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     На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом 17. Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,бр. 96/05 и 98/13) и чланом 26.
став 1. тачка 2) Статута Општине Доњи Жабар („Службени гласник Општине Доњи Жабар“, број 6/05,
Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), Скупштина Општине Доњи Жабар на својој 18. редовној
сједници одржаној дана 4. јула 2014. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о висини плата функционера Општине Доњи Жабар

Члан 1.
   У Одлуци о висини плата функционера општине Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи
Жабар», број 6/14), у члану 4. у ставу 1. број «2,6» мијења се бројем: «2,4», а у ставу 2. број «73» мијења
се бројем: «75».

Члан 2.
   У члану 5. у ставу 1. број «2,4» мијења се бројем: «2,2».

Члан 3.
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.

Број: 01-022-41/14 Предсједник Скупштине
4.  јул 2014. године Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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На основу члана 48. а у вези са чл. 45. и 46. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 121/12) и Правилника о финансијском извјештавању за кориснике
прихода буџета Републике, општине, градова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, број
56/04, 62/04,11/05 и 14/07), члана 30. алинеја 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 101/04,42/05 и 118/05) и члана 26. тачка 4) Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,број 6/05 ,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.),
Скупштина општине Доњи Жабар,на 18. редовној сједници одржаној дана 4. јула 2014.године, донијела је

ОДЛУКУ
о Годишњем финансијском извјештају Буџета општине Доњи Жабар

 за 2013. годину
Члан 1.

УсвајасеГодишњи финансијскиизвјештајбуџета општинеДоњи Жабар за 2013.годину који се састоји из :
- укупно планирана средства 2.026.415 КМ
- укупна буџетска средства-остварење 1.845.784 KM
- укупни буџетски издаци 1.984.700 KM

од тога за:
- утврђене намјене 1.984.700 KM

Гласник
Доњи Жабар
Година XXI – Број 9 Понедјељак, 7. јул 2014. године

СЛУЖБЕНИ

ОПШТИНЕ ДОЊИЖАБАР



Страна 2

Број 9  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Понедјељак, 7. јул 2014.
Члан 2.

Остварени приходи, приливи,помоћи – буџетска средства и распоред буџетских средстава-издаци по
основним и ближим намјенама у билансу општине Доњи Жабар за 2013. годину приказани су у
табеларном прегледу који чини саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.
Буџетски дефицит,негативна разлика између буџетских прихода и примитака и збира буџетских

расхода и издатака износи 138.916 КМ.
Члан 4.

   Извјештај о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину, у прилогу, чини саставни дио ове
Одлуке.

Члан 5.
   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.

Број: 01-022-42/14                                                                               Предсједник Скупштине
4. јул 2014. године Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

И З В Ј Е Ш Т А Ј
O ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2013. ГОДИНУ

УВОД

Извјештај о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2013.годину 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 Републике Српске и
другим прописима из области рачуноводствено финансијских активности буџетских корисника.
   На основу Одлуке Скупштине општине Доњи Жабар број:01-022-109/13 усвојен је ребаланс буџета за
2013.годину, гдје су утврђени укупни приходи у износу од 2.026.415 КМ.

У овом извјештају дат је акценат на анализу остварења плана буџета и анализу структуре прихода и расхода.
Општина Доњи Жабар је у 2013. години остварила укупне приходе у износу од 1.845.784 KM, односно за 8%

мање у односу на планиране за 2013. годину, а 100%  је остварење у односу на 2012.годину.
Структуру остварених прихода у 2013. години чине:
1. Порески приходи 1.479.200 KM
2. Непорески приходи 63.331 KM
3.Трансфери између буџетских јединица-помоћи 103.253 KM
4. Примици од задуживања                                                 200.000 КМ

Укупни приходи:                  1.845.784 KM

Укупни расходи у посматраном периоду износе 1.984.700 КМ, што представља остварење од 98% у односу на
планиране за 2013.годину, а 102% у односу на остварење у 2012.години.
Структуру остварених расхода чине:
1. Tекући расходи                  1.805.795 KM
2. Издаци за нефинансијску имовину-Капитални расходи     74.250 KM
3. Издаци за отплату дугова   104.655 KM
Укупни расходи :                              1.984.700 KM
Вишак расхода  над приходима износи 138.916 KM.

БИЛАНС БУЏЕТА

О  П  И  С ОСТВАРЕЊЕ
У 2012.

УСВОЈЕНИ
РЕБАЛАНС

за 2013.

ОСТВАРЕЊЕ
У 2013.

ИНДЕКС
 (4/2)

ИНДЕКС
 (4/3)

1 2 3 4 5 6
I ПРИХОДИ 1.849.682 2.026.415 1.845.784 100 91
1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 1.676.406 1.591.396 1.479.200 88 93
2.НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 89.397 137.100 63.331 71 46
3.ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ

ЈЕДИНИЦА-ПОМОЋИ 83.879 97.919 103.253 123 105

4.ПРИМИЦИ ОД ЗАЈМОВА УЗЕТИХ ОД
БАНАКА ---- 200.000 200.000 ---- 100

II РАСХОДИ 1.948.007 2.026.415 1.984.700 102 98
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.630.244 1.752.465 1.805.795 111 103
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Средства буџетске резерве у колони 4 ове табеле нису збројена, пошто су књижена на економске кодове на које су
утрошена , па су на истим кодовима и збројена.

ПРЕГЛЕД
ПРИХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економски
код О  П  И  С ОСТВАРЕЊЕ

У 2012.

УСВОЈЕНИ
РЕБАЛАНС

за 2013.

ОСТВАРЕЊЕ
У 2013.

ИНДЕКС
(5/3)

ИНДЕКС
(5/4)

1 2 3 4 5 6 7
П Р И Х О Д И 1.849.682 2.026.415 1.845.784 100 91

710000 A)ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 1.676.406 1.591.396 1.479.200 88 93
711000 ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА НА ДОХОДАК И ДОБИТ 7 11 25 357 227
711113 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 7 11 25 357 227

713000 ПОРЕЗИ НА ЛИЧНА ПРИМАЊА И ПРИХОДЕ
ОД САМОСТАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 85.299 88.200 83.228 98 94

713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности 6.709 8.000 5.493 82 69

713112 Порез на приходе од самосталних дјелатности у
паушалном износу 232 200 45 19 23

713113 Порез на лична примања 78.358 80.000 77.690 99 97
714000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 23.388 78.865 12.776 55 16
714111 Порез на имовину 6.720 1.500 1.988 30 133
714112 Порез на непокретности 9.517 70.365 9.152 96 13
714211 Порез на наслијеђе и поклоне 2.558 2.000 1.636 64 82
714311 Порез на пренос непокретности и права 4.593 5.000 ---- ---- ----
715000 ПОРЕЗИ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 84 120 135 161 113
715113 Општи порез на промет по општој стопи 2 ---- ---- ---- ----
715113 Општи порез на промет на деривате нафте 31 12 16 52 133
715114 Општи порез на промет дуванских прерађевина 2 2 8 400 400
715115 Општи порез на промет алкохолних пића 45 100 106 236 106
715116 Општи порез на промет кафе 4 6 5 125 83
717000 ИНДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ ДОЗНАЧЕНИ ОД  УИО 1.567.628 1.420.000 1.378.836 88 97
717111 Индиректни порези дозначени од  УИО-ПДВ 1.551.390 1.420.000 1.378.836 89 97
717112 Индиректни порези дозначени од УИО-поравнање 16.238 ---- ---- ---- ----
719000 ОСТАЛИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ---- 4.200 4.200 ---- 100
719113 Порез на добитке од игара на срећу ---- 4.200 4.200 ---- 100
720000 Б) НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 89.397 137.100 63.331 71 46

721000
ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ И
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ПОЗИТИВНИХ КУРСНИХ РАЗЛИКА

1.869 1.050 1.482 79 141

721223 Приходи од земљишне ренте 1.811 1.000 1.427 79 143

721311 Приход од камата на новчана средства на
редовним трезорским рачунима 58 50 55 95 110

722000 НАКНАДЕ, ТАКСЕ И ПРИХОДИ ОД
ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА 82.685 124.050 56.798 69 46

722100 АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 10.484 15.000 7.830 75 52
722121 Општинске административне таксе 10.484 15.000 7.830 75 52

722300 КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ И ТАКСЕ 27.712 50.250 27.272 98 54
722312 Комуналне таксе на фирму 25.008 33.000 24.959 100 76
722315 Комуналне таксе за држање средстава за игру ---- 750 750 ---- 100
722318 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 684 1.500 ---- ---- ----

722396 Комунална такса на остале предмете таксирања-
комунална такса  на канализацију 2.020 15.000 1.563 77 10

722400 НАКНАДЕ ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА 42.181 40.800 20.976 50 51
722425 Накнаде за промјену намјене пољ. земљишта 6.422 6.000 2.020 31 34
722435 Накнада за коришћење шума и шумског земљ. ---- ---- 112 ---- ----
722442 Накнада за воде за пиће у јавном водоснабдијевању 23 250 11 48 4

722443 Накнада за  воде за друге намјене и друге случајеве
намјене за људску употребу 47 500 20 43 4

2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ-
КАПИТАЛНИ БУЏЕТ 224.005 164.287 74.250 33 45

3.ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 93.758 104.663 104.655 112 100
4. СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ---- 5.000 1.290 ---- 26
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722445 Накнада за воде и минералне воде које се користе

за флаширање 6 ---- ---- ---- ----

722446
Накнада за воду коју плаћају власници
транспортних средстава који користе нафту или
нафтне деривате

4.035 5.000 3.901 97 78

722447 Накнада за испуштење отпадних вода 6.592 5.000 2.130 32 43
722463 Накнада за извађени материјал из водотока 860 2.000 170 20 9
722465 Накнада за воде за индустријске 97 50 41 42 82

722467 Средства за финансирање посебних мјера заштите
од пожара 24.099 22.000 12.571 52 57

722500 ПРИХОДИ ОД ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА 2.308 18.000 720 31 4
722521 Приходи општинских органа управе 1.198 13.000 360 30 3

722591 Властити приходи буџетских корисника општина-
закуп дворане 1.110 5.000 360 32 7

729000 ОСТАЛИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 4.843 12.000 5.051 104 42
729124 Остали општински непорески приходи 4.843 12.000 5.051 104 42

780000 В)ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
ЈЕДИНИЦА 83.879 97.919 103.253 123 105

781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
ЈЕДИНИЦА РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ 83.879 97.919 103.253 123 105

781311 Министарство Управе и Локалне самоуправе 56.350 28.000 26.650 47 95
781311 Министарство пољопривреде ---- 22.119 22.119 ---- 100
781316 Помоћ од Министарства здравља 27.529 47.000 54.034 196 115
781319 Помоћ од Републичког завода за статистику ---- 800 450 ---- 56
921000 ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА ---- 200.000 200.000 ---- 100
921241 Примици од зајмова узетих од банака ---- 200.000 200.000 ---- 100

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА
СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА

80,14

3,43

5,59 10,84

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

НЕПОРЕСКИ
ПРИХОДИ

ТРАНСФЕРИ

ПРИМИЦИ ОД
ЗАДУЖИВАЊА

     ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Порески приходи у 2013. години износе 1.479.200 KM, односно индекс њиховог остварења у односу на

планиране за 2013.годину је 93, а у односу на остварење у 2012.години је 88. Учешће пореских прихода у
односу на укупно остварене приходе је 80,14%.
Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности, који обухватају порез на приходе од
самосталних дјелатности, порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу и порез на лична
примања по основу радног односа остварени су у износу од 83.228 КМ  или 94% у односу на план, а 98% у
односу на остварење у претходној години.

    Порез на имовину, у чијој структури су:порез на имовину, порез на непокретности, порез на наслијеђе и
поклоне и порез на пренос непокретности и права су остварени у износу од 12.776 КМ, односно 16% у односу
на планиране и 55% у односу на остварење у претходној години. На остварење ових прихода није могуће
утицати, а самим тим тешко је и реално планирати, па је због тога проценат остварења у односу на план код
неких ставки мањи,а  код неких већи. До смањења остварења ових прихода у односу на план дошло је због
промјене законских прописа у погледу обрачуна и наплате истих.

   Индиректни порези (ПДВ)-редовни су остварени у износу од 1.378.836 KM. Остварење овог, као
најзначајнијег прихода ја 97% у односу на планиране,а 89% у односу на остварење истог у претходној години.
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     НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

   Непорески приходи у посматраном периоду износе 63.331 КМ, односно 46% у односу на планиранe, а 71% у
односу на остварење у 2012.години.  Њихово учешће у укупно оствареним приходима је 3,43%.

Oпштинске административне таксе су остварене у износу од 7.830 KM, што у односу на планирану величину
представља остварење од 52%, а у односу на остварење у претходној години 75%.
   Најзначајнији по величини, у структури непореских прихода, је приход по основу комуналних такси koji je
остварен у износу од 27.272 KM, што представља 54% од плана, а 98% од остварења у 2012.години. До
смањења реализације ових прихода у односу на планиране дошло је због смањења прихода по основу
комуналних такси за коришћење рекламних паноа и комуналних такси на канализацију. Такође, сматрамо да је
на смањење комуналних такси на фирму дошло због начина обрачуна исте, гдје су раније обвезници добијали
рјешења о задуживању, а сада су дужни да изврше лично пријављивање обавезе по основу комуналне таксе у
Пореској управи.
   Накнаде по разним основама су остварене у износу од 20.976 KM, што представља остварење од 51% у
односу на планиране величине, а 50% у односу на претходну годину. Код накнада које су планиране буџетом
дошло је до значајног пада у односу на планиране, а такође, и у односу на остварење у претходној години.
   Приходи од пружања јавних услуга су остварени у износу од 720 KM или 4% у односу на план, а  односе се
на услуге које пружа административна служба и закуп дворане.
   Остали непорески приходи износе 5.051 KM, a односе се на рефундацију дијела бруто плата приправника и
остале непореске приходе.

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ-ПОМОЋИ су
пристигли од буџета Републике у износу од 103.253 КМ, a односе се на редован трансфер од Министарства
управе и локалне самоуправе у износу од 26.650 КМ као помоћ нераизвијеној општини, трансфе од
Министарства здравља и социјалне заштите у износу од 54.034 КМ за суфинансирање социјалне заштите на
подручју наше општине, трансфер од Министарства пољопривреде у износу од 22.119 КМ за наставак
изградње Дома културе у Човић Пољу и трансфер од Републичког завода за статистику у износу од 450 КМ за
финансирање дијела трошкова пописа становништва. Њихово учешће у укупно оствареним приходима је
5,59%.
ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА у износу од 200.000 КМ односе се на задуживање ко НЛБ Развојне банке за
капиталне инвестиције које су планиране Ребалансом буџета за 2013.годину.

РАСХОДИ БУЏЕТА БУЏЕТА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економски
код О  П  И  С ОСТВАРЕЊЕ

У 2012.

УСВОЈЕНИ
РЕБАЛАНС

за 2013.

ОСТВАРЕЊЕ
У 2013.

ИНДЕКС
(5/3)

ИНДЕКС
(5/4)

1 2 3 4 5 6 7

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ
КАРАКТЕРА 1.630.244 1.752.465 1.805.795 111 103

411000 Расходи за лична примања 789.412 868.802 865.474 110 100
411100 Расходи за бруто плате 657.088 730.500 727.696 111 100

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених 132.324 138.302 137.778 104 100

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 378.922 425.726 424.846 112 100
412100 Расходи по основу закупа 2.622 2.500 2.420 92 97

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих и транспортних услуга 74.797 71.198 68.542 92 96

412300 Расходи за режијски материјал 18.373 14.000 13.870 75 99
412500 Расходи за текуће одржавање 51.653 45.000 45.627 88 101
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 13.857 12.700 12.975 94 102
412700 Расходи за стручне услуге 57.035 64.194 63.123 111 98

412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне
средине 30.658 21.000 20.098 66 96

412900 Остали непоменути расходи 129.927 195.134 198.191 153 102
413000 Расходи финансирања и други финанс.  Трошкови 25.759 25.480 23.290 90 91
413300 Расходи по основу камата на примљ. зајмове у земљи 25.759 24.080 22.740 88 94
413700 Трошкови сревисирања примљених зајмова ---- 1.400 550 ---- 39
414000 Субвенције 67.030 53.407 53.370 80 100

414120 Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области
пољопривреде, водопривреде и шумарства 67.030 53.407 53.370 80 100

415000 Грантови 141.408 112.050 172.286 122 154
415200 Грантови у земљи 141.408 112.050 172.286 122 154

416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета
општина 227.713 267.000 266.529 117 100
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РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економски
код О  П  И  С ОСТВАРЕЊЕ

У 2012.

