за изградњу и прибављање осталих
саобр. објеката-пјешачка стаза Д.Жабар-Лончари
Издаци за изградњу и прибављање осталих
објеката-Изградња канализационог система на
подр.општине
Издаци за изградњу и прибављање осталих
објеката-прикључци на канализациону мрежу у
Д.Жабару
Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију осталих објекатаРеконструкција нисконапонске мреже
Издаци за набавку канцеларијске опреме, алата
и инвентара
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУукупно:
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА
Издаци за отплатуглавнице зајмова примљениход
домаћих јавних финанс. субјеката-Новабанка
Издаци за отплату главнице зајмова примљених
од домаћих јавних финансијских субјекатаКомерцијална банка
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА-укупно:
СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА:

511000
511120

511120

511120
511130
511130

511130
511130
511130
511190

511190

511290
511320
510000
621000
621320
621320
620000

36.876

50.000

630

2

1

7.371

20.000

20.124

273

101

----

1.000

----

----

----

2.748

35.000

----

----

----

----

35.000

999

----

3

----

15.000

----

----

----

----

62.000

76.040

----

123

2.340

2.000

3.587

153

179

24.182

----

----

----

----

----

22.870

----

----

----

14.230

13.000

----

----

----

10.489

5.000

854

8

17

98.236

260.870

102.234

104

39

27.135

59.200

29.084

107

49

----

39.120

19.320

----

49

27.135
20.000
830.347

98.320
25.000
1.899.400

48.404
1.882
978.193

178
9
118

49
8
52

РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Одјељак
1

01
04
05
06

О П И С
2
Укупни расходи
функција (збир)
Опште јавне услуге
Економски послови
Заштита човјекове околине
Стамбени и заједнички
послови

ОСТВАРЕЊЕ
I-VI 2010.
3

УСВОЈЕНИ
БУЏЕТ ЗА
2011.
4

ОСТВАРЕЊЕ
I-VI 2011.

ИНДЕКС ИНДЕКС
(5/3)
(5/4)

5

6

7

803.212

1.776.080

929.789

116

52

559.228
---3.584

1.175.210
87.000
8.000

633.617
34.102
3.870

113
---108

54
39
48

87.747

218.870

97.793

111

45

Страна 10 Понедјељак,15.август 2011.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Број 10
07
08
09
10

Здравство
Рекреација, култура, религија
Образовање
Социјална заштита

2.000
57.127
59.863
33.663

2.000
110.000
100.000
75.000

---44.667
76.093
39.647

---78
127
118

---41
76
53

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА
СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ВРСТАМА

