
64 АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”, бр.101/04,

42/05 и 118/05),а у складу са чл.45.и 48.Закона о буџетском систему Републике Српске("Службени гласник
Републике Српске",бр.54/08 Пречишћени текст,126/08 и 92/09), Скупштина општине Доњи Жабар,на
Двадесетпетој  редовној сједници одржаној дана 20. маја 2011. године,донијела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2010.ГОДИНУ

Члан 1.
Усваја се иѕвјештај о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2010. годину(у даљем тексту:Буџет).

Члан 2.
Приходи Буџета у 2010.години су остварени у укупном износу од 2.707.125 КМ,по врстама како слиједи:
- Порески приходи ....................... 1.594.058 КМ
- Непорески приходи ...................    117.940 КМ
- Текуће помоћи ............................ 266.127 КМ
- Капиталне помоћи ..................... 229.000 КМ
- Дугорочни кредит .....................    500.000 КМ.

Члан 3.
Укупно остварени расходи Буџета у 2009. години износе 2.701.258 КМ, како слиједи:
- Текући трошкови .............................. 1.472.435 КМ
- Капитални расходи .......................... 1.107.764 КМ
- Отплате домаћег задуживања .........  67.759 КМ
- Буџетска резерва .............................   53.300 КМ.

Члан 4.
У 2010. години вишак прихода над расходима (суфицит) износи 5.867 КМ.

Члан 5.
Извјештај о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2010.годину са распоредом остварених прихода и

расхода, у табеларном приказу,у прилогу,чини саставни дио ове Одлуке.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у "Службеном гласнику општине Доњи

Жабар".

Број:01-022- 42/11 ПРЕДСЈЕДНИК
20. мај 2011.године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,с.р.

УВОД
Извјештај о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2010.  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 РС и другим
прописима из области рачуноводствено финансијских активности буџетских корисника.

На основу Одлуке Скупштине општине Доњи Жабар број:01-022-84/09 усвојен је буџет за 2010.годину, а
Одлуком Скупштине општине Доњи Жабар број:01-022-78/10 усвојена је Одлука о Ребалансу буџета за
2010. годину, гдје су утврђени укупни приходи у износу  од  2.737.442 КМ.

У овом извјештају дат је акценат на анализу остварења плана буџета, те анализу структуре прихода и
расхода  уз упоредне показатеље са остварењем у претходној години.
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Општина Доњи Жабар је у периоду од 01.01. – 31.12.2010. године остварила укупне приходе у износу од

2.707.125 КМ, односно 99% у односу на планиране  за 2010. годину, а за 34% више у односу на остварење
у 2009. години.

Структуру остварених прихода у 2010. години  чине:
1. Порески приходи                   1.594.058 КМ
2. Непорески приходи                 117.940 КМ
3.Текуће помоћи                          266.127 КМ
4. Капиталне помоћи                  229.000 КМ
5. Дугорочни кредит                      500.000 КМ

Укупни расходи у посматраном периоду износе 2.701.258 КМ, што представља остварење од 99 % у
односу на годишњи план, а за 34 % више од остварења у претходној години.

Структуру остварених расхода чине:
1. Текући трошкови                1.472.435 КМ
2. Капитални расходи                                     1.107.764 КМ
3. Отплате домаћег задуживања                       67.759 КМ
4. Буџетска резерва                                             53.300 КМ
Вишак прихода над расходима (суфицит)
износи                                                                     5.867 КМ

Ако се изузму капиталне помоћи и кредитна средства у износу од 729.000 КМ из структуре прихода и
капитални расходи и отплате у износу од 1.175.523 КМ из структуре расхода, односно, ако посматрамо
биланс успјеха за 2010. годину, онда добијемо вишак прихода над расходима у износу од 452.390 КМ.

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

Економски
код О П И С ОСТВАРЕЊЕ 2009.

УСВОЈЕНИ
РЕБАЛАНС

ЗА 2010.

ОСТВАРЕЊЕ
2010.