УСВОЈЕНИ
РЕБАЛАНС

за 2013.

ОСТВАРЕЊЕ
 У 2013.

ИНДЕКС
 (5/3)

ИНДЕКС
(5/4)

1 2 3 4 5 6 7
СРЕДСТВА ЗА СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ

411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА ---- 156.784 156.731 ---- 100
411100 Расходи за бруто плате ---- 148.880 148.870 ---- 100
411220 Расходи за накнаде за топли оброк ---- 3.470 3.449 ---- 99
411220 Расходи за регрес за годишњи одмор ---- 1.384 1.384 ---- 100
411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде ---- 3.050 3.028 ---- 99
412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 75.350 128.200 128.243 170 100

412730 Расходи за услуге информисања-Расходи за услуге
штампања и објављивања Службеног гласника ---- 2.700 2.100 ---- 78

412930 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа-Накнада за
рад Секретара ---- 12.000 11.656 ---- 97

412930 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа-Расходи за
бруто накнаде скупштинским одборницима 63.884 86.500 86.958 136 101

412930 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа-Расходи за
накнаде скупштинским радним тијелима 6.370 13.000 12.910 203 99

41293 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа-Општинске
награде и признања ---- 5.000 4.900 ---- 98

412940 Расходи по основу репрезентације-трошкови општинских и
осталих манифестација 5.096 5.000 5.748 113 115

412940 Расходи по основу репрезентације Скупштине ---- 4.000 3.971 ---- 99

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ
КАРАКТЕРА–укупно: 75.350 284.984 284.974 378 100

СРЕДСТВА ЗА АДМИНИСТРАТИВНУ СЛУЖБУ:
411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 789.412 681.216 678.177 86 100
411100 Расходи за бруто плате 657.088 555.120 552.448 84 100

411210 Расходи за накнаде за превоз и смјештај-Расходи за накнаде за
превоз на посао и са посла 6.162 5.000 5.046 82 101

411220 Расходи за накнаде за топли оброк 56.081 47.200 47.102 84 100
411220 Расходи за регрес за годишњи одмор 17.980 15.916 15.916 89 100

411230 Расходи за отпремнине, награде и једнократне помоћи-Расходи
за јубиларне награде 2.595 9.645 9.645 372 100

411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 49.506 48.215 48.020 97 100
411290 Расходи за допринос на бруто плату за инвалиде ---- 120 ---- ---- ----
412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 303.572 293.026 292.103 96 100
412120 Расходи за закуп постројења и опреме-канцеларијска опреме 2.622 2.500 2.420 92 97
412210 Расходи по основу утрошка електричне енергије 26.387 25.000 24.858 94 99
412210 Расходи по основу утрошка електричне енергије-канализација 7.992 7.500 6.388 80 85
412220 Расходи за комуналне услуге-Расходи за услуге одвоза смећа 10.920 14.000 10.809 99 77
412220 Расходи за ком. услуге-Расходи за услуге дерат. и дезинсекција 4.000 3.298 3.298 82 100

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општина 221.014 257.000 256.887 116 100

416200 Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања
које се исплаћују из буџета општина 6.699 10.000 9.642 144 96

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 224.005 164.287 74.250 33 45
511000 Издаци за произведену сталну имовину 224.005 144.287 54.250 24 38
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објек. 204.477 135.787 50.797 25 37

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
зграда и објеката 18.800 5.500 1.933 10 35

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 728 3.000 1.520 209 51
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину ---- 20.000 20.000 ---- 100
513100 Издаци за прибављање земљишта ---- 20.000 20.000 ---- 100
620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 93.758 104.663 104.655 112 100
621000 Издаци за отплату дугова 93.758 104.663 104.655 112 100
621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 93.758 43.750 43.742 47 100
6219 Издаци за отплату осталих дугова ---- 60.913 60.913 ---- 100
372200 СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ---- 5.000 1.290 ---- 26

УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА 1.948.007 2.026.415 1.984.700 102 98
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412230 Расходи за комуникационе услуге-поштанске и телеф. услуге 25.498 21.470 23.189 91 108
412310 Расходи за канцеларијски материјал 15.039 12.000 10.487 70 87
412320 Расходи за материјал за одржавање чистоће 524 500 132 25 26
412330 Расх.за стручну литературу, часописе и днев. штам. 1.315 500 260 20 52

412390 Расходи за остали режијски материјал-Трошкови за рекламни
материјал 1.495 1.000 2.991 200 299

412510 Расходи за текуће одржавање зграда 2.710 2.500 2.857 105 114

412520 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката-
објеката друмског саобраћаја 31.990 18.000 20.078 63 112

412520 Расходи за  текуће одржавање осталих грађевинских објеката-
канализација 4.493 9.000 8.317 185 92

412520 Расходи за  текуће одржавање осталих грађевинских  објеката-
трошкови одржавања уличне расвјете и семафора 6.347 8.000 7.584 119 95

412520 Расходи за  текуће одржавање осталих грађевинских објеката-
одржавање објеката за водоснабдијевање ---- 500 ---- ---- ----

412530 Расходи за текуће одржавање опреме- одржавање превозних
средстава 4.469 4.500 4.658 104 104

412530 Расходи за текуће одржавање опреме- одржавање
канцеларијске опреме 1.644 2.500 2.133 130 85

412610 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи 498 1.500 1.494 300 100
412630 Расходи по основу утрошка горива 13.359 11.200 11.481 86 103
412710 Расходи за услуге фин.посредовања-трошкови платног промета 5.640 6.000 5.577 99 93
412720 Расходи за услуге осигурања-Осигурање возила 1.307 1.000 854 65 85
412725 Расходи за услуге осигурања-Расходи за осигурање запослених 377 354 354 94 100

412730 Расходи за услуге информисања –Расходи за услуге
штампања,објављивање тендера, огласа итд. 3.904 6.500 6.392 164 98

412730 Расходи за услуге медија 15.844 18.700 18.445 116 99
412740 Расходи за рачуноводствене услуге 10.440 10.440 10.440 100 100
412750 Расходи за геодетско-катастарске услуге 1.659 1.500 1.502 91 100
412750 Остале правне и административне услуге 47 ---- 370 787 ----

412770 Расходи за компјутерске услуге-услуге техничке подршке-
Ресор за трезор 2.000 2.000 2.059 103 103

412790 Расходи за остале стручне услуге-Услуге стручних комисија 250 1.500 1.410 564 94
412790 Остале услуге-Инспектори и комун.полицајац 14.000 12.000 12.000 86 100
412790 Надзор-ISO стандарди 1.487 1.000 1.488 100 149
412799 Остале стручне услуге 80 500 132 165 26
412810 Расходи за услуге одрж. Јавних површина (гробаља и сл.). 5.385 2.000 1.885 35 94

412810
Расходи за услуге одржавања јавних површина-Расходи по
основу утрошка ел.расвјете на јавним површинама-трошкови
енергије-јавна расвјета и семафори 25.273 19.000 18.213 72 96

412920 Расходи за стручно усавршавање запослених 233 500 ---- ---- ----
412930 Расходи за бруто накнаде волонтерима 3.497 206 206 6 100

412930 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа-привремени
и повремени послови 9.770 7.200 9.945 102 138

412940 Расходи по основу репрезентације 9.691 12.000 12.236 126 102
412950 Расходи по судским рјешењима 21.002 34.973 34.973 167 100

412970 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца-
Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила 589 1.000 541 92 54

412990 Остали непоменути расходи-Контрола исправности воде за пиће 975 455 1.040 107 228
412990 Остали непоменути расходи-Притивградна заштита 6.000 6.000 6.000 100 100
412990 Остали непоменути расходи 2.820 2.800 2.607 92 93
413000 РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА И ДРУГИ ФИНАН. ТРОШКОВИ 25.759 25.480 23.290 90 91

413320 Расходи по основу камата на примљене зајмове од домаћих
јавних финансијских субјеката-Нова банка 1.695 ---- ---- ---- ----

413320 Расходи по основу камата на примљене зајмове од домаћих
јавних финансијских субјеката-Комерцијална банка 24.064 21.680 21.690 90 100

413320 Расходи по основу камата на примљене зајмове од домаћих
јавних финансијских субјеката ---- 2.400 1.050 ---- 44

41371 Трошкови сервисирања зајмова примљ. у зземљи ---- 1.400 550 ---- 39
414000 СУБВЕНЦИЈЕ 67.030 53.407 53.370 80 100

414120 Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области
пољопривреде, водопривреде и шумарства 67.030 53.407 53.370 80 100

415000 ГРАНТОВИ 132.269 112.050 172.286 130 153

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи-спортске
организације 55.730 44.650 49.837 89 112
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415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи-спортске

манифестације 3.000 6.000 4.000 133 67

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи-вјерске
организације-Српска правславна црква 6.650 5.000 4.800 72 96

415210 Текући грантови непроф. субјектима у земљи-Основна школа 20.903 17.000 17.613 84 104
415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи-КУД 5.550 4.500 3.507 63 78

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи-
Општински штаб Цивилне заштите 2.216 1.000 215 10 22

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи- Накнаде
ОИК-a i ЦРБ-a

3.840 2.000 1.620 42 81

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи-трошкови
за провођење избора

2.150 ---- ---- ---- ----

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи -Трошкови
спровођења пописа становништва ---- 900 900 ---- 100

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи-Општинска
организација Црвеног крста 11.500 10.000 9.400 82 94

415210
Текући грантови непрофитним субјектима у земљи-Борачка
организација општине Доњи Жабар 10.000 8.000 8.437 84 105

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи-Савез
општина и градова 500 1.000 500 100 50

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи-
Суфинансирање ватрогасне јединице 8.230 10.000 9.457 115 95

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи-Остали ---- 1.000 1.000 ---- 100

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи-Удружење
пензионера 2.000 1.000 1.000 50 100

415230 Капитални грантови етничким и вјерским организацијама-СПЦ
у Д.Жабару ---- ---- 60.000 ---- ----

416000 ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ
ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 126.323 127.000 129.379 102 102

416120
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине-
Текуће помоћи породицама палих бораца, ратним војним
инвалидима, цивил. жртавама рата и демобилисаним борцима 12.654 10.000 7.669 61 77

416120 Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
општине-Текуће помоћи студентима 33.360 42.000 43.000 129 102

416120 Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
општине-Текуће помоћи ученицима-превоз ученика 78.330 72.000 76.070 97 106

416120 Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
општине-Остали трошкови превоза 1.979 3.000 2.640 133 88

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ
КАРАКТЕРА – укупно: 1.444.365 1.292.179 1.348.60

5 93 104

511000 ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ 224.005 144.287 54.250 24 38
511120 Изградња амбуланте (учешће општине 30%) 6.717 10.000 ---- ---- ----

511120 Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и
простора-Наставак изградње Дома културе у Човић Пољу 34.383 23.200 22.219 65 96

511120 Издациза изградњуиприбављање пословнихобјеката ипростора
- Наставак изградње подручне Основне школе у Лончарима 31.899 6.587 ---- ---- ----

511120 Издаци за изградњу и прибављање пословн. објеката и
простора-aдаптација зграде Ватрогасног друштва ---- 4.000 ---- ---- ----

511130 Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката-
локални и некатегорисани путеви 131.365 ---- ---- ---- ----

511130 Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката-
Пјешачка стаза Доњи Жабар-Лончари ---- 25.000 21.347 ---- 85

511190 Изградња парохијског дома у Д.Жабару 113 60.000 ---- ---- ----
511190 Наставак изградње трибина у Доњем Жабару-свлачионица ---- 7.000 7.231 ---- 103

511220 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију старе школе ---- 1.500 1.933 ---- 129

511290 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију осталих објеката-Реконстр. нисконапонске мреже 18.800 4.000 ---- ---- ----

511320 Издаци за набавку канцелар.опреме, алата и инвент. 728 3.000 1.520 209 51
513000 ИЗДАЦИ ЗА НЕПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ ---- 20.000 20.000 ---- 100
513110 Издаци за прибављање земљишта ---- 20.000 20.000 ---- 100
510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ-укупно: 224.005 164.287 74.250 33 45
621000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА

621320 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од домаћих
јавних финанс.субјеката-Нова банка 52.406 ---- ---- ---- ----
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621320 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од домаћих

јавних финанс.субјеката-Комерцијална банка 41.352 43.750 43.742 106 100

629990 Отплата дугова из претходне године ---- 60.913 60.913 ---- 100
620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА-укупно: 93.758 104.663 104.655 112 100

СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛУ БУЏЕТСКУ ПОТРОШЊУ
411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА ---- 30.802 30.566 ---- 99
411100 Расходи за бруто плате ---- 26.500 26.378 ---- 100
411220 Расходи за накнаде за топли оброк ---- 1.900 1.829 ---- 96
411220 Расходи за регрес за годишњи одмор ---- 692 692 ---- 100
411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде ---- 1.700 1.667 ---- 98
411290 Расходи за допринос на бруто плату за инвалиде ---- 10 ---- ---- ----

416000 ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ
ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 101.390 140.000 137.150 135 98

416110 Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се
исплаћују од стране установа социјалне заштите 82.636 120.000 117.238 142 98

416120 Текуће помоћи породици, дјеци и омладини-Подстицај
наталитету 3.800 7.000 7.200 189 103

416120 Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
општине-Остале текуће дознаке грађанима 8.255 3.000 3.070 37 102

416210
Дознаке другим институцијама обавезног социјалног
осигурања које се исплаћују од стране установа социјалне
заштите-Здравствено осигурање социјално угрожених лица 6.699 10.000 9.642 144 96

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ
КАРАКТЕРА–укупно: 101.390 170.802 167.716 165 98

СРЕДСТВА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
412930 Расходи за остале накнаде за рад ван радног односа 9.139 4.500 4.500 49 100

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ
КАРАКТЕРА–укупно: 9.139 4.500 4.500 49 100

372200 СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ---- 5.000 1.290 ---- 26
УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА: 1.948.007 2.026.415 1.984.700 102 98

РАСХОДИ БУЏЕТА
ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Одјељак О  П  И С ОСТВАРЕЊЕ
У 2012.

УСВОЈЕНИ
РЕБАЛАНС

за 2013.

ОСТВАРЕЊЕ
У 2013.

ИНДЕКС
(5/3)

ИНДЕКС
 (5/4)

1 2 3 4 5 6 7

Укупни расходи функција (збир) 1.854.249 1.916.752 1.880.045 101 98
01 Опште јавне услуге 1.234.874 1.356.908 1.389.992 113 102
04 Економски послови 230.385 98.407 94.152 41 96
05 Заштита човјекове околине 10.920 14.000 10.809 99 77
06 Стамбени и заједнички послови 91.911 136.287 52.026 57 38
08 Рекреација, култура, религија 70.930 60.150 122.144 172 203
09 Образовање 132.593 131.000 93.684 71 72
10 Социјална заштита 82.636 120.000 117.239 142 98

Некласификовани расходи: 93.758 109.663 104.655 112 95
          Отплате дугова 93.758 104.663 104.655 112 100
           Буџетска резерва ---- 5.000 1.290 ---- 26

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА
СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ВРСТАМА

90,99

3,74 5,27ТЕКУЋИ РАСХОДИ

КАПИТАЛНИ
РАСХОДИ

ИЗДАЦИ ЗА
ОТПЛАТУ ДУГОВА
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     ТЕКУЋИ РАСХОДИ

   Текући расходи су остварени у износу од 1.805.795 КМ, односно, индекс остварења у односу на годишњи
план je 103, а у односу на претходну годину је 111. Учешће ових расхода у укупно оствареним расходима је
90,99%
   Расходи за лична примања су остварени у износу од 865.474 КM или 100% у односу на планиране, а
110% у односу на остварење у 2012.години. У структури ових расхода средства за бруто плате запослених
износе  727.696 КМ, а расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених износе
137.778 КМ.У бруто накнаде спадају: Накнаде за превоз радника на посао и са посла, накнаде за топли оброк,
регрес за годишњи одмор и јубиларне награде. Расходи за лична примања су остварени у складу са планом,а
повећани су у односу на претходну годину због промјена у скупштинском руководству,  усљед чега су
смијењени функционери остварили право на исплату бруто плата у наредних шест мјесеци по престанку
функције.
   Расходи по основу коришћења роба и услуга износе 424.846 KM, или 100% у односу на план, а за 12%
више у односу на претходну годину. У оквиру ових трошкова налазе се расходи прокњижени на економским
кодовима од 412100 - 412900, а односе се на трошкове скупштине и административне услужбе.
   Трошкови закупа опреме су остварени у износу од 2.420 КМ што је у складу са планом. Ови трошкови се
односе на закуп линије за трезорско пословање.
   Трошкови електричне енергије  су остварени у износу од 24.858 КМ или 99% у односу на план, а 94% у
односу на претходну годину, а трошкови електричне енергије за канализацију су за 20% мањи од остварења у
претходној години, а за 15% мањи у односу на планиране у 2013.години и износе 6.388 КМ.