10,45

4,95

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

КАПИТАЛНИ
РАСХОДИ
ИЗДАЦИ ЗА
ОТПЛАТУ ДУГОВА
84,6

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
Текући трошкови су остварени у износу од 827.555 односно, индекс остварења у односу на годишњи
план је 55, а у односу на исти период претходне године 121. Учешће текућих расхода у укупно
оствареним расходима је 84,60%.
Расходи за лична примања су остварени у износу од 349.353 КМ или 53% у односу на годишњи план, а
за 22% више у односу на исти период претходне године. У структури ових расхода средства за бруто
плате запослених износе 299.645 КМ, што представља 55% остварења у односу на план, а за 18% више у
односу на исти период претходне године. До повећања бруто плата у односу на план, а и на исти период
претходне године је дошло због повећања стопе пореза на плату, као и пореске основице. Исти је случај
као и код прихода по основу пореза на лична примања.
Накнаде за топли оброк радника су остварене у складу са планом, а знатно су повећане у односу на
исти период претходне године из разлога што је дошло до пораста броја корисника ове накнадеприправника и повећана је основица за обрачун и исплату истог.
Расходи за порез и доприносе на накнаде износе 19.353 КМ. Остварење ових расхода је приближно
половини планираног износа, а у односу на исти период претходне године су повећани из разлога што су
повећане стопе пореза и доприноса као и основице за обрачун истих.
Расходи по основу коришћења роба и услуга износе 247.220 КМ, што је за 7% више у односу на
половину годишњег плана, а за 17% више у односу на исти период претходне године. У оквиру ових
трошкова налазе се трошкови прокњижени на економским кодовима од 412100 - 412900, а односе се на
трошкове скупштине и административне управе.
Трошкови закупа опреме су остварени у износу од 1.212 КМ или 16% у односу на планиране, а 32% у
односу на исти период претходне године. Ови трошкови се односе на закуп линије за трезорско
пословање и мањи су у односу на план и исти период претходне године, пошто нам Министарство
финансије у овој години фактурише знатно мањи мјесечни износ овог закупа.
Трошкови електричне енергије су остварени у износу од 16.527 КМ или 69% у односу на план, а 106% у
односу на исти период претходне године. Трошкови електричне енергије за канализацију су за 7% мањи
од половине годишњег плана.
Трошкови услуга одвоза смећа су остварени у износу од 3.870 КМ, односно 48% у односу на план и
108% у односу на исти период претходне године.
Расходи за услуге дератизације и дезинсекције су остварени у износу од 2.972 КМ, што чини 30%
планиране величине, али ће се планирана средства за ову намјену утрошити у јесенској сезони.
Расходи за услуге одржавања чистоће су остварени у знатно мањем износу у односу на план, као и на
исти период претходне године.
Расходи за поштанске и телефонске услуга су остварени у већим износима од планираних, а и у односу
на исти период претходне године.
Расходи за канцеларијски материјал су остварени у износу од 7.578 КМ, што је за 26% више од половине
плана, а за 7% више у односу на исти период претходне године.
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Расходи за материјал за одржавање чистоће су остварени у много мањем износу од планираних, као и у
односу на исти период претходне године.
Расходи за одржавање путева су остварени у износу од 18.601 КМ или 93% у односу на планирану
величину, а 114% у односу на исти период претходне године.
Расходи за текуће одржавање канализације су остварени у износу од 1.755 КМ или 35% у односу на план.
Расходи за текуће одржавање уличне расвјете су остварени у износу од 4.685 КМ или 156% у односу на
план. Овдје треба нагласити да је у оквиру износа од 4.685 износ од 1.882 КМ утрошен из буџетске
резерве, за што постоји Одлука начелника.
Расходи за текуће одржавање превозних средстава су нешто мањи од половине годишњег плана, а за 17%
су мањи у односу на исти период претходне године.
Расходи за текуће одржавање канцеларијске опреме су већи за 19% од половине годишњег плана, а за 7%
су односу на исти период претходне године.
Расходи по основу путовања у земљи и иностранству су значајно мањи од половине годишњег плана, а и
у односу на исти период претходне године примјећује се значајан пад ових трошкова.
Расходи по основу утрошка горива износе 6.211 КМ, што представља повећање за 39% у односу на план,
а 45% у односу на исти период претходне године. Овдје треба напоменути да цијене горива на тржишту
континуирано расту.
Трошкови платног промета су остварени у износу од 2.413, тј. за 4% више у односу на половину
годишњег плана, а за 13% мање у односу на исти период претходне године.
Расходи за осигурање запослених и осигурање и регистрацију возила су остварени у складу за прописима
који регулишу ову област.
Расходи за услуге јавног информисања који се односе на услуге штампања, објављивање тендера, огласа
итд. остварени су у износу од 7.334 КМ или 77% у односу на план, а 89% у односу на исти период
претходне године.
Услуге медија су остварене у износу од 8.424 КМ, што је у складу са истим периодом претходне године а
за 20% више од половине годишњег плана.
Расходи за рачуноводствене услуге су буџетом за 2011.годину планирани на ставки -Расходи за бруто
накнаде по основу привремених и повремених послова, али због неповољности које пружају закони из
области пореза и доприноса на накнаде по основу повремених и привремених послова прешло се на
начин фактурисања ових услуга од стране пружаоца истих.
За услуге техничке подршке од стране Ресора за трезор издвојено је 1.941 КМ, што је нешто мање од
планиране величине.
Код услуге стручних комисија је дошло до смањења у односу на план, као и на исти период претходне
године.
Средства за услуге инспектора и комуналног полицајца су издвојена у износу од 5.000 КМ, или 59% од
планиране величине, а 123% у односу на исти период претходне године.
Трошкови енергије за јавну расвјету су остварени у износу од 19.782 КМ или 110% у односу на
планиране, а 240% у односу на исти период претходне године. Ови трошкови су повећани због повећане
јавне расвјете на подручју општине.
Расходи за стручно усавршавање запослених су остварени у складу са планом, а у доста мањем износу у
односу на исти период претходне године.
Расходи за бруто накнаде по основу повремених и привремених послова и уговора о дјелу су остварени у
износу од 17.178 КМ или 39% у односу на план, а 66% у односу на исти период претходне године. Ови
расходи су у овој половини године смањени због смањеног броја ових уговора.
Трошкови репрезентације су остварени у износу од 11.119 КМ, односно 111% у односу на планирану
велиичину, а 179% у односу на исти период претходне године.
Расходи по судском рјешењу у износу од 25.370 КМ односи се на спор са ДОО „Слобопром“ Лончари.
Трошкови општинских манифестација су остварени у износу од 2.595 КМ или 32% од планиране
величине, а 39% у односу на исти период претходне године.
Средства за контролу исправности воде за пиће су утрошена у приближно планираном износу на
годишњем нивоу.
За противградну заштиту је издвојено 4.000 КМ, односно 67% у односу на годишњи план, а 200% у
односу на исти период претходне године.
Расходи по основу бруто накнада одборницима су остварени у износу од 32.374 КМ, односно 47% у
односу на план,а 95% у односу на остварење у истом периоду претходне године. Накнаде скупштинским
радним тијелима су исплаћене у износу од 2.220 КМ или 44% у односу на планирану величину.
Остали непоменути расходи износе 1.364 КМ, а односе се на обезбјеђење зграде општине.
Расходи по основу камата на примљене зајмове су остварени у износу од 17.230 КМ или 53% у односу
на план, а односе се на позајмљена кредитна средства за капиталне расходе.
Грантови у периоду од 01.01.-30.06.2011. године износе 93.464 КМ, односно 54% у односу на план, а у
односу на исти период претходне године 98%.
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Средства за спортске организације су издвојена у износу од 28.350 КМ, односно 41% у односу на план,
а средства за финансирање спортских манифестација у посматраном периоду су издвјена у износу од
3.017 КМ или 43% у односу на планирану величину.
Текући грантови вјерским организацијама-Српској православној цркви су дозначени у износу од 12.000
КМ или 48% од планиране величине.
Основној школи је у првој половини години издвојено 19.559 КМ, што је за 96% више у односу на
годишњи план, а индекс остварења у односу на исти период претходне године је 145.
За рад КУД-а издвојено је 1.300 КМ, што чини 16% од планиране величине.
Издвајање општинском штабу Цивилне заштите у посматраном периоду је у проценту од 95% и износи
4.774 КМ, а у односу на исти период претходне године проценат остварења је 367%.
Трошкови за накнаду Локалној изборној комисији су остварени у већем износу у односу на план за 11%.
За општинску организацију Црвеног крста је издвојено 6.600 КМ, што представља у односу на половину
плана смањење за 9%, а у односу на исти период претходне године повећање за 6%.
Борачкој организацији општине Доњи Жабар издвојено је 3.590 КМ, што представqа 72% од годишњег
плана.
Остале помоћи непрофитним организацијама су исплаћене у износу од 5.694 КМ,а односе се на
финансирање протипожарне заштите и ситне помоћи разним удружењима.
Помоћи Мјесним заједницама су издвојене у износу од 2.550 КМ или 32% у односу на план.
Дознаке на име социјалне заштите износе 120.288 КМ, што је за 6% више од половине планиране
величине, а у односу на исти период претходне године представqа оствареwе 138%.
Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују од стране установа социјалне заштите
у првом полугодишту ове године износе 39.647 КМ или 53% од годишњег плана, а 118% у односу на
исти период претходне године.
Средства за војне инвалиде, рањене борце и породице погинулих бораца су издвојена у висини од 800
КМ.
Стипендије су исплаћене у износу од 17.260 КМ, односно индекс њиховог остварења у односу на
планиране је 58, а у односу на исти период претходне године 111. У другој половини године су ови
расходи мањи, пошто је мањи број мјесеци за које се средства за ову намјену дозначавају.
Индекс остварења трошкова превоза ученика у односу на план је 65, а у односу на исти
период претходне године 127. Ови трошкови се односе на превоз ученика у основну школу у износу од
18.250 КМ и средње школе у износу од 21.024. Такође, у другој половини године су и ови расходи мањи,
пошто је мањи број мјесеци за које се средства за ову намјену дозначавају.
Остали трошкови превоза су остварени у износу од 565 КМ или 28% у односу на план, а 56% у односу
на исти период претходне године.
Текуће помоћи пољопривредним произвођачима су издвојене у износу од 11.914 или 40% од планиране
величине на годишњем нивоу.
Остале текуће дознаке грађанима су издвојене у износу од 10.828 КМ или 116% у односу на план, а
265% у односу на исти период претходне године,а односе се на помоћи појединцима на основу
појединачних захтјева.

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ
Трошкови за набавку сталних средстава су остварени у износу од 102.234 КМ.
Капитални расходи-наставак изградње подручне Основне школе у Лончарима за шест мјесеци текуће
године износе 20.124 КМ, односно 101% у односу на план.
Средства за наставак изградње Дома културе у Човић Пољу су утрошена у износу од 630 КМ.
За путну комуникацију око зграде општине издвојено је 999 КМ.
За изградњу јавне расвјете на подручју општине Доњи Жабар издвојено је 76.040 КМ.
За изградњу пјешачке стазе Д.Жабар-Лончари утрошено је 3.587 КМ.
Средства за набавку опреме су утрошена у износу од 854 КМ или 17% у односу на план, а 8% у односу
на исти период претходне године.
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА у износу од 48.404 КМ или 49% у односу на план, односе се на
поврат дијела кредита Новој банци у износу од 29.084 КМ, који је утрошен за изгрдању спортске дворане
и Дома културе, а износ од 19.320 КМ односи се на поврат дијела кредита Комерцијалној банци који је
утрошен за изградњу канализационог система. Учешће ових трошкова у укупним расходима је 4,95%.
Средства буџетске резерве у износу од 1.882 КМ у колони „6“-последња ставка табеларног приказа
расхода по економској и организационој класификацији нису збројена,пошто су збројена у оквиру ставке
412520-Трошкови одржавања уличне расвјете за што су и утрошена.
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Образложење
Разматрање Извјештаја о извршењу буџета за период од 01.01.-30.06.2011. године предвићено је
програмом рада Скупштине општине Доњи Жабар, а у складу са чланом 42. Закона о буџетском систему
Републике Српске (“Службени Гласник Републике Српске”, број:96/03).
У овом извјештају дат је акценат на анализу остварења плана буџета, те анализу структуре буџетских
средстава уз упоредне показатеље са истим периодом претходне године.
Анализа се састоји из два дијела: анализа прихода и анализа расхода.
У оквиру анализе прихода анализирани су порески приходи , непорески приходи и трансфери између
буџетских јединица- помоћи који чине структуру прихода.
Расходи су приказани табеларно према економској, организационој и функционалној класификацији. У
овиру анализе расхода анализирани су текући трошкови,капитални расходи и отплате домаћег
задуживања.
Обрађивач
Служба за буџет и финансије
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Наоснову члана 125.Закона о уређењу простора и
грађењу(“Службени гласник Републике Српске”,
бр.55/10),а у складу са чланом 30. алинеја друга
Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”,бр: 101/04,42/05 и
118/05) и чланом 26. Статута општине Доњи
Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.6/05), Скупштина општине Доњи
Жабар je,на Двадесетседмој редовној сједници
одржаној 29.јула 2011. године, донијела следећу