ИНДЕКС
(5/3)

ИНДЕКС
(5/4)

1 2 3 4 5 6 7
П Р И Х О Д И 2.021.963 2.737.442 2.707.125 134 99

710000 A)ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 1.488.139 1.573.880 1.594.058 107 101

711000 ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА НА
ДОХОДАК И ДОБИТ 319 ---- ---- ---- ----

711113 Порез на приходе од
пољопривреде и шумарства 319 ---- ---- ---- ----

713000
ПОРЕЗИ НА ЛИЧНА ПРИМАЊА И
ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ
ДЈЕЛАТНОСТИ 46.718 45.000 44.841 96 100

713111 Порез на приходе од самосталних
дјелатности 7.959 8.000 7.358 92 92

713113 Порез на лична примања 38.757 37.000 37.483 97 101
714000 ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ 56.051 61.000 69.897 125 115
714100 ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ 43.416 40.000 43.468 100 109
714111 Порез на имовину 43.416 40.000 43.468 100 109

714200 ПОРЕЗИ НА НАСЛИЈЕЂЕ И
ПОКЛОНЕ 2.003 6.000 7.854 392 131

714211 Порез на наслијеђе и поклоне 2.003 6.000 7.854 392 131

714300 ПОРЕЗИ НА ФИНАНСИЈСКЕ И
КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ 10.632 15.000 18.575 175 124

714311 Порез на промет непокретности и права 10.632 15.000 18.575 175 124

715000 ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА
И УСЛУГА-ПДВ 1.385.051 1.467.880 1.479.320 107 101

715111 Порез на промет производа по
oпштој стопи ---- 800 560 ---- 70

715112 Порез на промет производа по
нижој стопи 6.220 4.000 2.453 39 61

715113 Порез на промет на деривате
нафте 1.709 110 109 6 99

715114 Порез на промет на дуванске
прерађевине 57 ---- ---- ---- ----

715115 Порез на промет алкохолних пића 413 100 90 22 90
715116 Порез на промет кафе 42 50 39 93 78
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715117 Порез на промет лож уља 23 ---- ---- ---- ----
715118 ПДВ-индиректни порез 1.375.060 1.462.770 1.476.029 107 101

715211 Порез на промет услуга по општој
стопи 1.064 50 40 4 80

715311 Aкциза на деривате нафте 463 ---- ---- ---- ----
Б) НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 146.133 154.238 117.940 81 76

721200 ОСТАЛИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 767 1.438 2.024 264 141

721213
Приходи од камата на средства која
су укључена у депозит пословних
банака

619 200 786 127 393

721222 Приходи од закупнина ---- 1.238 1.238 ---- 100

721229 Укинути буџетски приходи
општина 148 ---- ---- ---- ----

722000 НАКНАДЕ И ТАКСЕ И ПРИХОДИ
ОД ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА 86.655 97.800 84.509 98 86

722100 АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 13.171 9.000 8.398 64 93

722118 Посебна републичка такса на
деривате нафте 221 ---- ---- ---- ----

722121 Општинске административне
таксе 12.950 9.000 8.398 65 93

722200 СУДСКЕ ТАКСЕ 50 ---- ---- ---- ----
722213 Малопродајна такса 50 ---- ---- ---- ----
722300 КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 29.981 33.000 27.796 93 84
722312 Комуналне таксе на фирму 29.981 33.000 27.796 93 84

722400 НАКНАДЕ ПО РАЗНИМ
ОСНОВАМА 36.620 36.800 29.427 80 80

722424 Накнада за коришћење
минералних сировина 2.660 ---- ---- ---- ----

722425 Накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта 6.013 6.000 5.228 87 87

722442 Накнада за испоручену воду ---- 50 25 ---- 50
722443 Накнада за употребљену воду 80 250 238 298 95

722446
Накнада за воду која се плаћа
при регистрацији моторних
возила

3.577 4.000 3.505 98 88

722447 Накнада за испуштену загађену
воду 4.426 4.000 2.400 54 60

722463 Накнада за извађени материјал 376 500 946 252 18
9

722467 Такса за противпожарну заштиту 19.488 22.000 17.085 88 78

722500 ПРИХОДИ ОД ПРУЖАЊА
ЈАВНИХ УСЛУГА 6.833 19.000 18.888 276 99

722521 Приходи административне
службе 2.604 13.000 10.413 400 80

722539 Остали приходи 3.111 ---- 4.103 132 ----

722591 Остали приходи од пружања
јавних услуга-закуп дворане 1.118 6.000 4.372 391 73