Трошкови услуга одвоза смећа остварени су у износу од 10.809 KM, односно 77% у односу на план. Расходи
за услуге дератизације и дезинсекције су остварени у износу од 3.298 КМ, што чини 100% у односу на
планирану величину и 82% у односу на остварење у претходној години.
   Расходи за поштaнске и телефонске услуге су остварени у износу од 23.189 КМ, односно 108% у односу на
план, а 91% у односу на остварење у претходној години. Расходи за канцеларијски материјал остварени су у
износу од 10.487 KM, што је за 13% мање од планираних, а за 30% мање од остварења у претходној години.
   Расходи за материјал за одржавање чистоће  су смањени у односу на план и износе 132 КМ или 26% у
односу на план. Расходи за стручну литературу, часописе и дневну штампу су остварени у мањем износу у
односу на план, а  расходи за рекламни материјал су остварени у већем износу у односу на план за чији
утрошак је рађена реалокација средстава која је презентована на крају извјештаја. Расходи за текуће
одржавање су у укупном износу остварени 101% у односу на план, али појединачно гледано има осцилација на
ниже или на више. Тако су расходи за текуће одржавање канализације, уличне расвјете и семафора и опреме
остварени у мањим износима од планираних, док су расходи за текуће одржавање зграда, путева и превозних
средстава остварени у већим износима од планираних за чији утрошак је, такође рађена реалокација средстава.
   Расходи за одржавање путева су остварени у већем износу од планираних, због нереалног планирања,а
расходи за текуће одржавање превозних средстава су повећани због тога што се ради о све старијим
путничким аутомобилима.
   Расходи по основу путовања у земљи су остварени у износу од 12.975 КМ, што је за 2% више од
планираних, а за 6% су мањи у односу на претходну годину. Расходи по основу утрошка горива износе 11.481
КМ, што представља повећање за 3% у односу на план, а смањење за 14% у односу на претходну годину за
чији утрошак је рађена реалокација средстава. Трошкови платног промета су остварени у износу од 5.577 КМ,
тј. зa 7% мање у односу на план. Расходи за осигурање запослених и осигурање и регистрацију возила су
остварени у складу за прописима који регулишу ову област и мањи су од планираних.
   Расходи за услуге јавног информисања који се односе на услуге штампања, објављивање тендера, огласа итд.
остварени су у износу од 6.392 КМ или 98% у односу на план, а 164% у односу на претходну годину. Услуге
медија су остварене у износу од 18.445 KM или 99% у односу на планиране. Расходи за рачуноводствене
услуге су остварени у проценту од 100% у односу на планиране, као и расходи за геодетске услуге. Koд услуга
стручних комисија дошло је до смањења у односу на план за 6%. Средства за услуге инспектора и комуналног
полицајца су утрошена у износу од 12.000 KM, а на основу актуелног уговора.

Трошкови за ISO стандарде су остварени у износу од 1.488 КМ што је у складу са планом. Расходи за услуге
одржавања јавних површина у износу од 1.885 КМ односе се на кошење банкина, одржавање гробља и осталих
јавних површина.Трошкови енергије за јавну расвјету су остварени у износу од 18.213 КМ, што је у односу на
план мање за 4%, а за 28% мање у односу на остварење у прошлој години.
   Расходи за бруто накнаде волонтерима су остварени у висини планираних,  за бруто накнаде по основу
повремених и привремених послова и уговора о дјелу су повећани у односу на планиране, а на основу
извршене реалокације. Трошкови репрезентације су повећани за 2% у односу на план, а за 26% у односу на
претходну годину. Расходи по судском рјешењу у износу од 34.973 КМ односе се на спор са бившим
функционерима Скупштине општине. Средства за контролу исправности воде за пиће су утрошена у износу од
1.040 КМ, што је за 128% више у односу на план, а за 7% више у односу на остварење у претходној години. За
противградну заштиту је издвојено 6.000 KM, односно 100% у односу на годишњи план, а према уговору са
Владом РС. Остали непоменути расходи износе 2.607 КМ, (93% у односу на план), а односе се на обезбјеђење
зграде општине и слично.
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   Расходи за услуге штампања и објављивања Службеног гласника општине су утрошена у износу од 2.100
КМ или 78% у односу на план. Расходи за бруто накнаде Секретара скупштине износе 11.656 КМ, што је у
складу с планом. Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима износе 86.958 КМ, што је, такође, у
складу с планом. Расходи за бруто накнаде скупштинским радним тијелима износе 12.910, општинске награде
и признања 4.900 КМ и трошкови репрезентације за Скупштину 3.971 КМ, што је приближно планираним
величинама. Трошкови општинских манифестација су остварени у нешто већем износу у односу на планирану
величину, као и у односу на остварење у претходној години, за чији утрошак је рађена реалокација.
   Расходи финансирања и други финансијски трошкови су остварени у износу од 23.290 KM или 91% у
односу на план, a односе се на позајмљена средства за капиталне расходе из ранијих година и из текуће
године, као и на трошкове сервисирања примљеног кредита у текућој години. Камата на кредит дозначен од
стране Комерцијалне банке за изградњу канализационог система за 2013.годину износи 21.690 КМ, на кредит
НЛБ Развојној банци за капиталне инвестиције у 2013.години износи 1.050 КМ и трошкови сервисирања истог
износе 550 КМ.
   Субвенције у износу од 53.370 КМ или 100% од планиране величине односе се на помоћи пољопривредним
произвођачима на подричју наше општине.
   Грантови у 2013. години износе 172.286 KM, односно 153% у односу на план, а за 30% су већи од
остварења у претходној години.
   Средства за спортске организације су издвојена у износу од  49.837 KM, односно 112% у односу на план, a
средства за финансирање спортских манифестација у посматраној години су издвојена у износу од 4.000 KM
или 67% у односу на планирану величину.
   Текући грантови вјерским организацијама-Српској православној цркви су дозначени у износу од 4.800 КМ
или 96% од планиране величине.
   Основној школи је издвојено 17.613 КМ за потребе огрева, за накнаде за васпитаче за предшколски одгој
дјеце, пакетиће за дјецу, текуће услуге одржавања итд..
   За рад КУД-a издвојено је 3.507 KM, што је за 22% мање у односу на план, а за 37% мање у односу на
претходну годину.

Издвајање Општинском штабу Цивилне заштите у посматраној  години je у проценту од 22%, пошто потребе
нису биле веће. Tрошкови за накнаду Локалној изборној комисији су остварени у износу од 1.620 КМ или 81%
у односу на план, а трошкови за провођење пописа становништва у износу од 900 КМ или 100% у односу на
план.
   За општинску организацију Црвеног крста је издвојено 9.400 KM, а Борачкој организацији општине Доњи
Жабар 8.437 KM, што је, приближно, у складу са планом.
   За суфинансирање Ватрогасне јединице је издвојено 9.457 КМ или 95% од планиране величине.

Остале помоћи непрофитним организацијама су исплаћене у износу од 1.000 KM, a односе се  на помоћи
разним удружењима.
   Исплате Удружењу пензионера су извршене у складу са планом.
   За капиталне грантове етничким и вјерским организацијама-СПЦ у Д.Жабару-за изградњу парохијског дома
је издвојено 60.000 КМ, а на основу извршене реалокације са капиталних инвестиција.
   Дознаке на име социјалне заштите износе 266.529 KM, што je у складу са планом, а за 17% више у
односу на остварење у претходној години.

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују од стране буџета износе 117.238 КМ или
98%  од годишњег плана.

Средства за војне инвалиде, рањене борце и породице погинулих бораца су издвојена у висини од 7.669 KM
или 77% у односу на план.

Стипендије студентима су исплаћене у висини од 43.000 KM, односно, индекс њиховог у односу на
планиране је 102.
   Индекс остварења трошкова превоза ученика у односу на план је 106.

Ови трошкови се односе на превоз ученика у основну школу у износу од 32.907 КМ и средње школе у
износу од 43.163 КМ.
   Остали трошкови превоза су остварени у износу од 2.640 KM или 88% у односу на план.
   Текуће помоћи породици, дјеци и омладини-подстицај наталитету  су издвојене у износу од 7.200 или 103%
од планиране величине.
   Остале текуће дознаке грађанима су издвојене у износу од 3.070 KM, a oдносе се на помоћи појединцима на
основу појединачних захтјева.
   За здравствено осигурање социјално угрожених лица издвојено је 9.642 КМ или 96% од планираних
средстава.
   Помоћи Мјесним заједницама су издвојене у износу од 4.500 KM или 100% у односу на план.

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ

   Трошкови за набавку сталних средстава су остварени у износу од 74.250 KM, што представља 3,74% од
укупно остварених расхода.

Капитални расходи- Средства за наставак изградње Дома културе у Човић Пољу су  у 2013.години утрошена
у износу од 22.219 KM, односно 96% у односу на планиране.
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   За изградњу пјешачке стазе Доњи Жабар-Лончари издвојено је  21.347 KM, односно 85% у односу на план.
   За наставак изградње трибина у Доњем Жабару-свлачионица у 2013.години је утрошено 7.231 КМ или 103%
у односу на план.
   За адаптацију зграде старе школе утрошено је 1.933 Км или 129% у односу на план.

Средства за набавку опреме су утрошена у износу од 1.520 KM или 51% у односу на план.
Набавка земљишта износи 20.000 КМ.

   ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА у износу од 104.655 KM или 100% у односу на план, односе се на поврат
дијела кредита Комерцијалној банци у износу од 43.742 КМ који је утрошен за изградњу канализационог
система, а износ од 60.913 КМ односи се на отплату дуга из 2012.године ДОО „Галакс“за капиталну
инвестицију-асфалтирање пута. Учешће ових трошкова у укупном расходима је 5,27%.
   СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ у износу од 1.290 КМ су распоређена према члану 43. Закона о
буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:121/12)), а односе се на
следећу намјену:Одлука бр.02-022-124/13 за исплату сталне новчане помоћи штићеницима установа социјалне
заштите.
   Средства буџетске резерве у износу од 1.290 КМ у колони „5“-последња ставка табеларног приказа расхода
по економској, организационој и функционалној класификацији нису збројена, пошто су збројена у оквиру
ставке 416111-Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују од стране установа социјалне
заштите-Стална новчана помоћ штићеницима установа социјалне заштите на коју се и односе.
   РЕАЛОКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА је извршена на основу члана 41. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:121/12)) и члана 2. Одлуке о извршењу
буџета општине Доњи Жабар за 2013.годину а на следећи начин:
- Рјешење број:02-022-35/13 се односи на реалокацију са економског кода 411100-расходи за бруто плате на
економски код 412939-расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа у износу од 6.000 КМ у
оквиру потрошачке јединице Скупштина општине Доњи Жабар,
- Рјешење број:02-022-99/13 се односи на следеће реалокације: са потрошачке јединице Скупштина општине
са  економског кода 411220-расходи за регрес за годишњи одмор на потрошачку јединицу Административна
служба на економски код 411220-расходи за регрес за годишњи одмор у износу од 1.916 КМ,
- са потрошачке јединице Скупштина општине са  економског кода 411290-расходи за порезе и доприносе на
накнаде на потрошачку јединицу Административна служба на економски код 411290-расходи за порезе и
доприносе на накнаде у износу од 1.261 КМ,
- са потрошачке јединице Остала буџетска потрошња са  економског кода 411220-расходи за регрес за
годишњи одмор  на потрошачку јединицу Административна служба на економски код 411220-расходи за
регрес за годишњи одмор у износу од 608 КМ и
- са потрошачке јединице Остала буџетска потрошња са  економског кода 411290-расходи за порезе и
доприносе на накнаде на потрошачку јединицу Административна служба на економски код 411290-расходи за
порезе и доприносе на накнаде у износу од 400 КМ,
- Рјешење број:02-022-108/13 се односи реалокацију са потрошачке јединице Скупштина општине са
економског кода 411100-расходи за бруто плате на потрошачку јединицу Административна служба на
економски код 411100-расходи за бруто плате у износу од 4.500 КМ,
- Рјешење број:02-022-114/13 се односи реалокацију са потрошачке јединице Скупштина општине са
економског кода 411100-расходи за бруто плате на потрошачку јединицу Административна служба на
економски код 411100-расходи за бруто плате у износу од 43.375 КМ,
- Рјешење број:02-022-126/13 се односи на следеће реалокације у оквиру потрошачке јединице
Административне службе: са економског кода 511120-издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и
простора-наставак изградње подручне Основне школе у Лончарима на економски код 415217-Текући грантови
организацијама и удружењима у области образовања, науке и културе ФК „Младост“ Лончари у износу од
6.587 КМ и
- са економског кода 511190-издаци за изградњу и прибављање осталих објеката- изградња парохијског дома у
Доњем Жабару на економски код 415234-Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи (етничким и
вјерским организацијама и удружењима)-Црквена општина Доњи Жабар-Парохијски дом у износу од 60.000
КМ,
- Рјешење број:02-022-131/13 се односи на следеће реалокације: са економског кода 415217-текући грантови
организацијама и удружењима (финансирање спортских манифестација)-Административна служба на
економски код 412943-Расходи по основу организације пријема, манифестација и сл.-трошкови општинских и
осталих манифестација-Скупштина у износу од 750 КМ,
- У оквиру потрошачке јединице Административне службе са економског кода 412529-расходи за остале
услуге и материјал за текуће поправке и одржавање осталих грађевинских објеката-Канализација на
економски код 412521-Расходи за текуће одржавање објеката друмског саобраћаја у износу од 682 КМ,
- У оквиру потрошачке јединице Административне службе са економског кода 412531-расходи за текуће
одржавање превозних средстава на економски код 412521-расходи за текуће одржавање објеката друмског
саобраћаја у износу од 175 КМ,
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- У оквиру потрошачке јединице Административне службе са економског кода 415217-текући грантови
организацијама и удружењима у области образовања, науке и културе-КУД Доњи Жабар на економски код
412521-расходи за текуће одржавање објеката друмског саобраћаја у износу од 437 КМ,
- У оквиру потрошачке јединице Административне службе са економског кода 415217-текући грантови
организацијама и удружењима у области образовања, науке и културе-Општински штаб Цивилне заштите на
економски код 412521-расходи за текуће одржавање објеката друмског саобраћаја у износу од 785 КМ,
- У оквиру потрошачке јединице Административне службе са економског кода 41231-расходи за
канцеларијски материјал на економски код 41239-расходи за остали режијски материјал-трошкови за
рекламни материјал  у износу од 1.512 КМ,
- У оквиру потрошачке јединице Административне службе са економског кода 41232-расходи за материјал за
одржавање чистоће на економски код 41239-расходи за остали режијски материјал-трошкови за рекламни
материјал  у износу од 368 КМ,
- У оквиру потрошачке јединице Административне службе са економског кода 41233-расходи за стручну
литературу, часописе и дневну штампу на економски код 41239-расходи за остали режијски материјал-
трошкови за рекламни материјал  у износу од 112 КМ,
- У оквиру потрошачке јединице Административне службе са економског кода 51132-издаци за набавку
канцеларијске опреме, алата и инвентара на економски код 41293-расходи за бруто накнаде за рад ван радног
односа  у износу од 1.479 КМ,
- У оквиру потрошачке јединице Административне службе са економског кода 41371-трошкови сервисирања
зајмова примљених у земљи на економски код 41293-расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа  у
износу од 550 КМ,
- У оквиру потрошачке јединице Административне службе са економског кода 41332-расходи по основу
камата на примљене зајмове од домаћих јавних финансијских субјеката на економски код 41293-расходи за
бруто накнаде за рад ван радног односа  у износу од 800 КМ,
- У оквиру потрошачке јединице Остала буџетска потрошња са економског кода 416211-намјенска издвајања
за здравствено осигурање штићеника установа социјалне заштите на економски код 416114-једнократна
новчана помоћ која се исплаћује штићеницима установа социјалне заштите  у износу од 350 КМ,
- У оквиру потрошачке јединице Административне службе са економског кода 41371-трошкови сервисирања
зајмова примљених у земљи на економски код 41263-расходи по основу утрошка горива  у износу од 300 КМ,
- У оквиру потрошачке јединице Административне службе са економског кода 41332-расходи по основу
камата на примљене зајмове од домаћих јавних финансијских субјеката на економски код 41263-расходи по
основу утрошка горива  у износу од 300 КМ,
- У оквиру потрошачке јединице Административне службе са економског кода 6213-издаци за отплату
главнице примљених зајмова у земљи на економски код 6219-издаци за отплату осталих дугова  у износу од
60.913 КМ.