ОДЛУКУ
О ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ БЕСПРАВНО ПОЧЕТИХ
ИЛИ ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА ИЛИ
ДИЈЕЛОВА ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком регулишу се услови и поступак
за легализацију бесправно почетих или
изграђених
објеката(у
даљем
тексту:
легализација) или дијелова објеката на подручју
општинеДоњиЖабар(удаљемтексту: Општина).
II - ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА
Члан 2.
Изрази употријебљени у овој Одлуци имају
сљедећа значења:
- “објекат” у смислу ове Одлуке подразумијева
склоп грађевинских елемената у простору који је
повезан са земљиштем на одређеној локацији са
свим инсталацијама, постројењима и опремом
(зграде свих врста,саобраћајни, водопривредни и
енергетски
објекти,
објекти
комуналне
инфраструктуре, индустријски, пољопривредни
и други привредни објекти,објекти спорта и
рекреације,гробља, склоништа и др.),као и
захвати у простору којима се мијења начин
коришћења простора,као што су насип, ископ,
одлагалиште и слично,
- “бесправно изграђени објекат” је објекат или
дио објекта,започет или изграђен без одобрења за
грађење након првог аерофотограметријског
снимања 1957.године;

- „уклањање“ објекта је рушење или
демонтажа објекта или његовог дијела,
збрињавање отпадног материјала насталог
рушењем,затеченог
материјала,опреме
и
других елемената и довођење грађевинске
парцеле или њеног дијела у уредно стање;
- „корисна површина“ зграде је збир свих
подних површина, рачунајући од унутрашње
ивице прага улазних врата зграде помножен
одређеним коефицијентима.
III - ПОСТУПАК ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 3.
Постојање бесправно почетих или изграђених
објеката, или дијелова објеката, утврђује се
на основу пријаве власника/инвеститора.
Власници/инвеститори су дужни поднијети
пријаву у року од 3 (три) месеца од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Пријава се подноси административној
служби општине Доњи Жабар надлежној за
просторно уређење и грађење.
Члан 4.
Поступак легализације покреће се по
поднесеном захтјеву од стране инвеститора/
власника
објекта,а
спроводи
га
административна служба општине Доњи Жабар
надлежна за просторно уређење и грађење(у
даљем тексту:надлежни орган),на основу:
- Закона о уређењу простора и грађењу
(“Службени гласник Републике Српске”,бр.
55/10),
- Закона о грађевинском земљишту
Републике
Српске(“Службени
гласник
Републике Српске”,број 112/06),
- Закона о општем управном поступку
(“Службени гласник Републике Српске”,број
13/02,87/07 и 50/10),
- Одлуке о изградњи грађевина и уређењу
простора („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, 9/07 - Пречишћени текст и 5/09), и,
- одредаба ове Одлуке.
Члан 5.
Сматрају се легалним , односно није
потребно спроводити поступак легализације:
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- за објекте и извођење радова за које није
потребно прибавити одобрење за грађење
(чл.78.Закона о уређењу простора и грађењу),
- за објекте дефинисане чланом 78.Закона о
уређењу простора и грађењу, а који су бесправно
изграђени,инвеститори
немају
обавезу
прибављања одобрења за грађење.Инвеститор је,
у складу са законом, обавезан прибавити само
локацијске услове,
- за објекте изграђене пре 1957.године у
габаритима
који
су
снимљени
аерофотограметријски -1957.године.
Члан 6.
Захтеви за легализацију бесправно почетих
или изграђених објеката или дијелова објеката
подносе се у року од годину дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
По истеку рока из става 1.овог члана престаје
могућност накнадног прибављања одобрења за
грађење.
1.Поступак легализације завршеног објекта
Члан 7.
Поступак легализације завршеног објекта
покреће се по захтјеву овлашћеног лица
(инвеститора,односно
власника
бесправно
изграђеног објекта)и подноси на типском
обрасцу, који израђује надлежни орган.
Захтјев за легализацију односи се на накнадно
издавање рјешења о одобрењу за грађење и
одобрење за употребу бесправно изграђеног
објекта.
Члан 8.
Уз захтјев за легализацију завршеног
објекта,прилажу се сљедећи докази:
1. доказ о праву посједа или својине,
2. геодетски снимак фактичког стања,
3. упрошћена техничка документација за
индивидуалне стамбене објекте,
4. пројекат изведеног стања израђен као
главни пројекат у складу са Законом о уређењу
простора и грађењу-за стамбено-пословне и
пословне објекте, израђен у три примјерка, са
доказом о извршеној контроли документације
од стране овлашћеног лица,
5. копију катастарског плана,
6. друге сагласности прописане посебним
Законима,
7. доказ о уплати административне таксе,
8. доказ о уплати накнаде за рад Комисије за
легализацију.
Члан 9.
За индивидуалне стамбене објекте, упрошћени
пројекатизрађујестручнакомисијазалегализацију
именована од стране начелника општине.
Упрошћени пројекат садржи : текстуални и
графички дио.
Текстуални дио садржи:
1. извјештај о степену завршености објекта,