729000 ОСТАЛИ НЕПОРЕСКИ
ПРИХОДИ 58.711 55.000 31.407 53 57

729121 Приходи од самодоприноса
грађана 57.611 35.000 29.982 52 86

729124 Остали непорески општински
приходи 1.100 20.000 1.425 130 7

731000 В) ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ 307.691 280.324 266.127 86 95
731213 Помоћ од Министарства здравља 5.000 8.000 8.000 160 100

731215 Министарство Управе и Локалне
самоуправе 102.336 102.330 81.597 80 80

731226 Помоћ Ватрогасног савеза РС 28.511 9.094 15.630 55 172
731227 Помоћ од Владе РС 121.798 160.900 160.900 132 100
731227 Помоћ од Републике 50.046 ---- ---- ---- ----

812200 Г) КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД
ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ 80.000 229.000 229.000 286 100

8122
Помоћ од Владе РС за

асфалтирање путева и наставак
градње Дома културе

---- 169.000 169.000 ---- 100
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8122
Помоћ oд Министарства за
просторно уређење за измјену
просторног плана

---- 30.000 30.000 ---- 100

812200

Помоћ од Министарства
пољопривреде,шумарства и
водопривреде за подршку руралном
развоју-суфинансирање изградње нове
школе у Лончарима

---- 30.000 30.000 ---- 100

812200 Министарство пољопривреде 68.000 ---- ---- ---- ----

812200 Помоћ за асфалтирање путева од
општине Пелагићево 12.000 ---- ---- ---- ----

ФИНАНСИРАЊЕ

814000 Д) ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И
ЗАЈМОВИ ---- 500.000 500.000 ---- 100

814332 Приливи од домаћих кредитора ---- 500.000 500.000 ---- 100

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА
СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА

58,884,36

9,83

8,46

18,47ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

НЕПОРЕСКИ
ПРИХОДИ
ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ

КАПИТАЛНЕ
ПОМОЋИ
КРЕДИТ

  ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Порески приходи у 2010. години износе 1.594.058 КМ , односно индекс њиховог остварења у односу

на планиране за 2010. годину је 101, а у односу на претходну годину је 107. Учешће пореских прихода у
односу на укупно остварене приходе је 58,88%.
Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности , који обухвата порез на приходе од
самосталних дјелатности и порез на лична примања по основу радног односа остварен је у износу од
44.841 КМ или 100% у односу на план, а 96% у односу на претходну годину.
Порез на имовину остварен је у износу од  43.468 КМ, односно 109% у односу на план, а 100% у односу на
претходну годину.
Порез на наслеђе и поклоне остварен је у износу од 7.854 КМ или 131% у односу на план, а 392% у односу
на претходну годину.
Порез на промет непокретности и права остварен је у износу од 18.575 КМ, односно 124% у односу на
планирану величину, а 175% у односу на претходну годину.
Порез на промет производа и услуга је остварен у износу од 1.479.320 КМ, са индексом остварења у
односу на план од 101, а у односу на остварење у претходној години 107.
Најзначајнија ставка у структури пореза на промет производа јесу индиректни порези (ПДВ), који су
остварени у износу од 1.476.029 КМ. Остварење овог, као најзначајнијег прихода, је за 1% већи у односу
на планиране, а за 7% већи у односу на остварење у претходној години.
Порез на промет производа по општој стопи, нижој стопи, акцизних производа и порез на промет услуга
су остварени у укупном износу од 3.291 КМ, са индексом остварења у односу на планиране од 64, а односе
се на периоде до 2006. године, који су од стране буџета РС уплаћивани током 2010. године.

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Непорески приходи у посматраном периоду су остварени у износу од 117.940 КМ, односно за 24% мање

у односу на планиране, а за 19% мање у односу на остварење у претходној години . Wихово учешће у
укупно оствареним приходима је 4,36%.

Приходи од камата на средства буџета која су укључена у депозит банке су, у посматраној години,
остварени у износу од 786 КМ, што је знатно више од планираних. Ова средства банка дозначава на жиро-
рачун буџета према својим важећим прописима,па је,стога,и веома тешко исте реално планирати. Приходи
од закупнина се односе на приходе од закупа јавних површина који су наплаћени од физичких лица.
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Општинске административне таксе су остварене у износу од 8.398 КМ, што у односу на планирану

величину представља остварење од 93%, а у односу на 2009.годину 64%.
Приход по основу комуналних такса је остварен у износу од 27.796 КМ, што представља остварење од

84% у односу на план, а 93% у односу на остварење у претходној години.
Накнаде по разним основама су остварене у износу од 29.427 КМ, што представља 80% од планираних

величина, а 80% од остварења у претходној години.
Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта је остварена у износу од 5.228 КМ или 87% у
односу на план, као и у односу на остварење у претходној години.
Накнада за воду која се плаћа при регистрацији моторних возила је у 2010. години наплаћена у износу од
3.505 КМ, а накнада за испуштену загађену воду је наплаћена у износу од 2.400 КМ.