СТАЊЕ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА, НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА, ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА НА ДАН
31.12.2013. ГОДИНЕ
   На крају анализе треба истаћи да је неотписана вриједност сталних средстава општине Доњи Жабар на
почетку 2013. године била 6.111.046 KM, a на крају 5.961.934 KM, што значи да је дошло до смањења за
2,44%, због велике амортизације истих. Стална средства се односе на земљиште, канализациону мрежу,
грађевинске објекте, путеве, нисконапонску мрежу, вањска освјетљења, oпрему, регулациони и урбанистички
план и сл..
 Почетно стање новчаних средстава на почетку 2013. године је 84.255 KM,a завршно 97.363 KM. На дан
31.12.2013.године стање новчаних средстава на банковним рачунима је 97.342 КМ, а у благајни 21 КМ.
   Краткорочна потраживања и разграничења на почетку обрачунског периода су износила 147.737 KM, a на
крају 161.232 KM. Ова потраживања се односе на потраживања по основу пореза, такси и накнада и дате
авансе.
   Дугорочна потраживања на крају 2013.године износе 38.408 КМ, а односе се на порезе и непореске приходе
за које је продужен рок плаћања.
   Укупна актива општине Доњи Жабар износи 6.258.937 КМ.
   Краткорочне обавезе из пословања у земљи и краткорочна разграничења на почетку године су износиле
240.128 KM, а на крају 328.917 KM. Ове обавезе се односе на обавезе према добављачима, физичким лицима и
радницима.
   Стање дугорочних кредита на почетку године je 407.001 KM, a на крају 563.259 KM.  Повећање је настало
усљед новог задужења за капиталне инвестиције.
   Трајни извори средстава и на почетку и на крају 2013.године износе 146.240 КМ.
   Нераспоређени вишак прихода и расхода на дан  01.01.2013. године износи 5.501.389 KM, a на дан
31.12.2013. године стање на овом конту у билансу стања износи 5.220.521 KM.
   Укупна пасива општине Доњи Жабар износи -333.034 КМ.

Финансијски резултат текуће године на дан 31.12.2013.године према билансу успјеха и билансу стања
износи -333.034 КМ, а укупна пасива општине Доњи Жабар износи 6.258.937 КМ.
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Образложење

   Разматрање Извјештаја о извршењу буџета за 2013. годину предвиђено је програмом рада Скупштине
општине Доњи Жабар,а у складу са чланом 46. Закона о буџетском систему Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске“, број:121/12).
   У овом извјештају дат је акценат на анализу остварења плана буџета, те анализу структуре буџетских
средстава.

Анализа се састоји из два дијела: анализа прихода и анализа расхода.
У оквиру анализе прихода анализирани су порески приходи, непорески приходи, трансфери између

буџетских јединица- помоћи и примици од задуживања kojи чине структуру прихода.
   Расходи су приказани табеларно према економској, организационој и функционалној класификацији. У
оквиру анализе расхода анализирани су текући расходи, издаци за нефинансијску имовину-капитални расходи
и издаци за отплату дугова.

  ПРЕДЛАГАЧ
Обрађивач: НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

   Сарадник за буџет и финансије   Жељко Марјановић, с.р.
________________________
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број

101/04, 42/05 и 118/05, 98/13), а у складу са чланом 6. Правилника о критеријумима и поступку за додјелу
новчане помоћи јединицама локалне самоуправе («Службени гласник Републике Српске», број 49/10),
чланом 26. Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 6/05,
Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и чланом 13. Одлуке о извршењу буџета општине Доњи
Жабар за 2014. годину (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 31/13), Скупштина општине
Доњи Жабар је на 18. редовној сједници одржаној дана 4. јула 2014. године, донијела

ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о одређивању намјене коришћења новчаних средстава додијељених

неразвијеним јединицама локалне самоуправе у 2014. години

Члан1.
   У Одлуци о одређивању намјене коришћења новчаних средстава додијељених неразвијеним јединицама
локалне самоуправе у 2014. години (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 4/14) у члану 2.
додаје се нова алинеја прва, која гласи:
     «- санација штета на инфраструктурним објектима насталих од поплава које су задесиле подручје
општине Доњи Жабар у мају 2014. године».
   Досадашње алинеје 1., 2., 3. и 4. постају алинеје 2., 3., 4. и 5.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи

Жабар“.

Број: 01-022-44/14  Предсједник Скупштине
4. јул 2014. године Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
    106
   На основу члана 35. став 2. Закона о пољопривредном земљишту («Службени гласник Републике
СрпскС», бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), а у складу са чланом 30. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Српске», бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члановима 26. и 61. став 4.
Статута општине Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар», бр. 6/05, Ванредни број
7/12 и 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар на 18. редовној сједници одржаној дана 4.јула
2014.године,донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Програма коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног

земљишта у непољопривредне сврхе у 2014. години

1. У Програму коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе у 2014. години («Службени гласник општине Доњи Жабар», бр. 4/14), тачка 3.
Програма мијења се и гласи:
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     „3. Средства из тачке 1. овог Програма, у циљу санације штета насталих од поплава у мају 2014.
године користиће се приоритетно за финансирање прочишћавања канала и јарака ради одвођења вишка
воде са пољопривредног земљишта на поплављеном подручју општине Доњи Жабар“.

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.

Број: 01-022-43/14 Предсједник Скупштине
4. јул 2014. године Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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   На основу члана 195. став 3. Закона о водама («Службени гласник Републике Српске», 50/06,  92/09 и
121/12), а у складу са чланом 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланом 26. и чланом 61. став 4. Статута општине Доњи
Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар», број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-
а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар на 18. редовној сједници одржаној дана 4. јула 2014. године,
донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Програма коришћења средстава од водних накнада у 2014. години

1. У Програму коришћења средстава од водних накнада у 2014. години («Службени гласник општине
Доњи Жабар», број 4/14) тачка 3. Програма мијења се и гласи:
     «3. Средства из тачке 1. овог Програма, у циљу смањења опасности од поплава, одржавање и заштиту
водних објеката, користиће се приоритетно за:

- трошкове чишћења, испумпавања и хлорисања бунара у домаћинствима на поплављеном подручју
општине Доњи Жабар и

- финансирање прочишћавања канала и јарака ради одвођења вишка вода«.

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.

Број: 01-022-45/14 Предсједник Скупштине
4. јул 2014. године Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
    108

На основу члана 348. став 3. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, бр.
124/08, 58/09 и 95/11),а у складу са чл. 26. тачка 11. и 55. став 3. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12) и чл. 4. и
5. Одлуке о овлашћењима за прибављање и располагање имовином општине Доњи Жабар ("Службени
гласник општине Доњи Жабар",бр.8/10 и Ванредни број 18/12), Скупштина општине Доњи Жабар на
18. редовној сједници одржаној дана 4 јула 2014. године, донијела је

ОДЛУКУ
о  продаји непосредном погодбом непокретности у  својини општине Доњи Жабар ради

обликовања – комплетирања честице

Члан 1.
 Продаје се непосредном погодбом непокретност означена као к.ч. 1273/0, њива 6. класе, у површини од
988 m2, уписана у  ЗК уложак број 90, КО Лончари, у својини општине Доњи Жабар са дијелом 1/1, што у
нарави одговара честици новог премјера број 1273 њива 6. класе, у површини од 988 m2, уписане у ПЛ
број 102 КО Лончари, државина у корист општине Доњи Жабар са дијелом 1/1, за продајну цијену у
висини од 0,60  КМ/m2, што укупно износи 592,80 КМ (словима: петстотина деведесет двије и 80/100
конвертибилних марака), Лазару Миркићу из Брчког, Ул. Клостерска број 25 Брчко Дистрикт БиХ, а ради
обликовања-комплетирања честице.

Члан 2.
   Овлашћује се начелник Општине Доњи Жабар, да у име Општине Доњи Жабар као продавца закључи
уговор о продаји непокретности, путем нотарски обрађене исправе код нотара, у складу са чланом 1. ове
Одлуке са купцем Лазаром Миркићем из Брчког, Ул. Клостерска број 25 Брчко Дистрикт БиХ.
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Члан 3.

   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у «Службеном гласнику општине Доњи
Жабар».

Број: 01-476-1/14            Предсједник Скупштине
4. јул 2014. године                                                                                      Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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   На основу члана 30. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чл. 26. и 61. став 4. Статута општине Доњи
Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 6/05 и Ванредни број 7/12)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 18. редовној сједници одржаној 4. јула 2014. године,
разматрајући Извјештај о предузетим мјерама, поступцима и подацима који се односе на поплаве на
подручју општине Доњи Жабар у мају 2014.године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
о предузетим мјерама, поступцима и подацима који се односе на поплаве на подручју

општине Доњи Жабар у мају 2014. године

1. Усваја се Извјештај Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације-Начелник општине о
предузетим мјерама, поступцима и подацима о елементарној непогоди-поплави која је задесила општину
Доњи Жабар  мају 2014. године.
   2. Скупштина општине Доњи Жабар закључује да су Начелник општине Доњи Жабар, Општински
штаб за ванредне ситуације, други субјекти и снаге одбране предузели све могуће и потребне мјере,
радње и поступке у циљу непосредне заштите становништва и материјалних добара услед поплаве.
   3. Скупштина општине констатује да због лошег одржавања насипа канала Тиња-Толиса од стране
Републичких органа и институција, као и количине воде која је излила из тог канала и воде која је
надирала из пробијеног насипа ријеке Саве у рејону Копаница према територији општине Доњи Жабар у
Мјесној заједници Лончари, као и имајући у виду надморску висину тог подручја, поплавна вода
(„поводањ)) није могла бити заустављена подизањем „зечијег насипа“ нити другим мјерама ради
спречавања плављења угрожених домаћинстава.

4. Скупштина општине констатује да су Општински штаб за ванредне ситуације и други субјекти и
снаге одбране исказали висок степен одговорности, ангажованости и реализације активности усмјерених
на помоћ у евакуацији и смјештају угроженог становништва и материјалних добара, обезбјеђивање
основних потрепштина за поплавом угрожено становништво и измјештену стоку, санацију водом
поплављеног подручја, хигијенско-епидемиолошку заштиту, одвоз анималног, крупног и ситног отпада
са поплављеног подручја, обезбјеђење сјеменског кукуруза за пресијавање ораница и друге мјере и
активности непходне за санацију поплављеног подручја.
   5. Скупштина општине констатује да у критичном периоду избијања поплава није било угрожавања
јавног реда и мира, а изражава саучешће породици утопљеног становника насељеног мјеста Јењић-жртви
поплава.
   6. Скупштина констатује да Закључци Скупштине општине Доњи Жабар број 01-022-69/10 од 2. јула
2010. године донесени поводом последица бујичних поплава које су задесиле подручје општине Доњи
Жабар у периоду од 20. јуна до 23. јуна 2010. године нису проведени, нити су предузете адекватне мјере
од стране надлежних субјеката за предупређење нових поплава, а односе се на:

- одржавање насипа канала Тиња-Толиса, као и Источног-латералног канала који пролазе територијом
општине Доњи Жабар

- израду пројекта глобалне одбране од поплава у Републици Српској,
- израду краткорочних и дугорочних планова уређења корита водотока у подручјима која су угрожена

поплавама,
- израду нових и поправку постојећих водозаштитних објеката.

7. Скупштина општине задужује Начелника општине да у Ребалансу Буџета општине Доњи Жабар за
2014. годину, у складу са могућностима, предвиди посебна средства за санацију штета од поплава на
инфраструктурним објектима (насипи, локални, некатегорисани путеви и алтернативни пут „Стара
градска цеста“ и др.), као и штета причињених активностима Општинског штаба за ванредне ситуације
на имовини физичких лица (њиве и сл.).
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   8. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у “Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.

Број: 01-022-47/14  Предсједник Скупштине
4. јул 2014. године Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________

ИЗВЈЕШТАЈ
о предузетим мјерама, поступцима и

подацима који се односе на поплаве на
подручју општине Доњи Жабар у мају 2014.

године
1. Мјере и поступци прије поплаве:

     а) Уводно објашњење:
    Канал Тиња-Толиса протеже се из правца општине
Шамац, преко Обудовца и даље преко територије општине
Доњи Жабар иде на територију Брчко-Дистрикт гдје се
улијева у ријеку Тињу. Источни-латерални канал протеже
се из правца Градачца одакле прикупља вишак воде, затим
преко територије општине Пелагићево, даље преко
територије општине Доњи Жабар гдје се у Мјесној
заједници Лончари (општина Доњи Жабар) улијева у
Канал Тиња-Толиса.
   Након обилних падавина кише од 2. 5. 2014. године,
ниво воде у каналу Тиња-Толиса нагло је порастао, тако да
је већ 3. маја ујутро достигао критични ниво водостаја за
одбрану од поплава са пријетњом излијевања у Мјесној
заједници Лончари.
     б)  Мјере и поступци:
   1. 1. Дана 3. 5. 2014. године одржан је проширени
састанак Општинског штаба за ванредне ситуације на
којем је анализирана новонастала ситуација, ангажовани
су одмах тимови цивилне заштите и становништво
Лончара ради ојачавања угроженог насипа канала Тиња-
Толиса (постављено око 1500 врећа пијеска на критична
мјеста насипа). Штаб је одржао проширени састанак 3. 5.
2014. године у просторијама Мјесне заједнице Лончари
када је одређено стално дежурство на критичним тачкама
насипа канала Тиња-Толиса у Лончарима.  У рано јутро 4.
5. 2014. године у 03.30 часова са критичних тачака насипа
стигло је обавјештење да је ниво воде у каналу Тиња-
Толиса достигао врхунац, али је престао да расте, а око
05.00 часова почео и да опада.
   Међутим дана 14. 5. 2014. године поново је, након
вишедневних обилних падавина, ниво воде у каналу Тиња-
Толиса у Мјесној заједници Лончари поново је достигао
критичну тачку са тенденцијом излијевања. Истог дана
Начелник општине одржао је радно-консултативни
састанак са одборницима и предсједницима савјета
мјесних заједница Доњи Жабар, Лончари и Човић Поље на
којем је анализирана ситуација са могућим правцима
даљњег дјеловања.
Имајући у виду сложеност ситуације, очигледну опасност
од излијевања воде у каналу Тиња-Толиса на више
критичних тачака у Доњем Жабару и Лончарима,
Начелник општине Доњи Жабар донио је дана 15. маја
2014. године Наредбу о проглашењу ванредне ситуације за
одбрану од поплава на подручју општине Доњи Жабар.
 Наредбом су сва привредна друштва и друга правна лица
која послују на територији општине Доњи Жабар,
јединице и тимови цивилне заштите и радно способно
становништво стављена на располагање Начелнику
општине и Општинском штабу за ванредне ситуације ради

провођења свих мјера и задатака у циљу одбране од
поплава на територији општине Доњи Жабар.
Непосредно су ангажовани-мобилисани људство и
материјално-техничка средства са механизацијом
привредних друштава „Galax“ Доњи Жабар и „Евђић-
коп“ Човић Поље, као и други субјекти заштите и
спасавања на локалном нивоу.  Осим Општинског
штаба за ванредне ситуације активиране су и друге
снаге за заштиту и спасавање: тимови цивилне
заштите, Општински Црвени крст, повјереници,
Ватрогасно друштво Доњи Жабар, ветеринарска
служба, као и грађани.