2. изјаву инвеститора о начину извођења
конструкције објекта,као и осталих скривених
радова, који се не могу видјети,
3. техничке извјештаје о стању објекта,
инсталација, инфраструктурне мреже и о
вањском уређењу (посебан осврт на
испуњеност услова за употребу у погледу
стабилности, тј. сигурности),
4. предмјер и предрачун радова (процјена
трошкова изведених радова),
5. корисну површину објекта.
Графички дио садржи:
1. основе свих етажа и крова;
2. карактеристичан подужни и попречни
пресјек кроз објекат;
3.
све
изгледе
(фасаде)објекта,или
фотографије.
Члан 10.
Комисију за легализацију именује Начелник
општине,и иста мора бити технички, стручно
и организационо оспособљена за вршње
повјерених послова легализације.
Задатак комисије је да :
- изађе на лице мјеста и утврди чињенично
стање,
- изради геодетски снимак фактичког стања,
-израдиупрошћену техничку документацију,
- изради стручно мишљење за употребу
објекта,
- попуни одговарајуће обрасце,
- комплетира одговарајућу документацију.
Накнада за рад комисије и трошкове
легализације биће утврђена на основу стварно
проистеклих трошкова поступка.
Накнаду за рад комисије и трошкове
поступка плаћа подносилац захтева.
Накнада се уплаћује на рачун општине
Доњи Жабар.
Члан 11.
Надлежни орган доноси рјешење у законом
прописаном року, и то :
1.Рјешење о накнадном одобрењу за грађење
и накнадном одобрењу за употребу за
завршене објекте,
2. Рјешење о накнадном одобрењу за
грађење за започете или недовршене објекте,
3. Рјешење о привременом задржавању
објеката,
4. Рјешење о уклањању објекта за које није
могуће извршити легализацију.
2.Поступаклегализацијезапочетогобјекта
Члан 12.
Уз захтјев за легализацију започетог
објекта,прилажу се сљедећи докази:
1.доказ о праву посједа или својине,
2.геодетски снимак фактичког стања,
3. техничку документацију израђену у
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складу са Законом о уређењу простора и
грађењу од стране овлашћене организације,
4. стручно мишљење Комисије за легализацију,
5. копију катастарског плана,
6. друге сагласности прописане посебним
Законима,
7.доказ о уплати административне таксе.
По захтјеву инвеститора надлежни орган издаје
накнадно одобрење за грађење.
3. Једнократна рента
Члан 13.
Подносиоци захтева за легализацију дужни су
платити једнократну ренту у складу са Одлуком
о грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број:6/10).
За изградњу грађевина на подручју општине
Доњи Жабар не плаћа се накнада за уређење
грађевинског земљишта, у складу са Одлуком о
грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број:6/10).
IV ПРИВРЕМЕНО ЗАДРЖАВАЊЕ
Члан 14.
За грађевину која не испуњава услове за трајно
задржавање донијеће се рјешење о привременом
задржавању или решење о уклањању.
Члан 15.
Рјешење о привременом задржавању доноси се
изузетно,и траје до промјене околности,или
најдуже до привођења простора намјени
одређеној одговарајућим планским актом.
Члан 16.
Рјешење о привременом задржавању даје
власнику правни основ за
привремено
прикључивање на инфраструктурне и комуналне
објекте.
V УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА
Члан 17.
За почете или изграђене објекте чије грађење
је започето без одобрења за грађење, а
инвеститор не поднесе захтјев за легализацију у
року одређеном овом Одлуком, или поднесени
захтјев буде коначним рјешењем одбијен,
донијеће се рјешење о уклањању.
Члан 18.
На захтјев надлежног органа власници су
дужни уклонити објекте из члана 14.ове Одлуке
уколико дође до промјене околности или
привођена намјени,без накнаде,под пријетњом
принудног извршења.
Члан 19.
Уколико постоји могућност за задржавање само
дијела објекта,а не комплетног објекта, у том
случају одобрење се изадаје за дио објекта, а дио
објекта подлијеже решењу о уклањању.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Начелник општине образоваће стручну
комисију из члана 10.ове Одлуке у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, и
донијети:
- Правилник о спровођењу поступка
легализације,
- Правилник о раду комисије.
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-79/11 Предсједник Скупштине
29.7.2011.год.
Стево Мијатовић,с.р.
Доњи Жабар
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На основу чл.30.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
101/04,42/05 и 118/05)и чл.26.Статута општине
Доњи Жабар(„Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број.6/05), Скупштина општине
Доњи Жабар је на Двадесетседмој редовној
седници одржаној 29.јула 2011.године, донела
следећу

ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ СТАТУСА КОМАСАЦИОНОГ
ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
Укида се статус комасационог земљишта на
подручју општине Доњи Жабар,за катастарске
општине Доњи Жабар и Лончари.
Члан 2.
Графички приказ комасациног земљишта за
катастарске општине Доњи Жабар и Лончари,
у прилогу, чини саставни део ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-73/11
29.7.2011.год.
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Стево Мијатовић,с.р.
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На основу чл.4. Закона о административним
таксама и накнадама („Службени гласник
Републике Српске,бр.8/09-Пречишћен текст),
чл. 30.алинеја девета Закона o локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр.101/04,42/05 и 118/05)и чл.
26.Статута општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, број: 6/05),
Скупштина општине Доњи Жабар је на
Двадесетседмој редовној седници одржаној
29.јула 2011. године, донела следећу
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о општинским административним
таксама(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број:5/11-Пречишћен текст) у члану16.
после тачке 43.додаје се нова тачка 44.која гласи:
„44. грађани који подносе захтев за
легализацију бесправно почетих или изграђених
индивидуално стамбених објеката или дијелова
индивидуално стамбених објеката на подручју
општине Доњи Жабар,за списе и радње у
поступку легализације“.
Члан 2.
У члану 21.ТАРИФА ОПШТИНСКИХ
АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ, у Тарифном
броју 14.у тачки 1.речи „урбанистичка
сагласност“ замењују се речима „локацијски
услови“.
Члан 3.
У Тарифном броју 16. у ставу 1. после алинеје
четврте додаје се алинеја пета која гласи:
„ - за ограде и паное
30,00“.
Члан 4.
У Тарифном броју 18. додаје се нова тачка 2.
која гласи:
„2. за издавање решења о ревизији еколошке
дозволе 48,00“.
Досадашњи став 1. постаје тачка 1.“
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022- 76/11
ПРЕДСЕДНИК
29.7.2011.год.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар
Стево Мијатовић, с.р.
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На основу чл.44.ст.2.Закона о буџетском систему
Републике Српске(„Службени гласник Републике
Српске“,бр.54/09-Пречишћен текст,126/08 и 92/09)
а у складу са чланом 30. Закона о локалној
самоуправи(„Службени
гласник
Републике
Српске“, бр.101/04,42/05 и 118/05) и чланом
107.Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“,бр.1/05 и 4/05-исправка), Скупштина
општине Доњи Жабар је на Двадесетседмој
редовној седници одржаној 29.јула 2011. године,
донела следећу

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О КОРИШЋЕЊУ
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА ПРВО
ПОЛУГОДИШТЕ 2011.ГОДИНЕ

Члан 1.
Усваја се извештај о коришћењу средстава
буџетске резерве буџета општине Доњи
Жабар за прво полугодиште 2011.годинепериод од 1. јануара до 30.јуна 2011.године.
Члан 2.
Извештај о коришћењу средстава буџетске
резерве за прво полугодиште 2011.године , у
прилогу, чини саставни део ове одлуке.
Члан.3
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:01-022-72/11
29.7.2011.год.
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Стево Мијатовић, с.р.
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На основу чл.30.ст. 2.Закона о угоститељству
(„Службени гласник Републике Српске“,
бр.15/10),чл.2. ст.1.Уредбе о критеријумима за
одређивање радног времена у угоститељским
објектима („Службени гласник Републике
Српске“, број:44/11) и чл.26. Статута општине
Доњи Жабар(„Службени гласник општине
Доњи Жабар“,број:6/05), Скупштина општине
Доњи Жабар је на Двадесетседмој редовној
седници одржаној 29.јула 2011.донела следећу:

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
I –ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Предмет
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се радно време
угоститељским објектима на подручју
општине Доњи Жабар.
Критеријуми за одређивање радног времена
прописани овом одлуком не односе се на
угоститељске објекте затвореног типа (мензе,
кантине, одмаралишта).
2. Значење израза
Члан 2.
Изрази који се употребљавају у овој Одлуци
имају следеће значење:
- угоститељски објекти-сви угоститељски
објекти који су регистровани за пружање
угоститељских услуга у складу са Законом о
угоститељству(„Службени гласник Републике
Српске“, број:15/10),
- надлежни орган- административна служба
општине Доњи Жабар надлежна за комуналне
делатности,
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- радно време – време у којем угоститељски
објекти морају бити отворени, односно време у
којем угоститељи могу да обављају угоститељску
делатност у тoку једног радног дана,
- прописано радно време–је радно време
одређено овом одлуком и односи се на
одређивање радног времена за све угоститељске
објекте који послују на подручју општине Доњи
Жабар,
- посебно радно време- је радно време које је
различито од прописаног радног времена и
може бити продужено или скраћено и одређује
се у сваком појединачном случају у односу на
посебан угоститељски објекат,
- летња туристичка сезона- период од
01.априла до 30.септембра текуће године,
- зимска туристичка сезона-период од 1.
октобратекућегодинедо31.мартанареднегодине.
II-РАДНО ВРЕМЕ
1. Прописано радно време
Члан 3.
Угоститељски објекти за смештај, објекти који
пружају кетеринг услуге и угоститељски објекти
типа-ресторани који су смештени на аутобуским
станицама и у непосредној близини аутобуских
станица на удаљености највише до 300 m, могу
радити у неограниченом радном времену(0-24
часа).
Члан 4.
За угоститељске објекте за исхрану и пиће у
којима се корисницима припремају и услужују
топла и хладна јела, пића и напици или само
напици,као
што
су:ресторани,кафане,кафебарови, барови, дискотеке, посластичарнице,
објекти брзе хране, и други објекти за пружање
услуга исхране и пића, на подручју општине
Доњи Жабар, прописује се следеће радно време:
- од 7:00 до 22:00 часа радним данима,
- од 7:00 до 23:00 часа викендом(петком и
суботом).
Члан 5.
Радно време угоститељских објеката из чл.4.
ове Одлуке за време летње туристичке сезоне
одређује се у трајању од:
- од 7:00 до 23:00 часа радним данима,
- од 7:00 до 24:00 часа викендом (петком и
суботом).
Члан 6.
У угоститељским објектима за смештај, у
којима
се
обавља
више
различитих
угоститељских делатности у различитим врстама
угоститељских објеката, утврђује се радно време
посебно за сваку делатност и врсту
угоститељског објекта.
Радно време из става 1.овог члана утврђује се
складу са радним временом прописаним овом
одлуком.