Приходи по основу Противпожарне накнаде су остварени у износу од 17.085 КМ или 78% у односу на
планиране, а 88% у односу на претходну годину. Ова средства се, уплаћују од 01.01.2006. године на
жиро-рачун буџета општине. Приходи по основу осталих накнада су према својој апсолутној вриједности
мање значајни. У последње три године примјећује се благи пад свих накнада из по разним основама.

Приходи органа општинске управе су остварени у износу од 18.888 КМ или за 1% мање у односу на
план,а за 176% више у односу на претходну годину.Структуру ових прихода чине накнаде комисије за
минимално техничке услове и урбанистичке сагласности, приходи по основу закупа дворане приход по
основу рефундације дијела плата приправника и сл..

Остали непорески општински приходи су остварени у износу од 31.407 КМ, а односе се на прикупљање
самодоприноса за асфалтирање путева на подручју општине и остале непореске приходе.

ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ су пристигле од буџета Републике у износу од 266.127 КМ, а односе се на помоћ од
Министарства здравља и социјалне заштите у износу од 8.000 КМ за побољшање рада службе за социјалну
заштиту, редовну помоћ од Министарства управе и локалне самоуправе у износу од 81.597 КМ, као помоћ
неразвијеној општини, помоћ Ватрогасног савеза РС у износу од 15.630 КМ и помоћ од Ваде РС у износу
од 160.900 КМ за ублажавање велике економске кризе.Учешће овог прихода у односу на укупне приходе
је 9,83%.

КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ

Капиталне помоћи у износу од 229.000 КМ су пристигле од Владе РС у износу од 169.000 КМ за
асфалтирање путева и наставак градње Дома културе, од Министарства за просторно уређење за измјену
урбанистичког плана општине у износу од 30.000 КМ и помоћ од Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде за подршку руралном развоју-суфинансирање изградње нове школе у
Лончарима у износу од 30.000 КМ. Учешће овог прихода у односу на укупне приходе је 8,46%.

ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ у износу од 500.000 КМ односи се на изградњу канализационог система на
подручју општине Доњи Жабар (насеље Дујковача у Лончарима и дио насеља у Доњем Жабару).

РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економски
код О П И С ОСТАВРЕЊЕ

2009.

УСВОЈЕНИ
РЕБАЛАНС

ЗА 2010.

ОСТВАРЕЊЕ
2010.

ИНДЕКС
(5/3)

ИНДЕКС
(5/4)

1 2 3 4 5 6 7

611000 Плате и накнаде трошкова запослених и
скупштинских посланика 692.566 675.058 669.514 97 99

611100 Бруто плате и накнаде 554.367 515.500 513.063 93 100

611200 Накнаде трошкова запослених и
скупштинских посланика 138.199 159.558 156.451 113 98

612000 Порез и доприноси на остала лична примања 66.656 76.120 72.726 109 96

612100 Порези и доприноси на остала лична
примања 66.656 76.120 72.726 109 96

613000 Трошкови материјала и услуга 262.802 340.802 329.204 125 97
613100 Путни трошкови 4.930 6.000 5.341 108 89
613200 Трошкови енергије 21.973 26.000 25.727 117 99
613300 Трошкови комуналних и комуникационих услуга 32.365 65.500 61.121 189 93
613400 Набавка материјала 15.922 21.500 21.463 135 100
613500 Трошкови услуга превоза и горива 6.193 9.000 8.639 139 96
613600 Закуп имовине и опреме 8.132 7.500 6.701 82 89
613700 Трошкови текућег одржавања 61.183 44.000 40.326 66 92
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РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економски
код О П И С ОСТВАРЕЊЕ

2009.

УСВОЈЕНИ
РЕБАЛАНС

ЗА 2010.

ОСТВАРЕЊЕ
2010.