2. Мјере и поступци у току поплаве:
2.1. Дана 16. 5. 2014. године, ујутро око 04.00 часа

Канал Тиња-Толиса на насипу у Лончарима, тзв.
„зечији насип“ (низводно) непосредно прије
раскрснице у Лончарима гдје се спајају регионални
пут Р462а(Обудовац-Лончари)са магистралним путем
Тузла-Орашје почео је да излијева и на десну и на
лијеву страну насипа, а вода је прелазила преко
регионалног пута Р462а непосредно на 100-ињак
метара прије раскрснице у Лончарима. Такође канал
Тиња-Толиса излио је и преко магистралног пута
Лончари-Брчко М-14.1 у Мјесној заједници Лончари
код Православне цркве. Расположиве снаге одбране
од поплава су одмах ангажоване и приступило се
заштити угрожених домаћинстава. Полиција мјесно
надлежне Полицијске станице Пелагићево одмах је
на раскрсници у Лончарима предузела појачане мјере
регулисања саобраћаја.У тој фази поплављена су два
домаћинства у Мјесној заједници Лончари.У
вечерњим часовима дана 16. 5. 2014. године општину
Доњи Жабар посјетио је и Министар рада и борачко-
инвалидске заштите Петар Ђокић и непосредно је
информисан о ситуацији. Ипак, такође увече 16. 5.
2014.године ниво воде канала Тиња-Толиса у
Лончарима је почео да опада, а вода је престала да се
излијева на наведеним критичним тачкама и
саобраћај је поново успостављен.

2.2. Међутим, дана 17. 5. 2014. године појавила се
нова опасност од излијевања и поплавног таласа
велике количине воде према територији општине
Доњи Жабар, али овога пута из правца Копаница
(територија ФБиХ/Посавска жупанија) са ријеке
Саве, према територији општине Доњи Жабар, и то
опет у Мјесну заједницу Лончари, али овога пута са
сјеверне стране. Према том подручју, у Копанице-
ФБиХ-Жупанија Посавска, општина Доњи Жабар
упутила је помоћ у људству-30-ак чланова тима
цивилне заштите и материјалним средствима (вреће,
ашови, лопате) на одбрани насипа десне обале ријеке
Саве. Истог дана-17.5.2014. у 22.30 часова одржан је
састанак Општинског штаба за ванредне ситуације у
просторијама општине Доњи Жабар ради припреме и
предузимања даљњих мјера одбране од поплава у
Лончарима имајући у виду опасност излијевања
ријеке Саве у Копаницама-ФБиХ.
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    Ипак насип у Копаницама је попустио дана 18. маја
2014. године у раним јутарњим часовима и вода је
продирала, између осталог и према територији наше
општине-сјеверни дио Мјесне заједнице Лончари, као и
према Мјесним заједницама Јењић и Лепница. Такође та
вода је продирала и према Видовицама-општина
Орашје/ФБиХ/Жупанија Посавска с једне стране, као и
према југоистоку-Мјесна заједница Крепшић/Брчко
Дистрикт БиХ. Поплавни талас се ширио према наведеним
просторима. Одмах ујутро 18. маја 2014. године
ангажовни су тимови цивилне заштите и мјесно
становништво у Лончарима ради провођења мјера
непосредне заштите угроженог подручја Лончара из
правца Копаница, и то на двије критичне тачке-локални
пут Л-7 звани „Стари пут за Орашје“ (Косановић-
Лепница)  и Ново насеље „Дујковача“ у Лончарима. Поред
људства, ангажована су и материјално-техничка средства
на постављању тз. зечијих насипа у циљу спречавања
дотока воде на то подручје, посебно угрожена
домаћинства. Посебно су наредбама ангажована средства
и механизација привредних друштава „Galax“ Доњи
Жабар и „Евђић-коп“ Човић Поље. Сво вријеме Начелник
општине је непосредно обилазио угрожена подручја, а
Општински штаб за ванредне ситуације је био у сталном
засједању. Уведено је нон-стоп дежурство у општини
Доњи Жабар. Штаб је почев од 19. маја успоставио факс
порукама комуникацију са Републичком управом за
цивилну заштиту и слао захтјеве за слање одређене
помоћи у неопходним средствима. Преко Републичке
управе за цивилну заштиту успостављена је комуникација
и са Републичким штабом за ванредне ситуације, а након
тога и непосредно.
    И поред свих напора и предузетих мјера вода из правца
Копаница поплавила је Мјесну заједницу Јењић и Лепницу
и неколико домаћинстава у Мјесној заједници Лончари-у
најнижим котама дана 19. маја 2014. године око 13.00
часова, са тенденцијом даљњег продирања у Лончаре и то
дио подручја Лончара према Орашју (сјеверни дио), али са
опасношћу продирања и директно на раскрсницу у
Лончарима. Командант Општинског штаба за ванредне
ситуације је дана 18. и 19. маја 2014. године,путем Савјета
Мјесне заједнице Лончари наложио да се из водом
угрожених домаћинстава у Лончарима изврши евакуација
људи, стоке и материјалних добара. Такође вода је
угрожавала непосредно и Ново насеље „Дујковача“ у
Лончарима које је ипак одбрањено. Снаге одбране су
максимално ангажоване како на одбрани од даљњег
продирања воде, тако и на евакуацију и смјештај
становништва са поплављеног подручја. Водени талас из
правца Копаница је стално пристизао, па је вода у
јутарњим часовима 20. маја 2014. године око 3 часа је
поплавила локални пут Л-7 звани „Стари пут за Орашје“
(Косановић-Лепница) у дужини од 3 километра и
захватила велики број домаћинстава у Лончарима тако да
је поплављено 150 домаћинстава у Мјесним заједницама
Лончари, Јењић и Лепница. Одређени број становника
угрожених домаћинстава није одмах приступило
евакуацији, ноћу је одлазио из поплављеног подручја, а
враћао се дању у домаћинства.
   Дана 20. маја 2014. године члан Општинског штаба за
ванредне ситуације-Секретар Скупштине општине Доњи
Жабар Митар Митровић, након евакуације из поплављеног
Шамца, придружио се раду Штаба.
   Истог дана-20. маја 2014. године око 13.00 часова почела
је чамцима евакуација преосталог становништва из
поплављеног подручја Лончара, а представници ЈУ „Воде
Српске“ Бијељина на позив Команданта општинског

штаба за ванредне ситуације-Начелника општине
обишли су водом угрожено подручје ради
сагледавања ситуације-заједнички приједлог је био да
се не затвара пропуст за воду на магистралном путу
Орашје-Тузла (удаљен око 1000 метара од
раскрснице у Лончарима) јер би у том случају била
угрожена и сама раскрсница у Лончарима. О
наведеном је сачињен посебан записник. Укупно је
евакуисано око 450 лица из 150 домаћинстава, од
којих се већина евакуисаног становништва, као и
стоке и других добара, смјестила у домаћинствима
код рођака и пријатеља, а 75 лица је смјештено у
четири прихватна центра општине Доњи Жабар за
које се обезбјеђују два дневна оброка. Евидентирано-
пријављено је укупно 173 евакуисаних лица, од којих
је одређени број и са општина Шамац и
Орашје/Посавска жупанија. Евакуисаним лицима
обезбијеђено је пружање хитне медицинске помоћи
од стране екипе Амбуланте Доњи Жабар која послује
у саставу Дома здравља Бијељина.
   Општински штаб за ванредне ситуације је у сталној
вези са Центром за обавјештавање Републичке управе
цивилне заштите Бања Лука
   Дана 21. маја 2014. године вода је поново угрозила
Ново насеље „Дујковача“-сјевероисточни дио Мјесне
заједнице Лончари који је већ и физички одвојен од
остатка територије општине обзиром да је вода
поплавила путну комуникацију Лончари-Брчко код
Православне цркве у Лончарима. Општински штаб за
ванредне ситуације одмах је обезбиједио два камиона
и багер који су употријебљени за допрему земље за
обезбјеђивање „зечијег насипа“ у Новом насељу
„Дујковача“, као и најлон за запречавање насипа,
тако да је уз велики ангажман мјештана насеља и
друге помоћи Ново насеље и дефинитивно одбрањено.
Само једно домаћинство у том насељу је поплављено.
Истог дана, 21. маја пристигле су прве пумпе у Ново
насеље „Дујковача“ за испумпавање воде.

2.3. Имајући у виду сложеност настале ситуације
и степеном угрожености од поплава дијела подручја
насељеног мјеста Лончари, као и сусједних
насељених мјеста Јењић и Лепница, а у циљу
спречавања ширења гласина, спречавања погрешног
усмјеравања евакуације угроженог становништва и
добара, евиденције и расподјеле хуманитарне
помоћи, Општински штаб за ванредне ситуације је
дана 22. 5. 2014. године донио Наредбу о образовању
Инфо-пункта у Мјесној заједници Лончари, под
непосредним надзором и контролом Општинског
штаба за ванредне ситуације. Задатак Инфо-пункта је
следећи:

- давање информација поплавом угроженом
становништву о начину евакуације и смјештаја људи
и добара,

- усмјеравање свих пристиглих помоћи у Општински
штаб за ванредне ситуације ради евидентирања и
складиштења,

- по потреби извршавање и других задатака
добијених од Општинског штаба за ванредне
ситуације.
   За успостављање и организацију рада Инфо-пункта
одговоран је Стево Тодоровић из Доњег Жабара, у
функцији Координатора Инфо-пункта. За свој рад
Координатор је непосредно одговоран и потчињен
Команданту Општинског штаба за ванредне
ситуације-Начелнику општине, а за оперативан рад
Инфо-пункта одговоран је Предсједник Савјета
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Мјесне заједнице Лончари који ће ангажовати волонтере,
чланове Савјета Мјесне заједнице и друга лица која ће
радити на Инфо-пункту, све у сарадњи и под непосредним
надзором Координатора.

2.4. Командант општинског штаба за ванредне
ситуације дана 22.5.2014. године доноси Наредбу о
мобилизацији и употреби објекта и просторија Спортско-
школске дворане у Доњем Жабару за:

- смјештај евакуисаног становништва са поплавом
угроженог подручја општине Доњи Жабар

- организовање Централног складишта за складиштење
цјелокупне хуманитарне помоћи која пристигне општини
Доњи Жабар.
   За извршење ове Наредбе одговорна је Данијела Миркић,
дипл. правник из Човић Поља, у функцији Координатора
Спортско-школске дворане. За свој рад Координатор је
непосредно одговоран и потчињен КомандантуОпштинског
штаба за ванредне ситуације-Начелнику општине.
   Први контигент хуманитарне помоћи општини Доњи
Жабар званично је допремљен хеликоптером EUFOR-a
дана 22. маја 2014. године у 17.00 часова, а упућен је од
стране Црвеног крста Републике Српске.

2.5. Командант општинског штаба за ванредне
ситуације, у циљу предузимања мјера одбране од поплава
на подручју општине Доњи Жабар и мјера санације
домаћинстава и поплављеног подручја, дана 22.5.2014.
године доноси Наредбу о мобилизацији и употреби
пословног простора, средстава и људских ресурса
привредног друштва „Агрекс“ д.о.о. Доњи Жабар, и то:
складишни простор површине cca 300 m2 , виљушкар,
најмање 10 радника за обављање физичких послова
утовара и истовара робе

Допуном Наредбе од 24.5.2014. године извршена је
мобилизација и цистерне за гориво са припадајућом
опремом за точење горива и другом опремом ради
складиштења и точења горива за потребе Општинског
штаба за ванредне ситуације у санирању штета на
поплављеним подручјима одобреног од стране
Републичког штаба за ванредне ситуације – отпрема,
односно точење горива вршиће се искључиво на основу
налога Општинског штаба за ванредне ситуације путем
овлашћеног лица којег овласти Командант Општинског
штаба за ванредне ситуације .

2.6. Командант општинског штаба за ванредне
ситуације дана 22.5.2014. године донио је Наредбу о
мобилизацији и употреби објекта и просторија зграде зв.
„Косановића зграда“ у Лончарима ради организовања
секундарног складишта за смјештај робе и других
потрепштина хуманитарне помоћи која се непосредно
дијели становништву Мјесне заједнице Лончари
угроженом од поплава, према евиденцији надлежног и
овлашћеног органа општине Доњи Жабар. За извршење
ове Наредбе одговоран је Стефан Робак предсједник
Савјета Мјесне заједнице Лончари, у функцији
Координатора снабдијевања становништва и подјеле
потрепштина угроженом становништву. За свој рад
Координатор је непосредно одговоран и потчињен
Команданту Општинског штаба за ванредне ситуације-
Начелнику општине.
   У циљу провођења ове Наредбе, Предсједник Савјета
Мјесне заједнице Лончари) оперативно се потчињава
Координатору Спортско-школске дворане Доњи Жабар-
Данијели Миркић.За технички и оперативан рад на
функционисању складиштења и расподјеле помоћи из
секундарног складишта „Косановића зграда“ Предсједник

Савјета Мјесне заједнице Лончари ангажоваће чланове
Савјета Мјесне заједнице Лончари и волонтере.

2.7. Командант општинског штаба за ванредне
ситуације дана 22.5.2014. године донио је Наредбу да
се изврши организовање пописа евакуисане стоке са
поплављених подручја општине Доњи Жабар са
локацијама смјештаја, и то како са подручја општине
Доњи Жабар тако и са подручја сусједних општина
која је смјештена на подручју општине Доњи Жабар,
затим да се врши редовно требовање хране за
измјештену стоку од донатора и других извора и
вођење евиденције и доставу на измјештене локације
стоке, затим смјештај хране за стоку допремљене у
виду хуманитарне помоћи у централном складишту
код овлашћеног привредног субјекта и вођење
цјелокупне евиденције о извршавању ове Наредбе. За
извршење ове Наредбе одговоран је Јово Пантелић,
замјеник Начелника општине Доњи Жабар који је за
извршење ове Наредбе непосредно одговоран и
потчињен Команданту Општинског штаба за
ванредне ситуације-Начелнику општине. Непосредан
попис стоке из тачке вршиће Предсједници Савјета
мјесних заједница који су за свој рад потчињени
Замјенику Начелника општине и о извршењу ове
Наредбе подносе извјештаје.Стручне, оперативне и
административно-техничке послове у циљу
извршења ове Наредбе обављаће Миле Максимовић-
Стручни сарадник за привреду и предузетништво
који је непосредно одговоран и потчињен Замјенику
начелника општине.

2.8. Дана 23. маја 2014. године Општински штаб
за ванредне ситуације посјетили су Предсједник
Народне Скупштине Републике Српске Игор
Радојичић са сарадницима, Министар рада и борачко-
инвалидске заштите Петар Ђокић, Министар за
омладину и спорт Нада Тешановић, народни
посланик Горан Митровић, Предсједник Скупштине
Брчко Дистрикта Бих Ђорђа Којић и посланик у
Скупштини Брчко Дистрикта Слободанка Ћурчић.
Делегација се упознала са укупном ситуацијом у вези
поплава на подручју општине Доњи Жабар, утврдила
приоритете за неопходну помоћ општини Доњи
Жабар и исказала задовољство радом и ангажовањем
органа општине, привредних субјеката и снага
одбране од поплава општине Доњи Жабар, што су
Предсједник Народне Скупштине Игор Радојичић и
Министар Нада Тешановић и потврдили у изјави за
медије(РТРС). Након састанка делегација је посјетила
прихватне центре, као и дио поплављеног подручја у
Лончарима.
     2.9. Општински штаб за ванредне ситуације
општине Доњи Жабар дана 24. маја 2014. године
донио је Наредбу којом се забрањује становништву,
медијима и осталим неовлашћеним субјектима улазак
на поплављено подручје насељених мјеста Лончари,
Јењић и Лепница као зона потенцијалног
епидемијског жаришта. Улазак је дозвољен само
екипама Цивилне заштите које врше сакупљање
лешева угинулих животиња, екипама које евакуишу
становништво,надлежним инспекцијским службама,
припадницима Полицијске станице Пелагићево,
Оружаних снага БиХ и Државне граничне службе. У
периоду од 21.00 до 05.00 часова забрањен је улазак
моторним чамцима на поплављена подручја. Ова
Наредба достављена је и мјесно надлежној
Полицијској станици Пелагићево.
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2.10. Општински штаб за ванредне ситуације општине

Доњи Жабар дана 24. маја 2014. године донио је Наредбу
којом се забрањује употреба воде за пиће на следећим
објектима за водоснабдијевање питком водом:

- субартерски бунар у Лончарима („Косановића
зграда“)

-субартерски бунар уЛончарима (насеље „Дујковача“)
- субартерски бунар у Доњем Жабару (код Амбуланте)

-артерски бунар у Доњем Жабару (насеље Доње Поље).
   За извршење ове Наредбе задужује се Самостални
стручни сарадник за комуналне дјелатности и заштиту
животне средине. Становништво је редовно снабдијевано
флашираном водом за пиће, као и цистернама.