Члан 7.
Радно време дела угоститељског објекта на
отвореном простору или на површинама
прилагођеним
пружању
услуга
изван
угоститељског објекта, као што су баште или
терасе почиње и завршава се у радном
времену тог угоститељског објекта.
Члан 8.
За време новогодишњих празника(31.
децембар,1.јануар,13.и
14.
јануар)
угоститељски објекти могу радити у
неограниченом радном времену.
Члан 9.
Угоститељски објекти који су смештени у
насељу са индивидуалностамбенимјединицама
(породичне куће)морају испуњавати услове у
погледу заштите од буке у складу са посебним
прописима.
Ниво буке у угоститељским објектима из
става 1. овог члана не сме да прелази границе
дозвољене чујности изван угоститељског
објекта у складу са прописима из области
заштите животне средине.
Члан 10.
Угоститељске услуге које се пружају изван
угоститељских објеката (на сајмовима,
вашарима и сл.) могу се пружати у оквиру
радног времена тих манифестација које
одређује организатор манифестације у складу
са посебним прописима.
Надлежни орган за време одржавања
међународне,регионалне,културне
или
спортске манифестације које својим значајем
представљају унапређење туристичке понуде
општине Доњи Жабар,може одредити дуже
радно време угоститељских објеката за време
трајања тих манифестација,по захтеву
организатора
манифестације,односно
по
захтеву Туристичке организације Републике
Српске.
Радно време угоститеља у објектима у којима
се обавља нека друга делатност као што је
културна,образовно-васпитна,спортска
или
трговинска делатност,утврђује се у складу са
радним временом тог објекта, али не дужим
од радног времена прописаног овом одлуком.
2. Продужено радно време
Члан 11.
Надлежни орган може, својим решењем, на
појединачан захтев угоститеља одредити да
угоститељски објекат ради у продуженом
радном времену.
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Издавање решења за рад угоститељског
објекта у продуженом радном времену веже се
за унапред одређени временски период и за
претходно испуњавање услова прописаних
чланом 14.Уредбе о критеријумима за
одређивање радног времена у угоститељским
објектима(„Службени
гласник
Републике
Српске“, број:44/11).
Продуженорадновремеможебитидужедодвасата
у односу на прописано радно време,што у сваком
конкретномслучајуодређујенадлежниорган.
Рад у продуженом радном времену не може се
одредити по службеној дужности.
3. Пригодно радно време
Члан 12.
Угоститељским објектима којима није продужено
радно време у смислу чл.11.ове одлуке,а
организују пригодне свечаности,као што су:
прославе,матурантске забаве,јубиларне прославе,
рођендани и други слични догађаји затвореног
типа, може се само за њихову организацију
одредити дуже радно време(у даљем тексту:
пригодно радно време).
Захтев за пригодно радно време подноси се
надлежном органу најкасније пет дана прије
одржавања активности.
Угоститељ може највише једном седмично
поднети захтев за пригодно радно време.
4. Скраћено радно време
Члан 13.
Изузетно од одредби ове Одлуке, надлежни
орган може одредити да угоститељски објекат
ради у скраћеном радном времену.
Решење о скраћењу радног времена доноси
надлежни орган по захтеву комуналне полиције,
еколошке инспекције или надлежног органа
полиције.
Члан 14.
У поступку доношења решења о скраћењу
радног времена, надлежни орган је дужан да се
придржава следећих критеријума:
1. ако је током године угоститељ најмање два
пута кажњен изрицањем прекршајног налога или
правоснажног решења надлежног суда за
прекршаје због прекорачења радног времена,
односно ако је,током године, угоститељ најмање
једном кажњен изрициањем прекршајног налога
или правоснажног решења надлежног суда за
прекршаје због ремећења јавног реда и мира у
угоститељском
објекту
и
прекорачења
дозвољеног нивоа буке,
2. ако је угоститељски објекат део пословностамбене зграде колективног становања или се
налази у насељу за индивидуално становање, а у
објекту или у његовој непосредној близини се
учестало ремети јавни ред и мир и прекорачује
радновреме,о чему постоје записници надлежних
органа,

3. ако се у угоститељском објекту или у
његовој непосредној близини учестало ремети
јавни ред и мир, о чему постоје записници
надлежних органа.
За утврђивање скраћеног радног времена,
надлежном органу је довољно да утврди
критеријум из једне од претходних тачака.
Члан 15.
Радно време се може скратити за један сат у
односу на прописано радно време.
III ВРЕМЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ
Члан 16.
„Време
толеранције“,односно
време
конзумације услуге које је почело у
прописаном или посебном радном времену
износи 30 минута рачунајући од момента
истека прописаног или посебног радног
времена угоститељског објекта.
Угоститељи су обавезни поштовати „време
толеранције“.
IV ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ
Члан 17.
Угоститељ је обавезан распоред, почетак и
завршетак прописаног и посебног радног
времена видно истакнути на улазу у
угоститељски објекат.
Угоститељ је обавезан да се придржава
истакнутог радног времена из става 1.овог
члана и радног времена прописаног овом
одлуком (чланови 4. и 5.).
V ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 18.
Надзор над применом ове одлуке у погледу
придржавања радног времена у угоститељским
објектима врши комунална полиција.
Надзор над применом ове уредбе у погледу
нивоа буке у угоститељским објектима врши
еколошки инспектор.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Сматра се да је угоститељ прекршио
одредбе ове одлуке
о раду у оквиру
прописаног или посебног радног времена
уколико се по истеку времена толеранције из
члана 16.ове одлуке у објекту затекну лица
која нисузапослена уугоститељском објекту,и у
објекту се гостимапружају угоститељске услуге.
Члан 20.
За повреде одредаба ове Одлуке,угоститељи се
могу казнити у складу са казненим одредбама
прописаним Уредбом о критеријумима за
одређивање радног времена у угоститељским
објектима(„Службени гласник Републике
Српске“,бр.44/11),и
њеним
накнадним
изменама и допунама.
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VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о одређивању радног времена
угоститељским објектима на подручју општине
Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број:2/06).
Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 01-022- 77/11
ПРЕДСЕДНИК
29.7. 2011.год.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар
Стево Мијатовић, с.р.
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На основу чл.30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05)а у вези са чл.2.12 став (9)
Изборног закона Босне иХерцеговине(„Службени
гласник БиХ“,бр.23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,
4/04, 20/04,25/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,
33/08, 37/08 и 32/10),чл. 26.Статута општине
Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“,бр.6/05), чл.1.ст.1 и чл.2. ст.1 Одлуке о
висини накнада за рад чланова изборне комисије
основне изборне јединице у Босни и
Херцеговини(„Службени гласник Републике
Српске“, бр.45/10 и 61/10), Скупштина општине
ДоњиЖабар је на Двадесетседмој редовној
седници одржаној 29.јула 2011.године,донела
следећу

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ДОЊИ
ЖАБАР
Члан 1.
Председнику и члановима Општинске изборне
комисије Доњи Жабар припада накнада за рад у
складу са овом одлуком.
Члан 2.
(Стална месечна накнада)
Председник и чланови општинске изборне
комисије Доњи Жабар имају право на сталну
месечну накнаду за свој рад у висини од 30%
исплаћеног
паушала одборника Скупштине
општине Доњи Жабар.
Члан 3.
(Накнада у изборном периоду)
Председник и чланови општинске изборне
комисије Доњи Жабар имају право на месечну
накнаду у изборном периоду (период од дана
расписивања избора
до дана потврђивања
резултата избора)у висини исплаћеног паушала
одборника Скупштине општине Доњи Жабар.

Члан 4.
Накнада из чл. 2.и 3.ове Одлуке исплаћује се
месечно из средстава буџета општине Доњи
Жабар предвиђених на позицији „Текући
грантови непрофитним субјектима у земљинакнаде ОИК-а и ЦРБ-а“.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
а биће објављена и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022- 74 /11
ПРЕДСЕДНИК
29.7.2011.год.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар
Стево Мијатовић, с.р.
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На основу чл.30.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04,42/05 и 118/05), чл.26.Статута општине
Доњи Жабар и чл.3.ст.1.Одлуке о прославиДана
општине Доњи Жабар(“Службени гласник
општине Доњи Жабар”,бр.10/06), Скупштина
општине Доњи Жабар је на Двадесетседмој
редовној седници одржаној 29.јула 2011.
године, донела следећу

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ
ОДБОРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 14.ОКТОБРАДАНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
Образује се Организациони одбор за
обележавање 14.октобра-Дана општине Доњи
Жабар(у даљем тексту:Организациони одбор)
у саставу:
1. Стево Стевић, начелник општине,
председник Организационог одбора,
2. Стево Мијатовић,председник Скупштине
општине,
заменик
председника
Организационог одбора,
3. Јово Пантелић, заменик начелника
општине, члан Организационог одбора,
4. Никола Ђокановић, потпредседник
Скупштине општине,члан Организационог
одбора,
5. Мирослав Жигић, саветник председника
Скупштине општине,члан Организационог
одбора,
6. Слободан Павловић,одборник, члан
Организационог одбора,
7. Горан Стевановић,одборник, члан
Организационог одбора,
8. Бранка Жаркић, одборник, члан
Организационог одбора,
9. Стефан Робак из Лончара, члан
Организационог одбора,
10. Мићо Гајић из Доњег Жабара, члан
Организационог одбора,
11. Душан Цвијановић из Човић Поља,
члан Организационог одбора.
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Члан 2.
Организациони одбор обавља стручне, планске
и организационе послове који се односе на
припрему и обележавање Дана општине Доњи
Жабар-14.октобра,у складу са Одлуком о
прослави
дана
општине
Доњи
Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број: 10/06).
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-75/11
ПРЕДСЕДНИК
29.7.2011.год.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар
Стево Мијатовић, с.р.
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На основу чл.26.Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:
6/05)а у складу са чл.108. Пословника Скупштине
општине Доњи Жабар(„Службени гласник
општине Доњи Жабар“,број:1/05 и 4/05исправка),Скупштина општине Доњи Жабар је на
Двадестедмој редовној седници одржаној 29. јула
2011.године донела, следећи:

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о стању остваривања
примарне здравствене заштите на подручју
општине Доњи Жабар.
II
Информација из тачке I.овог Закључка,у прилогу,
чини његов саставни део.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:01-022-82/11
ПРЕДСЕДНИК
29.7. 2011.год.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар
Стево Мијатовић, с.р.
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На основу чл.26.Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број:6/05) а у складу са чл.108. Пословника
Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени
гласник општине Доњи Жабар“,број:1/05 и 4/05исправка),Скупштина општине Доњи Жабар је на
Двадестедмој редовној седници одржаној 29.јула
2011. године донела, следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о провођењу Закона
о занатско-предузетничкој делатности са
табеларним приказом регистрованих радњи и
других облика предузетничке делатности.

II
Информација из тачке I овог Закључка, у
прилогу, чини његов саставни део.
III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен и у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.
Број:01-022-81/11
ПРЕДСЕДНИК
29.7. 2011.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар
Стево Мијатовић, с.р.
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

На основу чл.43, а у вези са члановима
40.ст.2 и 72.ст.3 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
101/04,42/05 и 118/05),чл.1 Закона о јавним
набавкама БиХ(„Службени гласник БиХ“,
бр.49/04,19/05,52/05,8/06,24/06, 70/06, 12/09 и
60/10)и чл.5.Правилника о јавним набавкама
роба,услуга и радова(“Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број:2/11), Начелник
општине Доњи Жабар доноси следећу

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У
2011.ГОДИНИ
I
Врши се допуна годишњег плана јавних
набавки за 2011.годину(„Службени гласник
општине Доњи Жабар“,број:2/11)у смислу
спровођења јавне набавке радова-наспиање
пољских путева на подручју општине Доњи
Жабар,која није била планирана годишњим
планом јавних набавки за 2011.годину.
Назив јавне набавке:наспиање пољских
путева на подручју општине Доњи Жабар,
Врста јавне набавке: радови,
Процењена
максимална
бруто
вредност јавне набавке у КМ: 18.750,00
Рок за доделу уговора-закључење
уговора: 15.08.2011.год.,
Рок за реализацију уговора-оквирног
споразума:30.09.2011.год.,
Да ли се предвиђа оквирни споразум: не,
Извор
финансијских
средстава,
потрошачка јединица/економски код: буџет
2011.год., 0071230, 416129,
Да ли се предвиђа субвенционирање: не,
Носилац
израде
посебног
дела
тендерске документације:стручни сарадник
запривреду,
Врста
поступка-процедуре
ЈН:
конкурентски захтев без објављивања
обавештења о јавној набавци,
Најкаснији
термин
отпочињања
активности на ЈН: 25.07.2011.године.
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II
Овом одлуком врши се одустанак од јавне
набавке роба-регресирање дизел горива
за
потребе
пољопривредних
газдинстава
регистрованих на подручју општине Доњи Жабар,
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена и у „Службеном гласникуопштине
Доњи Жабар“.
Број:02-022-44/11
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
25.7.2011.год.
Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар
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Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл.
43.Закона о локалној самоуправи(„Службени
гласник Републике Српске“,бр.101/04,42/05 и
118/05),чл. 46.Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ„бр.49/04,19/05, 52/05,
92/05,8/06, 24/06,70/06, 12/09 и 60/10), чл.8
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“,бр.2/11)и чл.44.Статута Општине Доњи
Жабар(„Службени гласник Општине Доњи
Жабар, бр. 6/05), доноси следећу

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА-НАСИПАЊЕ ШЉУНКА
ПО ПОЉСКИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
I
Приступа се поступку јавне набавке радованасипање шљунка по пољским путевима на
подручју општине Доњи Жабар.
II
Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију јавне набавке је 18.750,00 КМ.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се
из буџета општине Доњи Жабар за 2011.годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују
финансијска
средства
је
„помоћ
у
пољопривреди“,економски
код
416129,
потрошачка јединица 0072130.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
конкурентски захтев за доставу понуда без
објављивања обавештења о јавној набавци.
V
Предвиђени почетак реализације уговора је
одмах, по потписивању уговора, а крајњи рок
завршетка је 30.09.2011.године.
VI
Критеријум који ће се примењивати при
избору најповољнијег понуђача је најнижа цена
технички задовољавајуће понуде.