2.11. Општински штаб за ванредне ситуације општине
Доњи Жабар, у циљу спречавања појаве и ширења зараза,
дана 24. маја 2014. године донио је Наредбу о одређивању
локације јаме – гробнице за укоп-депоновање анималног
отпада са поплављеног подручја општине Доњи Жабар на
локацији зв „Ајиповац“ у Лончарима-ван насеља. Јама-
гробница за анимални отпад ископана је машинама и
опремом у својини Стевана Жаркића из Доњег Жабар, под
непосредним надзором ветеринарског инспектора
општине Доњи Жабар, у складу са законом и
подзаконским прописима. Прикупљање, уклањање, одвоз
и укоп анималног отпада у јаму-гробницу вршио је тим
цивилне заштите под непосредном командом Начелника
Општинског штаба за ванредне ситуације уз коришћење
возила, средстава и опреме «Агрекс» д.о.о. Доњи Жабар.
Надзор над извршењем ове Наредбе вршио је Општински
ветеринарски инспектор.

2.12. Општински штаб за ванредне ситуације општине
Доњи Жабар, у циљу спречавања појаве и ширења зараза,
дана 24. маја 2014. године донио је Наредбу о одвозу и
депоновању крупног и ситног отпада са поплављеног
подручја општине Доњи Жабар, и то:

- намјештај, грађевински и други материјал, сијено,
житарице, обућа, одјећа и сведруге ствари из поплављених
домаћинстава

- отпад, осим анималног отпада, који је донијела или
створила вода на поплављеном подручју.
   За депоновање крупног и ситног отпада са поплављеног
подручја одређена је локација, добро у општој употреби, у
Лончарима-ван насеља. Наређено је привредном друштву
“Galax” д.о.о. Доњи Жабар да изврши ископавање и
уређење депоније крупног и ситног отпада са
поплављених подручја и да својим возилима, људским и
другим ресурсима изврши прикупљање и одвоз отпада на
наведену депонију.Прикупљање, уклањање, утовар и
одвоз отпада на депонију вршиће тим цивилне заштите
под непосредном командом Начелника Општинског штаба
за ванредне ситуације који је задужен да изврши
мобилизацију потребног броја обвезника цивилне заштите,
теретних возила и опреме за извршење ове Наредбе.Све
оперативно – техничке и помоћне послове у циљу
извршења ове Наредбе  вршиће Предсједник Савјета
Мјесне заједнице Лончари, у координацији са Начелником
Општинског штаба за ванредне ситуације. Наређено је
становништву потопљеног подручја насељених мјеста
Лончари, Јењић и Лепница да након повлачења воде из
домаћинства, изврше прикупљање отпада у свом
домаћинству на гомиле подобне за приступ возила која
врше одвоз отпада. Наређено је Начелнику Општинског
штаба за ванредне ситуације да, уз помоћ  Савјета Мјесне
заједнице Лончари обавијести становништво потопљених
домаћинстава у насељеним мјестима Лончари, Јењић и
Лепница о овој Наредби. Такође наређено је Ватрогасном

друштву «Доњи Жабар» Доњи Жабар да пружи сву
потребну помоћ Начелнику Општинског штаба за
ванредне ситуације у циљу извршења ове Наредбе,
укључујући, али и не ограничавајући се, на
превентивно дјеловање ради спречавања или
отклањања опасности од пожара на поплављеном
подручју, потребна дежурства и друге активности на
поплављеном подручју. Надзор над извршењем ове
Наредбе повјерен је др Гордана Бабић, члану
Општинског штаба за ванредне ситуације задужену
за прву медицинску помоћ, РХБ заштиту и
противепидемиолошку заштиту.
     2.13. Општински штаб за ванредне ситуације
општине Доњи Жабар, разматрајући Наредбу
Републичког штаба за ванредне ситуације број 11-
2/14 од 23. 5. 2014. године, дана 24. маја 2014. године
донио је Закључак, са образложењем, да се нису
стекли услови за престанак ванредне ситуације на
подручју општине Доњи Жабар. Закључак је упућен
Републичком штабу за ванредне ситуације.

3. Мјере и поступци након поплаве:
3.1. У ноћи субота/недјеља – 25. 5. 2014. године у

јутарњим часовима вода је престала надирати према
Мјесној заједници Лончари и магистралном путу
Орашје-Тузла. У недјељу 25. маја вода из
поплављеног подручја општине Доњи Жабар
(Лончари) почела је да полако стагнира.

3.2. Командант Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Доњи Жабар, дана 25. маја и 27.
маја упутио је захтјев Републичком штабу за
ванредне ситуације, Министарству здравља и Дому
здравља Бијељина за предузимање мјера и
активности које се односе на хигијенско-
епидемиолошку заштиту на поплављеном подручју
општине Доњи Жабар.

3.3. Дана 27. 5. 2014. године, представници
надлежне службе- ЈУ „Институт за јавно здравство“-
Регионални центар Добој боравили су на
поплављеном подручју општине и узели осам узорака
воде из објеката јавног водоснабдијевања и других
изворишта питке воде ради анализе исправности.
     3.4. Дана 30. маја 2014. године Командант
Општинског штаба за ванредне ситуације-Начелник
општине донио је Наредбу којом је наложио да се
точење горива одобреног од стране Републичког
штаба за ванредне ситуације и ускладиштено у
мобилисаним цистернама „Агрекс“ д.о.о. Доњи
Жабар у циљу предузимања мјера и активности које
се врше возилима, машинама и опремом на
поплављеном подручју општине Доњи Жабар врши
искључиво на основу налога Команданта или
Замјеника Команданта Општинског штаба за
ванредне ситуације,а да административно-техничке
послове који се односе на издавање и вођење
евиденције издатих налога за гориво, сравнавање
евиденције са утрошком горива из цистерни врши
Миле Максимовић-Стручни сарадник за привреду и
предузетништво у Канцеларији за развој, јавне
службе и управу Општинске управе Доњи Жабар.

3.5. Општински штаб за ванредне ситуације донио
је 30. маја 2014. године Наредбу којом је наложено
испумпавање поплавне воде у свим бунарима и
извориштима питке воде у домаћинствима на
поплављеном подручју општине Доњи Жабар
(чишћење, испирање и хлорисање)-Мјесна заједница
Лончари (укључујући Јењић и Лепницу).Рок
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извршења: одмах, сходно испуњавању услова повлачења
површинске воде у двориштима поплављених
домаћинстава. За Координатора извршења ове Наредбе
одређена је Драгиња Ђорђић, Самостални стручни
сарадник за комуналне дјелатности, заштиту животне
средине и заштиту на раду у Општинској управи-
Канцеларија за развој, јавне службе и управу са задатком
да организује планско чишћење бунара, води евиденцију и
врши друге стручне послове у циљу извршења ове
Наредбе. План чишћења бунара Координатор сачињава у
сарадњи са Предсједником Савјета Мјесне заједнице
Лончари који је дужан пружити податке о могућим
правцима рада извршиоцима на подручју дјеловања у
смислу наведене Наредбе.
   Ови послови организовани су у координацији са
Хигијенско-епидемиолошком службом Дома здравља
Бијељина.

3.6. У циљу заштите здравља становништва и
предупређивања опасности од зараза, Командант
Општинског штаба за ванредне ситуације дана 2. јуна
2014. године донио је Наредбу о посебним мјерама за
одржавање хигијене у просторијама јавних установа,
предузетника и просторијама за колективни смјештај
којом је наређено успостављање дезинфекционе баријере
на улазима у објекте јавних установа и јавних служби,
трговинско-угоститељским објектима, месницама, у
објектима за смјештај евакуисаног становништва, а при
изласку из тоалета објеката Основне школе „Доњи Жабар“
Доњи Жабар вршити дезинфекцију руку дезинфекционим
раствором. Надзор над извршењем ове Наредбе вршила је
др Гордана Бабић, члан Општинског штаба за ванредне
ситуације. Наредба је укинута 19. јуна 2014. године.

3.7. Дана 2. јуна 2014. године Командант Општинског
штаба за ванредне ситуације-Начелник општине донио је
Наредбу о провођењу мјера дезинфекције на поплављеном
подручју општине Доњи Жабар (стамбене зграде и
дворишни објекти). Мјере дезинфекције извршио је тим за
дезинфекцију „Ветеринарске станица Шамац“ –
Ветеринарска амбуланта Доњи Жабар, обучен од стране
Хигијенско-епидемиолошке службе Дома здравља
Бијељина, у саставу: Милан Игњић, општински
ветеринарски инспектор, Жељко Стојановић и Ранко
Симић. Дезинфекција је извршена након што су у
поплављеним домаћинствима, након повлачења воде из
њихових стамбених и дворишних објеката, детаљно
механички очишћене и опране поплављене површине од
муља, пијеска, наплавина, смећа и сличног материјала.
Приликом чишћења користе се непромочиве рукавице,
гумене чизме и заштитне маске. О обавезама
становништва у поплављеним подручјима у вези ове
Наредбе обавијестио је Предсједник Савјета Мјесне
заједнице Лончари у сарадњи са Тимом за
дезинфекцију.Надзор над провођењем ове Наредбе вршила
је Амбуланта Доњи Жабар-др Гордана Бабић, члан
Општинског штаба за ванредне ситуације. Наредба је
спроведена.

3.8. На приједлог Општинског штаба за ванредне
ситуације, дана 4. јуна 2014. године Начелник општине је
дјелимично укинуо ванредну ситуацију на подручју
општине Доњи Жабар - ванредно стање је остало да важи
на подручју насељених мјеста:Лончари,Јењић и Лепница,о
чему је обавијештен Републички штаб за ванредне
ситуације.

3.9. Дана 16. јуна 2014. године Командант Општинског
штаба за ванредне ситуације-Начелник општине донио је
Наредбу о расподјели сјеменског кукуруза домаћинствима
која су поплављена са површинама засијаним кукурузом.

Наредбу је извршио Савјет Мјесне заједнице Лончари
и расподијелио 100 сјетвених јединица сјеменског
кукуруза одобрених од стране Републичког штаба за
ванредне ситуације за поплављене површине
засијаног кукуруза .
Расподјела сјеменског кукуруза извршена је
домаћинствима у пропорцији, по правилу и процјени
Савјета: 25000 зрна/0,5 Ха поплављених површина
засијаног кукуруза.

3.10. Општински штаб за ванредне ситуације
одржао је дана 19. јуна своју последњу сједницу на
којој је извршена анализа укупног стања на
поплављеним подручјима и закључио да се стање
стабилизовало у мјери која је довољна да се укине
ванредно стање, па је предложио Начелнику општине
да утврди престанак стања ванредне ситуације на
подручју општине Доњи Жабар у цијелости.
Истовремено Штаб је укинуо Наредбе донесене у
периоду ванредног стања. Истог дана, 19. јуна 2014.
године Начелник општине је укинуо ванредну
ситуацију на подручју општине Доњи Жабар – у
цијелости.

3.11. У цијелом периоду кризе од поплава
остварена је изузетна сарадња са Полицијском
станицом Пелагићево.

4.Смјештај евакуисаног становништва и
снабдијевање основним потрепштинама:

4.1.  Увод
Наредбама Команданта Општинског штаба за

ванредне ситуације од 22.05.2014. године извршена је
мобилизација и употреба објеката и просторија
Спортско-школске дворане у Доњем Жабару за
смјештај евакуисаног становништва са поплавом
угроженог подручја општине Доњи Жабар и
организовање Централног складишта за складиштење
цјелокупне хуманитарне помоћи која пристигне
општини Доњи Жабар, као и мобилизација и
употреба објекта и просторија зграде зв. „Косановића
зграда“ у Лончарима ради организовања секундарног
складишта за смјештај робе и других потрепштина
хуманитарне помоћи која се непосредно дијели
становништву Мјесне заједнице Лончари угроженом
од поплава.
Наредбама је прописана обавеза вођења евиденција о
примљеној хуманитарној помоћи и њеној расподјели
корисницима под надзором Координатора Спортско-
школске дворане Доњи Жабар.
   Поред наведеног помоћ становништву угроженом
поплавама обезбијеђена је и путем Општинског
Црвеног крста који је организовао складиштење и
расподјелу хуманитарне помоћи која је пристизала
Црвеном крсту. Ова хуманитарна помоћ дијељена је
под руковођењем Секретара Општинског Црвеног
крста и волонтера. Такође хуманитарна помоћ која
није евидентирана дијељена је и од стране појединаца
и организација директно корисницима на терену.
   Може се извести закључак да је становништво са
поплавом угроженог подручја уредно и благовремено
снабдијевано основним потрепштинама неопходним
за живот.

4.2.  Смјештај евакуисаног становништва
Укупан број евакуисаног становништва из Лончара,

општина Доњи Жабар, према евиденцијама на дан
23.05.2014. године је следећи:
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     1. Интерно расељених лица са полавних подручја
општине Доњи Жабар је укупно 209 од чега је 11 лица у
колективном смјештај СПОРТСКА ДВОРАНА Доњи
Жабар,18 лица у колективно смјештају СЛОБОПРОМ
Лончари,21 лице у УНИОН БРИЧИЋ Лончари и 11 лица у
ВИЕНИ Лончари и осталих 148 лица у приватним
смјештајима код родбине и пријатеља.

Укупно лица у колективном смјештају   је 61 лице.
     2. Расељена лица на подручију општине Доњи Жабар са
других поплавних подручја који су смјештени код
породице, пријатеља, родбине - 66 лица.
     3. Расељених лица са подручја општине Доњи Жабар
смјештених ван општине Доњи Жабар је 78 лица.
     4. Становништва које није напустило своја поплављена
домаћинства - укупно 6 лица.

Према наведеној еведенцији расељених лица укупно има 339.
   Лица у колективним смјештајима су редовно
снабдијевана куваном храном коју су припремале чланице
Кола српских сестара „Света Петка“-укупно 160 оброка
дневно(доручак 80 и ручак 80).

Лица која су смјештена у домаћинствима се снабдијевају
потрепштинама из Централног складишта Спортске
дворане, на начин да су паковани породични пакети који
садрже храну, хигијену и по потреби одјећу и прекриваче.
Пакети су одвожени достављани возилом марке
ВОЛКСВАГЕН –ТРАНСПОРТЕР рег.ознаке 189-М-542 –
возач Александар Митровић из Доњег Жабара. У
расподјели породичних пакета и хране поред
Координатора Данијеле Миркић учествовала је и волонтер
Љубица Николић из Доњег Жабара.
    О свакодневним подјелама породичних пакета и хране
вођена је детаљна евиденција.
   Дана, 13.06.2014. године према евиденцији знатан број
евакуисаног становништва се вратио кућама. У
колективним смјештајима  стање је  следеће:

1. УНИОН БРИЧИЋ – 13 лица
2. СЛОБОПРОМ – 13 лица
3. СПОРТСКА ДВОРАНА – нема лица
4. ВИЕНА – нема лица

   Лица у наведеним колективним смјештајима су редовно
снабдијевани конзервисаном храном која је донирана из
робних резерви по отпремници бр.16/14 од 06.06.2014.
године и отпремници број 6/14 од 01.06.2014. године, за
подјелу задужена иста лица као и у претходном периоду.
   Укупно дневних оброка 80 ( 40 – доручак, 40 – ручак) .
   За хљеб у свим фазама подјеле хране ангажована је
пекара „ЕРЛЕТИЋ“ ВЛ. Симо Ерлетић из Пелегићева.
Српска православна црквена општина Доњи Жабар и
Лончари је у периоду од 22.05.2014.године до 11.06.2014.
године обезбиједила брашно за производњу хљеба, од
12.06.2014. године за исто користи се брашно из донација
по отпремницама бр.  06/14 од 26.05.2014. и 12/14 од 01.
06.2014. године које се издаје из Централног складишта.
     4.3.  Функционисање Централног складишта

Наредбом број 02-339-7/14 од 22.05.2014. Спортско-
школска дворана је мобилизована за смјештај евакуисаног
становништва са поплавно угроженог подручја општине
Доњи Жабар и организовање Централног складишта за
складиштење цијелокупне хуманитарне помоћи која
пристигне општини Доњи Жабар.

Дана, 21.05.2014. у Спортско-школску дворану је
смјештено 11 евакуисаних лица и то:

1. Милан Стојковић
2. Драгица Стојковић
3. Милка Стојковић
4. Ружица Стојковић

5. Савка Вујић
6. Нико Родић
7. Мара Родић
8. Милован Полић
9. Ђуро Дивјак
10. Митар Максимовић
11. Јово Богдановић

Наведена лица су редовно снабдијевана храном на
начин као и лица у другим колективним смјештајима,
дакле топлим оброцима које су обезбиједиле жене
Кола српских сестара „Света Петка“ чије је
одговорно лице Душанка Стевановић из Човић Поља.

Од свих наведених здравствени проблем је имала
Савка Вујић, која је дана 21.05.2014. године  у 1920

часова одвезена у Болницу Брчко гдје је и задржана.
Именована  је  из болнице, у побољшаном
здравственом стању враћена на кућну његу гдје је
уредно издржавају дјеца и унучад, уз редовни
обилазак стручних лица амбуланте општине Доњи
Жабар за вријеме трајања ванредне ситуације.

У Централно складиште је пристигао одређен број
хуманитарних помоћи и донација који је знатно
помогао угроженом становништву са поплављеног
подручја општине Доњи Жабар.
Редослед званичних помоћи које су складиштене у
Централно складиште је следећи:
   1. 23.05.2014. године од „БИМАЛ“ Брчко донирано
је 5 палета воде.
   2. 26.05.2014. године од Робних резерви Републике
Српске запримљена је роба по отпремници бр. 06/14
   3. 27.5.2014. године од ДОО „ZAHAREX“
Сребреник, спужва класе 3, отпремница бр. 0881/14
   4. 01.06.2014. године Робне резерве РС, ЦЈП , роба
по отпрем. Бр. 12/14 и 6/14
   5. 01.06.2014. године Црвени Крст Источно
Сарајево, роба по отпрем. Од 01.06.2014.
   6. 02.06.2014. године UNDP (Развојни програм
Уједињених нација) Бања Лука, Потврда о
примопредаји од 02.06.2014.
   7. 02. 06. 2014. год. Републичка управа цивилне
заштите РС , отпрем. Бр. 06/14
   8. 06.06.2014. год. Регинонални центар робне
резерве Дервента, отпрем. Бр. 16/14 и Регионални
центар р.р. остали донатори , отпрем.бр. 26/14.
   9. 13.06.2014.године ООЦК Петрово, отпрем. Бр.
18/14

Поред горе наведених званичних донација које су
гласиле на општину Доњи Жабар, значајну
хуманитарну помоћ пружио је Стево Тузлаковић-
Координатор складишта хуманитарне помоћи
општине Шамац у Горњој Слатини, и то у периоду
21.-23. 05.2014. године у свим неопходним
потрепштинама (вода,храна, хигијена, одјећа) које су
довезене у Централно складиште одакле је и
испоручена угроженом становништву.

Затим, хуманитарну помоћ  је пружио и Стојан
Стојшић из Обудовца донирајући 60 кг свјежих
краставаца за евакуисано становништво смјештено у
колективне центре.
   Хуманитарна организација „Немањићи“ из мјеста
Тићино-Швајцарска је 29.5.2014.године пружила
хуманитарну помоћ породици Марка Доведен
обезбиједивши им, по њиховом захтјеву, ламината и
плочица  40 m2, као и породици Ружице Стојковић
донирајући два кревета –кауча које им је уредно
транспортовано и на тај начин омогућило лакши
повратак у домаћинство.
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Из наведених донација угроженом становништву са

попављеног подручја општине Доњи Жабар је
обезбијеђено редовно снабдијевање храном тако да су
истима дијељени богати породични пакети који садрже
храну, хигијену, тамо гдје је потребно и храна за бебе и
све друге  потрепштине неопходне за задовољавање
свакодневних животних потреба. Тако, из Централног
складишта је у периоду од 25.05.2014.-13.06.2014. године
подијељено 250 породичних пакета уз свакодневно
снабдијевање, тј. допуну  средствима која су  угроженом
становништву неопходни, а за које су и  сами долазили у
складиште те их лично преузимали уз својеручни потпис.

Сарадња између координатора Централног складишта
Данијеле Миркић и координатора складишта „Косановић
зграда“ у Лончарима Стефана Робак се адекватно одвијала
уз сталну узајамну помоћ и подршку. Из Централног
складишта су такође издати пакети за социјално угрожено
становништво општине Доњи Жабар, који нису директно
погођени поплавама, али као корисницима сталних
социјалних права уручена има је помоћ.
На дан 13.06.2014. године у колективним смјештајима је

26 лица, по 13 лица у два колективна центра.
     На основу Наредбе Општинског штаба за ванредне
ситуације, након престанка ванредног стања – 19. јуна
2014. године, сва преостала роба намијењена за расподјелу
хуманитарне помоћи у Централном складишту у Доњем
Жабару и секундарном складишту - просторијама зграде
зв. „Косановића зграда“ у Лончарима, осим калорифера и
исушивача, додијељена је Општинској организацији
Црвеног крста Доњи Жабар ради даљњег ускладиштења,
чувања и расподјеле становништву са поплављених
подручја општине Доњи Жабар и поплављених подручја
других општина које је смјештено на подручју општине
Доњи Жабар. Калорифери и исушивачи који се воде у
евиденцији Централног складишта издати на реверс
корисницима на поплављеним подручјима, додијељени су
на даљње евидентирање и надзор надлежном Општинском
органу за послове цивилне заштите и ускладиштени ради
чувања у просторијама Ватрогасног друштва Доњи Жабар
које је одговорно за њихову даљњу бригу и чување као
добар привредник.

5.Смјештај и исхрана стоке измјештене са
поплављених подручјава:

По добијању Наредбе од стране команданта кризног
штаба о моме задужењу за редовно требовање сточне
хране  из робних резерви, те смјештај исте и њену
правилну расподјелу.
   У складу са Наредбом Команданта Општинског штаба за
ванредне ситуације од 22.5.2014. године Замјеник
Начелника општине као одговорно лице, одмах је путем
предсједника Савјета мјесних заједница прикупио податке
о врсти, броју и локацији смјештаја крупне и ситне стоке
са поплављених подручја општине Доњи Жабар, као и
поплављених подручја општине Орашје која је смјештена
на територији општине Доњи Жабар.
   На основу Наредбе Републичког штаба за ванредне
ситуације, ЈП «Робне резерве Републике Српске» одмах су
обезбиједиле прве количине сточне хране путем
овлашћеног дистрибутера «Голд-МГ» Доњи Жабар која је
подијељена на локације смјештаја стоке дана 23. 05. 2014.
године. Истовремено су, путем савјета мјесних заједница
ажурирани спискови измјештене стоке са табеларним
прегледом, који су омогућили тачну процјену дневне
потрошње за евакуисану стоку по стварним конверзијама
у нормалним условима. Бројно стање евакуисане стоке са
поплављених простора наше, а и сусједних општина по

прикупљеним подацима  од стране предсједника
савјета мјесних заједница је следеће:

- Свиње  830 ком x     4     кг        = 3.320 кг
- Коке носиље 12.000 ком x  0,120   кг    = 1.440 кг
- Пилићи      1.000 ком x    0,100  кг  =   100 кг
- Прасићи         700 ком x    0,700   кг     =  490 кг
- Говеда(краве,овце и козе) 182 ком x 5 к =  910 кг

   После прве подјеле и прикупљених спискова
створена је слика о стварним потребама, тако да је
одмах упућен захтјев за другом траншом у количини
од 16.000 кг, коју смо подијелили дана 26. 5. 2014.
године на исти начин, доставом на кућну адресу,  што
је изведено брзо и ефикасно  са похвалом од стране
свих домаћина који су добили храну за своју стоку.
   Трећа пошиљка је пристигла 27.05.2014. у
количини од 9.000 кг сточне хране гдје смо са
дистрибутером договорили да нам  достави
концентрат за свиње умјесто 5.000 концентрата за
пилиће пошто нам није био потребан јер је Радомир
Митровић иселио објекат на вријеме тако да храна
није била потребна за пилиће који су одвезени у
међувремену у клаоницу. Овај  договор је коректно
одрађен тако да су домаћини  добили храну за свиње
пошто је свиња и било највише измјештено.
   Дана 02.06.2014. године Републички штаб за
ванредне ситуације одобрава  задњу пошиљку од
30.000 кг различите сточне хране која је била
довољна за основну исхрану евакуисане стоке до
њиховог одвоза у матична домаћинства која су била
поплављена.
   У оквиру ове активности напомињемо да смо
добили помоћ од 100 бала сијена из Мркоњић Града
која је одмах испоручена домаћинима за исхрану
њихове  евакуисане.
   Напомињемо да од 280 домаћинстава која су
евакуисала  стоку и који су добијали сточну храну,
нити један приговор нисмо добили за подјелу хране
за стоку. Формула која је коришћена код подјеле
сточне хране била је: Количина која је одобрена
подијељена на број грла не гледајући на име и
презиме власника стоке.  После прве подјеле из
Брчког су нас обавијестили да они снабдијевају стоку
са простора Брчко Дистрикта и да ми не треба да им
достављамо исту, и ми смо у следећим подјелама
исте изоставили.
   На крају напомињемо да је „Агрекс“ д.о.о. Доњи
Жабар одобрио 3.500 кг концентрата за коке носиље
прије него смо добили прву траншу од Робних
резерви. Овим потезом су спасили коке носиље у три
фарме пошто су исте биле под водом и нису имале
струје.

6.Извршавање задатака Општинске
организације Црвеног крста за вријеме
ванредног стања:

   Општинска организација Црвеног крста Доњи
Жабар у условима ванредног стања извршавала је
своје задатке у оквиру свеукупности снага за заштиту
и спасавање општине Доњи Жабар.  Секретар ОО
Црвеног крста свој рад ускладио је са задацима које
је обављао као члан Општинског штаба за ванредне
ситуације.
   Према распореду ОО Црвеног крста је првобитно
добила улогу организације и помоћи у евакуацији
страновништва, стоке и друге имовине по налогу
Команданта.
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   Снимање ситуације и слање извјештаја у Црвени крст
Републике Српске је такође била обавеза Секретара
ООЦК, па су обилажене локације са којих су слати
извјештаји и фотографије. Са тим материјалом, формирана
је фејсбук страница која је значајно допринијела
упознавању шире јавности о поплавама на подручју наше
општине и резултовала неком  од акцијама помоћи која је
упућивана, нарочито из иностранства.
   Поред тих активности, Секретар ОО ЦК је учествовао и
на изградњи заштитних бедема и био на располагању
Команданту Штаба-Начелнику општине 24 сата дневно.
   Попуштањем  Савског насипа у Копаницама 18. маја
2014. године и надирањем воде према подручју општине
Доњи Жабар у рејон Лончара, постајало је јасно да  је дио
општине изразито угрожен и да ће нам требати свака
могућа помоћ. У тим данима, контактирани су ЦКРС, све
сестринске општинске организације Црвеног крста,
Друштво Црвеног крста/крижа БиХ, Мерхамет заједница
БиХ, организације Уједињених нација које послују у БиХ,
организације и асоцијације „наших“ људи у иностранству,
те бројна предузећа и компаније код нас и у иностранству.
   Неколико дана који су слиједили, Секретар ООЦК је
потрошио на евакуацију родитеља и имовине из
породичне куће у Лончарима која је, такође, потопљена
   Помоћ је почињала да пристиже у нашу општину са,
буквално свих страна. Ипак нису све пристигле пошиљке
запримљене од стане Црвеног крста.  Одређене количине

робе су  «пресретане» па је роба истоварана и
дијељена мимо контроле Црвеног  крста.  Било је и
робе која је долазила без пратеће документације, само
је предавана и није се тражио ни печат нити потпис.
   Набава хуманитарне помоћи није лак задатак, али је
правична расподјела много тежи. Није лако
оцијенити ко је у каквој потреби, а с обзиром да је
роба разнолика, немогуће је подијелити равномјерне
количине. Овај веома деликатан посао је
непопуларан, због могућности избијања гласина о
крађи и другим неморалним активностима, па је тај
посао углавном пао на Секретара ООЦК, а касније и
на предсједника Савјета мјесне заједнице Лончари и
породицу Ранка Жаркића. Увијек је било
расположених грађана да помогну при нпр. истовару,
али не и за дистрибуцију. Првих дана, када школа
није радила, било је младих волонтера који су
помагали колико су могли при подјели (Јована
Стевановић, Андреа Игњић, Слободанка Јосиповић,
Саја Ивановић, Анђела Марјановић, Илија
Стевановић, Панто Стевановић,Небојша Стевановић
Марко Стевановић,Стана Поповић, Маја Игњић).
Заслужују похвалу за залагање.

Организације и привредна друштва која су слала
помоћ која је запримљена од стране ООЦК Доњи
Жабар су следеће:

 Belamionix д.о.о,
 ООЦК Билећа,
 ООЦК Котор Варош,
 ООЦК Србац,
 Црквена општина Марибор, Црвени крст

Словеније,Српско просвјетно друштво
Словеније и цивилна друштва.

 ООЦК Мркоњић Град,
 ООЦК Рибник,

  Општина и Црвени крст Градишка,
 UNICEF,
 UNHCR,
 Црвени Крст Републике Српске,
 Zaharex д.о.о.,
 ООЦК Гламоч,
 ООЦК Прњавор,
 ФК Србија и КУД Слога из Манхајма.

   Прву количину помоћи доставила је ООЦК Котор
Варош, а у обиму помоћи највише нам је допринијела
ООЦК Србац.

Списак је и дужи, али нису стављане на списак
пошиљке које нису запримљене од стране ООЦК иако је
често Црвени крст био насловљен као прималац.

Отпремнице које су пратиле робу су често биле
непрецизне, у смислу да нису садржавале прецизне
податке (нпр палета хране, пакети хигијене, вреце са
средствима за личну хигијену итд). Често су помоћ
скупљали грађани одређених општина и састављали разне
пакете, најчешће непознате садржине.

У таквим околностима, с обзиром да је роба дарована
и да се не тражи правдање као, роба је истоварана без
прецизног бројања сваке конзерве или шампона. Примана
је „на вјеру“ као што је и даривана.

Да би се сложила лагер листа, било је потребно сваки
пакет отворити и прецизно пребројати сваки производ за
шта је било потребно прилично времена и људи, које
нисмо имали јер је корисницима помоћ требала ургентно.
Умјесто тога, роба је у грубо раздвајана по категоријама
(санитарије, лична хигијена, опрема и храна за бебе, храна
за одрасле, вода и конфекцијска роба и ципеле). Често се у
пакетима налазило све од набројаног

Помоћ је дијељена како је и запримана. Прављени су
пакети са робом приближно исте вриједности. То је
немогуће урадити с прецизношћу са толико
диверзификованом робом. Тако је углавном роба и
дијељена као: пакет хране или пакет хигијене и слично. А
уписивали смо и када би неко добио само пар конзерви
хране или сапуна.

Половна конфекцијска роба се издаје без
раздуживања, тј свако може доћи и узети шта му
треба и колико треба.

Вода је такође дијељена неселективно јер нису
само поплављени угрожени што се тиче воде, вода је
сваком била потребна.

Роба је истоварана на више локација. Прве
количине су истоваране  у спортску дворану. Одатле
је вода одвожена у Лончаре - ближе корисницима. С
обзиром да је магацин у Лончарима неуслован за ту
потребу, због влаге, глодара а и незаштићености од
крађе, фирма «Слобопром» је уступила један од
пословних простора за чување робе. Простор је
обезбијеђен стражарима и видео-надзором, а на
располагању су и радници за истовар, као и
виљушкар, такоже ближи су и корисници.