VII
Комисија за отварање и вредновање понуда
формираће се накнадно,посебним решењем.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.
Број:02-404-23 /11
25.7.2011.год.
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Стевић, с.р.
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На основу
чл.72.Закона
о
локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) чл. 34 ст.1
Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ, бр. 49/04, 19/05,52/05,92/05,8/06,
24/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и чл. 35
Правилника о јавним набавкама роба, радова
и услуга (“Службени гласник општине Доњи
Жабар“,број: 2/11), доноси следећу

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ
ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА-НАСИПАЊЕ ПОЉСКИХ
ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ДОЊИ ЖАБАР
I
У поступку јавне набавке радова-насипање
пољских путева на подручју општине Доњи
Жабар, путем конкурентског захтева за
достављање
понуда
без
објављивања
обавештења о јавној набавци,понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. Д.О.О. „Евђић Коп“ Човић Поље по цени
од 18.746,00КМ са ПДВ-ом ( 13,00 КМ са
ПДВ-ом по m3 шљунка),
2. Д.О.О. „Pelagić-Kop“ Пелагићево по цени
од 19.467,00КМ са ПДВ-ом ( 13,50 КМ са
ПДВ-ом по m3 шљунка),
3. Д.О.О. “PE-Comerc“ Горња Слатина по
цени од 20.188,00КМ са ПДВ-ом (14,00 КМ са
ПДВ-ом по m3 шљунка).
II
Комисија за јавне набавке је на основу
критеријума укупне најниже цијене технички
задовољавајуће понуде извршила вредновање
понуда и утврдила да је најповољнији
понуђач:
Д.О.О. „Евђић Коп“ Човић Поље по цени од
18.746,00КМ са ПДВ-ом ( 16.022,22 КМ+17%
ПДВ-е),по понуди број:7/11 од 27.7.2011.
године.

Страна 22 Понедјељак,15.август 2011.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Број 10
III
Са најповољнијим понуђачем, Д.О.О. "Евђић
Коп” Човић Поље,закључиће се уговор у складу
са Законом о јавним набавкама БиХ и Законом о
облигационим односима.
IV
Против ове одлуке може се поднети писмени
приговор,у року од 5(пет)дана од дана
достављања исте.
Приговор се подноси Начелнику општине,
писмено а може се изјавити и на записник код
овог органа.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена и у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број:02-404-23/11
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
2.08.2011.год.
Стево Стевић,с.р.
Доњи Жабар

129
На основу члана 35.Закона о друмском
саобраћају (Службени гласник Републике
Српске број 111/08 и 50/10) и Члана 8. Одлуке о
безбиједности саобраћаја на подручју општине
Доњи Жабар (Службени гласник општине Доњи
Жабар број 5/09), Начелник општине д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ
СТАЈАЛИШТА ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
Овом одлуком одређују се аутобуска
стајалишта за превоз ученика на подручју
општине Доњи Жабар.
Члан 2.
Аутобуска стајалишта из члана 1.ове Одлуке су:
Аутобуска стајалишта за превоз ученика на
подручју општине Доњи Жабар су:
1. Продавница у Доњем Пољу (код зграде
Мјесне заједнице), улица Светог Саве
2. Прије скретања у Вуковића сокак у Доњем
Пољу код куће Анђелке Николић,улица Светог
Саве
3. Код куће Стевана Жаркића(код плочастог
моста на Источном латералном каналу),улица
Светог Саве
4. Милина Липа, продавница код Ивана
Стјепановића, улица Омладинска
5. Стајалиште у путном појасу Магистралног
пута М1.8 Лончари-Пелагићево код скретања за
насеље ''Баре'', улица Жабарска
6. Амбуланта у Доњем Жабару,улица Светог
Саве
7. Раскрсница код Регионалног пута Р462а, код
куће Николе Ђокановић,улица Светог Саве

8. Код Рибљег Ресторана у Доњем Жабару, на
Регионалном путу Р462а Обудовац2-Лончари,
улица Николе Тесле
9. Раскрсница на улазу у Човић Поље,на
мјесту спајања улица проте Стевана
Аврамовића, Царице Милице и Цара Лазара
10. Раскрсница у Човић Пољу на мјесту
спајања улица Палих Бораца и Видовданске,
код продавнице Јове Пантелић
11. Основна школа у Човић Пољу, улица
Палих Бораца
12. Раскрсница у човић Пољу на мјесту
спајања улица Палих Бораца и улице Светог
Николе, код куће Милана Марковића
13. На мјесту спајања улица Вука Караџића и
Магистралног пута М1.8 граница РС
Лепница-Лончари, код куће Славка Стевића
14. Аутобуска станица Унион-Бричић у
Лончарима у улици Вука Караџића
15. Стајалиште у путном појасу Магистралног
пута М14.1 Лончари-граница РС (Брчко 1)
преко пута Дујковаче, улица Београдска
Члан 3.
Задужује се Административна служба
општине Доњи Жабар-Самостални стручни
сарадник за просторно уређење и грађење за
спровођење активности на уређењу и
обиљежавању аутобуских стајалишта из члана
2. ове Одлуке.
Члан 4.
Аутобуска стајалишта из члана 2.ове Одлуке
представљају
званичне
локације
за
заустављање аутобуса и пријем ученика.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у Службеном гласнику
Општине Доњи Жабар.
Број: 02-345-2/11
15.8.2011. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Стевић,с.р.
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На основу чл.43.Закона олокалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04,42/05 и 118/05) и тачке 150. Упутства о
спровођењу
канцеларијског
пословања
републичких
органа
управе(„Службени
гласник Републике Српске“,бр.31/05, 5/06,
10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10 и
111/10),Начелник општине Доњи Жабар
доноси следеће

РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗЛУЧИВАЊЕ БЕЗВРЕДНОГ
РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Страна 23 Понедјељак,15.август 2011.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Број 10
I
Именује се комисија за излучивање безвредног
регистратурског материјала општинеДоњиЖабар
који је настао од оснивања општине, 1993.
године па закључно са 2009.годином, у саставу:
1. Слободанка Јовичић,председник комисије,
2. Наташа Јосиповић, члан,
3. Свјетлана Стевановић, члан.
II
Излучивање
безвредног
регистратурског
материјала извршиће се на основу листе
категорија регистратурског материјала са
роковима чувања број:02-621-1/02 од 31.10.2002.
год.
III
Ступањем на снагу овог решења,престаједа важи
решење о формирању комисије за излучивање
безвредног регистратурског материјала број:02022-35/09 од 30.10.2009.год.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено и у “Службеном гласнику
општине Доњи Жабар”.
Број:02- 022- /11
15.8.2011.год.
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Стевић,с.р.
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На основу чл.43.Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број:
101/04,42/05 и 118/05), чл.31а и чл.31б Закона о
општем управном поступку ("Службени гласник
Републике Српске",бр.13/02,87/07 и 50/10)и чл.
44.Статута општине Доњи Жабар("Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05),
Начелник општине доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I
Овлашћује се Самостални стручни сарадник за
привреду,Тодор Шалипур из Лончара,по
занимању дипломирани инжињер пољопривреде
(VII степен стручне спреме),ДА МОЖЕ
ВОДИТИ
УПРАВНИ
ПОСТУПАК
БЕЗ
ДОНОШЕЊА УПРАВНОГ АКТА у управним
областима свог радног места, осим управних
ствари у поступку остваривања локалних
пољоприврдених подстицаја у којима може
ВОДИТИ
УПРАВНИ
ПОСТУПАК
И
ДОНОСИТИ УПРАВНЕ АКТЕ.
II
Ово овлашћење важи до његовог опозива или до
престанка радног односа именованог службеника
у Административној служби.
III
Ступањем на снагу овог решења престаје да
важи решење број:02-022-29/10 од 3.8. 2010. год.

("Службени гласник општине Доњи Жабар",
број:10/10).
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено и у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".
Број:02-022- 47/11
15.8.2011.год.
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Стевић, с.р.
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На основу чл.43.Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом
44.Статута општине Доњи Жабар (“Службени
гласник општине Доњи Жабар”, бр.6/05),
Начелник општине Доњи Жабар,доноси
следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Ради остваривања критеријума ефикасности,
делотворности и економичности у обављању
појединих послова функционера, именованих
лица и осталих запослених у општини Доњи
Жабар, одобрава се исплата средстава из
буџета општине Доњи Жабар за употребу
мобилних телефона у службене сврхе,у
следећим износима:
1) Начелник општине..................... до износа
од 42,00 КМ,
2)
Председник
Скупштине
општине.........................до износа од 42,00 КМ,
3) Заменик Начелника општине ........до
износа од 42,00 КМ,
4)
Потпредседник
Скупштине
општине....................... до износа од 42,00 КМ,
5) Саветник председника Скупштине
општине....................... до износа од 42,00 КМ,
6) за остале запослене ........................ до
износа од 12,00 КМ,
(износи су исказани са припадајућим ПДВ-ом).
II
Исплата износа из става I.овог закључка
вршиће се месечно у корист Телекомуникације
РС А.Д. Бања Лука по испостављеним
рачунима за коришћење услуга мреже m:tel,са
позиције 412239 “расходи за комуналне и
поштанске услуге”.
III
Задужује се рачуноводство општине Доњи
Жабар за спровођење овог закључка.
IV
Ступањем на снагу овог закључка престаје
да важи закључак број:02-022-32/08 од
2.децембра 2008.године („Службени гласник
општине Доњи Жабар“,број:13/08).
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V
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен и у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.
Број:02-022-46/11
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
27.7.2011.год.
Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар
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На основу чл. 43.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,бр.
101/04,42/05 и 118/05), чл.44.Статута општине
Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“,број:6/05)и чл.6.Одлуке о додатним
мерама структурне политике и обезбеђењу
средстава за подстицање развоја пољопривреде и
села(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,
бр.2/07 и 1/10),Начелник општине Доњи Жабар
доноси следећи

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА И РАСПОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И
СЕЛА У 2011.ГОДИНИ
Члан 1.
Правилником о условима коришћења и
расподеле средстава за развој пољопривреде и
села у 2011. години (у даљем тексту: Правилник)
прописује се расподела и услови коришћења
средстава за развој пољопривреде и села
предвиђених буџетом општине Доњи Жабар за
2011.годину.
Средства из става 1.овог члана у укупном
износу од 18.750,00 КМ користиће се за подршку
руралном развоју села
и то:за одржавање
пољских путева између пољопривредних парцела
које заједнички користе власници односно
посједници пољопривредног земљишта.
Под пољским путевима у смислу овог
Правилника подразумевају се некатегорисани
путеви који повезују парцеле пољопривредног
земљишта и шуме, доступни ограниченом броју
посједника тих земљишта.
Члан 2.
Под одржавањем пољских путева подразумева
се насипање и разгртање природног шљунка
подесног за изградњу доњих стројева пута, по
пољским путевима на подручју општине Доњи
Жабар.
Члан 3.
Право на подстицајна средства предвиђена
овим Правилником имају физичка лица који су
власници односно посједници пољопривредних
парцела и који заједнички користе одређени
пољски пут до својих пољопривреднихпарцела.
Правна лица не могу остварити право на
подстицајна
средства
предвиђена
овим
Правилником.

Члан 4.
Висина подстицајних средстава предвиђена
буџетом општине Доњи Жабар по једном
захтеву износиће 75% од укупне цене
материјала и услуга.
Преостали износ од 25% сносе власници
односно
посједници
пољопривредног
земљишта који заједнички користе пољски пут.
Члан 5.
Захтев за остваривање подстицајних средстава
подноси један од власника/ посједника
пољопривредног земљишта у име осталих
власника/посједника на прописаном обрасцу
који израђује административна служба
општине Доњи Жабар надлежна за привреду.
Члан 6.
Захтеви за остваривање подстицајних
средстава подносе се најкасније до 10.8. 2011.
године.
Захтеви се подносе административној
служби општине Доњи Жабар надлежној за
привреду.
Захтеви који буду поднешени истеком рока из
става
1.
овог
члана,
сматраће
се
неблаговременим.
Члан 7.
Ради
спровођења
овог
Правилника,
Начелник општине Доњи Жабар формираће
Комисију,која ће утврдити стање и дужину
пута,те потребну количину материјала за
насипање пољских путева.
Послове из става 1.овог члана Комисија ће
решавати у сарадњи са заинтересованим
власницима/посједницима
пољопривредног
земљишта.
Члан 8.
Расподела средстава из члана 1.овог
Правилникавршићесепоредоследуподношења
захтева,а у складу са предвиђеним средствима.
Члан 9.
Извођење радова-насипања пољских путева
вршиће најповољнији понуђач изабран у
складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Извођач радова приступиће насипању
пољских путева
након што подносиоци
захтева којима су одобрена подстицајна
средства уплате износ од 25% од укупне цене
радова на рачун извођача радова.
Члан 10.
Надзор над спровођењем одредби овог
Правилника
вршиће
општинска
пољопривредна инспекција.
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Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења а биће објављен и у „Службеном
гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 02-022- 43/11
25.7.2011.год.
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Стевић,с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
116. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за
Прво полугодиште 2011.године
117. Одлука о легализацији бесправно почетих или изграђених објеката или
дијелова објеката на подручју општине Доњи Жабар
118. Одлука о укидању статуса комасационог земљишта на подручју општине
Доњи Жабар
119. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Општинским административним
таксама
120. Одлука о усвајању Извјештаја о коришћењу средстава буџетске резерве
буџета општине Доњи Жабар за Прво полугодиште 2011.године
121. Одлука о одређивању радног времена угоститељским објектима на
подручју општине Доњи Жабар
122. Одлука о висини накнаде за рад чланова Општинске изборне комисије
Доњи Жабар
123. Одлука о образовању Организационог одбора за обиљежавање 14.
октобра-Дана општине Доњи Жабар
124. Закључак о прихватању Информације о стању остваривања примарне
здравствене заштите на подручју општине Доњи Жабар
125. Закључак о прихватању Информације о провођењу Закона о занатскопредузетничкој делатности са табеларним приказом регистрованих радњи и
других облика предузетничке делатности

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
126. Одлука о измјени и допуни Годишњег плана јавних набавки у 2011.години
127. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова-насипање шљунка по
пољским путевима на подручју општине Доњи Жабар
128. Одлука о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде у
поступку јавне набавке радова-насипање шљунка по пољским путевима на
подручју општине Доњи Жабар
129. Одлука о одређивању аутобуских стајалишта за превоз ученика на подручју
општине Доњи Жабар
130. Рјешење о формирању Комисије за излучивање безвриједног регистратурског
материјала
131. Рјешење о овлашћењу за вођење управног поступка
132. Закључак о одобравању исплате средстава из буџета општине Доњи
Жабар за употребу мобилних телефона у службене сврхе
133. Правилник о условима коришћења и расподјеле средстава за развој
пољопривреде и села у 2011. години
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