Одређена количина робе из хуманитарне помоћи
је ускладиштена у магацину фирме «Агрекс», а
неколико истовара је обављено у магацину код
Лончарске читаонице и самој читаоници. На тај потез
Општински Црвени крст се одлучио из неколико
разлога, а највише ради спречавања гласина о томе
како се управља залихама.

Одређена количина робе је одвожена и дијељена
личним аутима, како би се осигурала равноправна
подјела свим корисницима, обзиром да је
евидентиранно да се за помоћ код Црвеног крста
јављају и долазе „једни те исти“ људи. Међутим, ни
то није био добар рецепт, не само због тога што такав
трошак иде из приватних средстава, него што је
проблематично када народ види да се роба товари у
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приватно возило. Последњи пут је роба вожена у суботу
15-тог јуна када је примијећено и да неко прати возило. С
обзиром да у цијелој Републици Српској колају гласине о
крађама, с овом праксом се дефинитивно прекинуло,.
Помоћ се од тада дијели само на локацији гдје се роба
налази,  а у даљој дистрибуцији робе на терену ће се
тражити асистенција органа општине.

Важно је рећи да нико од људи који су дошли да
траже помоћ није одбијен чак иако се враћао по неколико
пута.

Хуманитарну помоћ је понуђена и становницима
Јењића, али се из тог села једино појавио Мато
Камењашевић, коме је уручен пакет помоћи, и нико други.

Од прве половине јуна мјесеца 2014. године,
расподјела помоћи од стране Општинског Црвеног крста
функционише на тај начин да се дио робе из магацина
пребацује у читаону у Лончарима гдје расподјелу врше
Предсједник Савјета мјесне заједнице и Мара Жаркић-
волонтер, којима је Општински Црвени крст изузетно
захвалан.

Посао Општинског Црвеног крста у помоћи поплавом
угроженом становништву укидањем ванредног стања неће
бити завршен, напротив биће обимнији и одговорнији
обзиром да Црвени крст у потпуности преузима посао
расподјеле хуманитарне помоћи поплавом угроженом
становништву.

7. Овај Извјештај усвојен је на сједници Општинског
штаба за ванредне ситуације одржане 19.јуна 2014. године.

8. Завршни дио:

8.1. Констатује се да Закључци Скупштине општине
Доњи Жабар број 01-022-69/10 од 2. јула 2010. године
донесени поводом последица бујичних поплава које су
задесиле подручје општине Доњи Жабар у периоду од 20.
јуна до 23. јуна 2010. године нису проведени, нити су
предузете адекватне мјере од стране надлежних субјеката
(Владе Републике Српске, ресорног министарства,
Републичког штаба цивилне заштите и Агенције за воде
обласног ријечног слива Саве-Бијељина-„Воде Српске“) за
предупређење нових поплава, а односе се на:

- одржавање насипа канала Тиња-Толиса, као и
Источног-латералног канала који пролазе територијом
општине Доњи Жабар

- израда пројекта глобалне одбране од поплава у
Републици Српској,

- израду краткорочних и дугорочних планова уређења
корита водотока у подручјима која су угрожена
поплавама,

- израду нових и поправку постојећих водозаштитних
објеката.
   8.2. Одржавање насипа канала Тиња-Толиса, као и
Источног-латералног канала који пролазе територијом
општине Доњи Жабар није у надлежности локалних
органа и институција, а количина воде која се излила у
наведеним каналима и воде ријеке Саве која је излила у
рејону Копаница и кретала се из правца Копаница према
подручју општине Доњи Жабар у Мјесној заједници
Лончари није могла бити заустављена подизањем „зечијег
насипа“ нити другим мјерама. У таквој ситуацији
Општински штаб за ванредне ситуације и друге снаге и
субјекти одбране од поплава своје активности првенствено
су усмјерили на помоћ у евакуацији и смјештају
угроженог становништва и материјалних добара,
обезбјеђивање основних потрепштина за поплавом
угрожено становништво и измјештену стоку, санацију

водом поплављеног подручја, хигијенско-
епидемиолошку заштиту, одвоз анималног, крупног и
ситног отпада са поплављеног подручја, обезбјеђење
сјеменског кукуруза за пресијавање ораница и друге
мјере и активности непходне за санацију
поплављеног подручја.

9. Додатак:

9.1. На захтјев Начелника општине хуманитарни
контингент аустријске војске смјештен у Орашју,
почев од 24. јуна 2014. године снабдијеваће дио
подручја општине Доњи Жабар водом запиће.На
састанку одржаном 23. јуна 2014. године у кабинету
Начелника општине Жељка Марјановића којем су
присуствовали Секретар Скупштине општине Митар
Митровић, Самостални стручни сарадник за
комуналне дјелатности и заштиту животне средине
Драгиња Ђорђић и Командир Ватрогасне јединице
Илија Васић, представници аустријског војног
контингента прихватили су да почев од 24. јуна
поставе четири контејнера са питком водом за
грађане, капацитета од 1000 литара, два у Доњем
Жабару-код Амбуланте и у Доњем Пољу-код
артерског бунара, један у Лончарима-код
„Косановића зграде“ и један у Човић Пољу-код
зграде школе. Контејнери питке воде редовно ће се
дезинфиковати сваких 48 часова и допуњавати
питком водом.
   На овај начин привремено је ријешено питање
снабдијевања питком водом становништва општине
Доњи Жабар које се, посебно након поплава у мају
2014. године суочава са проблемом недостатка питке
воде. Хемијска и бактериолошка анализа је показала
да скоро све јавне чесме-артерски бунари избацују
неисправну воду за пиће, а бунари и изворишта у
домаћинствима представљају посебан проблем.
   Као помоћ Аустрије, у Орашју је инсталисан погон
за пречишћавање и прераду воде уређаји у
вриједности већој од шест милиона КМ, посредством
којих ће преко 50.000 људи и животиња у кризном
подручју свакодневно бити снабдјевено водом за
пиће.
   9.2. Први третман запрашивања комараца са земље
на подручју општине Доњи Жабар обављен је 23. 6.
2014. године на подручју мјесних заједница Лончари
и Човић Поље. Запрашивање у Мјесној заједници
Доњи Жабар обавиће се по престанку кише која је
зауставила овај посао.  Уништавање се врши методом
топлог и хладног замагљивања за одрасле форме
комараца, а по стварању услова запрашивање
станишта и ларви комараца извршиће се уз ријечне
токове, канале и баре. Дезинсекцију обавља
„Санитарац“ д.о.о. Власеница, средства за
дезинсекцију обезбиједила је Влада Републике
Српске, а гориво-нафту општина Доњи Жабар из
контингента помоћи Републичког штаба за ванредне
ситуације.

Командант Општинског штаба за ванредне ситуације
Начелник општине

Жељко Марјановић, с.р.
________________________
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    110
   На основу чл. 30. алинеја 26. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и
чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“,број 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је на 18.
редовној сједници одржаној 4. јула 2014. године,  донијела следећи

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и Општинске управе за 2014. годину

I
Усваја се Годишњи Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе Доњи Жабар за 2013.

годину.
II

   Извјештај из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка.

III
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број:01-022-46/14                               Предсједник Скупштине
4. јул 2014. године                                                                                       Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
    111
   На основу чл. 30. алинеја 26. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и
чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“,број 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је на 18.
редовној сједници одржаној 4. јула 2014. године,  донијела следећи

ЗАКЉУЧАК
I

Прихвата се Информација о стању остваривања права из области борачко-инвалидске заштите за 2013.
годину.

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

III
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број:01-022-55/14                                                                                     Предсједник Скупштине
4. јул 2014. године                                             Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
    112

На основу чл. 30. алинеја 26. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и
чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“,број 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је на 18.
редовној сједници одржаној 4. јула 2014. године,  донијела следећи

ЗАКЉУЧАК
I

Прихвата се Информација о раду и функционисању цивилне заштите и ватрогасне службе на подручју
општине Доњи Жабар у 2013.години од 19. 6. 201. године.
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II

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

III
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број:01-022-57/14                                                                                      Предсједник Скупштине
4. јул 2014. године                                                                                       Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
    113
   На основу чл. 30. алинеја 26. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и
чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“,број 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је на 18.
редовној сједници одржаној 4. јула 2014. године,  донијела следећи

ЗАКЉУЧАК
I

Прихвата се Информација о броју умрлих и рођених грађана у општини Доњи Жабар за 2013. годину.

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

III
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број:01-022-54/14          Предсједник Скупштине
4. јул 2014. године                                                                                       Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
    114
   На основу чл. 30. алинеја 26. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и
чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“,број 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је на 18.
редовној сједници одржаној 4. јула 2014. године,  донијела следећи

ЗАКЉУЧАК

I
Усваја се Извјештај о раду комуналне полиције за 2013. годину са Планом рада за 2014. годину.

II
   Извјештај и План из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка.

III
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број:01-022-50/14                                                                                    Предсједник Скупштине
4. јул 2014. године               Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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    115
   На основу чл. 30. алинеја 26. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и
чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“,број 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је на 18.
редовној сједници одржаној 4. јула 2014. године,  донијела следећи

ЗАКЉУЧАК
I

Усваја се Извјештај о раду пољопривредне инспекције за 2013. годину са Планом рада за 2014. годину.

II
   Извјештај и План из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка.

III
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број:01-022-51/14                             Предсједник Скупштине
4. јул 2014. године                                                                                       Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
    116

На основу чл. 30. алинеја 26. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута општине Доњи
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-
а.т.) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“,број 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је на 18.
редовној сједници одржаној 4. јула 2014. године,  донијела следећи

ЗАКЉУЧАК

I
Усваја се Извјештај о раду инспекције за храну и санитарну заштиту за 2013. годину са Планом рада за

2014. годину.
II

   Извјештај и План из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка.

III
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број:01-022-49/14         Предсједник Скупштине
4. јул 2014. године                                                         Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
    117
   На основу чл. 30. алинеја 26. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и
чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“,број 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је на 18.
редовној сједници одржаној 4. јула 2014. године,  донијела следећи

ЗАКЉУЧАК
I

Усваја се Извјештај о раду урбанистичко-грађевинске инспекције за 2013. годину са Планом рада за
2014. годину



Страна 29

Број 9  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Понедјељак, 7. јул 2014.
II

   Извјештај и План из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка.

III
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број:01-022-48/14                                                                                Предсједник Скупштине
4. јул 2014. године                                                                                       Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
    118
   На основу чл. 30. алинеја 26. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и
чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“,број 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је на 18.
редовној сједници одржаној 4. јула 2014. године,  донијела следећи

ЗАКЉУЧАК

I
Прихвата се Информација о утрошку средстава буџета за потребе Српске православне црквене

општине Доњи Жабар у 2013. години број 47/14 од 23. јуна 2014. године.

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

III
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број:01-022-56/14                Предсједник Скупштине
4. јул 2014. године                                                                                       Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
    119
   На основу чл. 30. алинеја 26. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и
чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“,број 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је на 18.
редовној сједници одржаној 4. јула 2014. године,  донијела следећи

ЗАКЉУЧАК

I
Усваја се Извјештај о упису дјеце у Први разред Основне школе за школску 2014/2015 годину број

214/14 од 29. 4. 2014. године.
II

   Извјештај из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка.

III
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број:01-022-53/14                                                                                    Предсједник Скупштине
4. јул 2014. године                                          Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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    120

На основу чл. 30. алинеја 26. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом  26. Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и
чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи
Жабар“,број 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је на 18.
редовној сједници одржаној 4. јула 2014. године,  донијела следећи

ЗАКЉУЧАК

I
Усваја се Извјештај о раду и утрошеним средствима за 2013. годину - Кјокушин карате клуб „Ронин“.

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

III
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број:01-022-52/14                                            Предсједник Скупштине
4. јул 2014. године                                                                                       Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
121

   На основу чл. 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске",
бр. 101/04,42/05,118/05 и 98/13) и чл. 44. и 61. став 5. Статута општине Доњи Жабар («Службени гласник
општине Доњи Жабар», број 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), Начелник Општине Доњи
Жабар, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за израду Извјештаја о процјени штете од поплава настале у мају

2014. године на подручју општине Доњи Жабар

I
   Именује се Комисија за израду збирних резултата процјене штета и Елабората о процијењеној штети
настале од поплава у мају 2014. године  на подручју општине Доњи Жабар, у саставу:
     1. Слободан Вуковић, дипл. инж. грађевине, Предсједник Комисије
     2. Стево Тодоровић, Савјетник за планирање и развој, Замјеник Предсједника Комисије
     3. Синиша Прпић, радник РГУ-Подручно одјељење Пелагићево, Замјеник Предсједника Комисије,
члан
     4. Драгиња Ђорђић, Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности, заштиту животне
средине и заштиту на раду, члан
     5. Миле Максимовић, Стручни сарадник за привреду и предузетништво, члан
     6. Здравко Вучићевић, дипл. инж. грађевине, члан
     7. Ружица Поповић, Стручни сарадник за Мјесну канцеларију Човић Поље и Мјесну канцеларију
Лончари, члан

II
 Задатак Комисије је да изврши послове израде збирних резултата процјене штета и Елабората о

процијењеној штети настале од поплава у мају 2014. године  на подручју општине Доњи Жабар,
укључујући и унос података о штети у базу података, у складу са Упутством о јединственој методологији
за процјену штета од елементарних непогода («Службени гласник Републике Српске», број 16/04) и у
координацији са Републичком Комисијом за процјену штета.

III
   Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије вршиће Општинска управа-
Канцеларија за развој, јавне службе и управу- Стручни сарадник за привреду и предузетништво.
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IV

   Накнаду за рад Комисије одредиће Начелник општине посебним Рјешењем.

V
   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар».

Број: 02-339-11/14/14                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
2. јун 2014. године                                                                               Жељко Марјановић, с.р.
Доњи Жабар

________________________
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САДРЖАЈ

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
103. Одлука о измјени Одлуке о висини плата функционера Општине Доњи Жабар
104. Одлука о Годишњем финансијском извјештају Буџета општине Доњи Жабар за 2013.

годину
105. Одлука о допуни Одлуке о одређивању намјене коришћења новчаних средстава

додијељених неразвијеним јединицама локалне самоуправе у 2014. години
106. Одлука о измјени Програма коришћења средстава од накнаде за претварање

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у 2014. години
107. Одлука о измјени Програма коришћења средстава од водних накнада у 2014. години
108. Одлука о  продаји непосредном погодбом непокретности у  својини општине Доњи

Жабар ради обликовања – комплетирања честице
109. Закључак о предузетим мјерама, поступцима и подацима који се односе на поплаве

на подручју општине Доњи Жабар у мају 2014. године
110. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и Општинске управе за

2014. годину
111. Закључак о прихватању Информације о стању остваривања права из области борачко-

инвалидске заштите за 2013. годину
112. Закључак о прихватању Информације о раду и функционисању цивилне заштите и

ватрогасне службе на подручју општине Доњи Жабар у 2013.години од 19. 6. 201.
године

113. Закључак о прихватању Информације о броју умрлих и рођених грађана у општини
Доњи Жабар за 2013. годину

114. Закључак о усвајању Извјештаја о раду комуналне полиције за 2013. годину са
Планом рада за 2014. годину

115. Закључак о усвајању Извјештаја о раду пољопривредне инспекције за 2013. годину са
Планом рада за 2014. годину

116. Закључак о усвајању Извјештаја о раду инспекције за храну и санитарну заштиту за
2013. годину са Планом рада за 2014. годину

117. Закључак о усвајању Извјештаја о раду урбанистичко-грађевинске инспекције за
2013. годину са Планом рада за 2014. годину

118. Закључак о прихватању Информације о утрошку средстава буџета за потребе Српске
православне црквене општине Доњи Жабар у 2013. години

119. Закључак о усвајању Извјештаја о упису дјеце у Први разред Основне школе за
школску 2014/2015 годину

120. Закључак о усвајању Извјештаја о раду и утрошеним средствима за 2013. годину -
Кјокушин карате клуб „Ронин“

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
121. Рјешење о именовању Комисије за израду Извјештаја о процјени штете од поплава

настале у мају 2014. године на подручју општине Доњи Жабар

Понедјељак, 7. јул 2014. године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 9/14

Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Митар
Митровић дипл. правник Секретар Скупштине општине Доњи Жабар.
Тел/факс:054/875-100. "Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по
потреби. Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86 код
НЛБ Банке Бања Лука-Филијала Брчко.