ИНДЕКС
(5/3)

ИНДЕКС
(5/4)

1 2 3 4 5 6 7
СРЕДСТВА ЗА СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ

611242 Накнаде одборницима 39.510 42.600 43.030 109 101
611242 Накнаде скупштинским радним тијелима 2.670 5.000 4.500 169 90
611226 Општинске награде и признања 1.136 1.500 200 18 13

612100 Порез на накнаде одборницима и
општинске награде и признања 20.523 22.500 21.718 106 97

613999 Трошкови општинских манифестација 5.000 12.500 12.283 246 98
613999 Трошкови осталих манифестација 2.681 3.000 3.000 112 100

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ–укупно: 71.520 87.100 84.731 118 97
СРЕДСТВА ЗА АДМИНИСТРАТИВНУ
СЛУЖБУ:

611000 ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 649.250 625.958 621.784 96 99
611111 Нето плате запослених 361.689 336.000 334.983 93 100
611121 Порез на плате 23.152 21.500 21.088 91 98
611139 Доприноси на плате 169.526 158.000 156.992 93 99

611211 Накнаде за превоз радника са посла и на
посао 1.980 3.500 3.685 186 105

611212 Накнада за коришћење личног возила за
превоз на посао 100 300 150 150 50

611221 Накнаде за топли оброк током рада 42.741 52.000 50.153 117 96
611224 Регрес за годишњи одмор 17.976 17.992 17.992 100 100
611226 Остале накнаде 1.380 1.666 2.691 195 161

611231 Накнаде за привремене и повремене
послове 30.706 35.000 34.050 111 97

612000 ПОРЕЗ И ДОПРИНОСИ НА ОСТАЛА
ЛИЧНА ПРИМАЊА 46.133 53.620 51.008 111 95

612100 Остали порези и доприноси 46.133 53.620 51.008 111 95
613000 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА 255.121 325.302 313.921 123 97
613115 Трошкови дневница у земљи 4.228 5.000 4.659 110 93
613125 Трошкови дневница у иностранству 702 1.000 682 97 68
613211 Трошкови за електричну енергију 21.973 26.000 25.727 117 99
613312 Трошкови поштанских и телефонских услуга 21.540 24.000 26.853 125 112
613313 Трошкови услуга одвоза смећа 8.464 10.000 7.614 90 76
613314 Трошкови за услуге одржавања чистоће 1.426 1.500 1.814 127 121

613318 Поправка комуналне инфраструктуре
проузроковане поплавом ---- 25.000 17.858 ---- 71

613800 Трошкови осигурања, банкарских услуга и
услуга платног промета 8.172 10.407 9.271 113 89

613900 Уговорене услуге 103.932 150.895 150.615 145 100
614000 Текуће помоћи 408.659 382.200 376.721 92 99
614100 Помоћи другим нивоима власти 30.700 15.100 14.341 47 95
614200 Помоћи појединцима 217.985 181.600 178.103 82 98
614300 Помоћи непрофитним организацијама 159.974 185.500 184.277 115 99
616000 Трошкови за камате и остале накнаде 13.610 24.270 24.270 178 100
616300 Камате на домаће кредите 13.610 19.270 19.270 142 100
616400 Трошково обраде кредита ---- 5.000 5.000 ---- ----
821000 Трошкови за набавку сталних средстава 498.705 1.116.212 1.107.764 222 99

821100
Набавка земљишта,шума и вишегодишњих
засада-набавка унутрашњих вода и
канализације 3.100 ----- ---- ---- ----

821200 Средства за набавку грађевинских објеката 472.817 1.045.650 1.037.556 219 99
821300 Средства за набавку опреме 22.788 31.562 31.208 137 99
821500 Набавка сталних средстава у облику права ---- 39.000 39.000 ---- 100
823000 Отплате домаћег задуживања 51.510 67.780 67.759 132 100

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 19.891 55.000 53.300 268 97
УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА 2.014.399 2.737.442 2.701.258 134 99
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613318 Остале комуналне услуге 935 5.000 6.982 747 140
613418 Трошкови канцеларијског материјала 12.024 15.000 15.970 133 106
613484 Материјал за чишћење 446 500 374 84 75
613489 Трошкови за рекламни материјал 1.985 4.000 3.902 197 98
613489 Остали материјал 1.467 2.000 1.217 83 61
613510 Гориво 6.193 9.000 8.639 139 96
613621 Закуп опреме 8.132 7.500 6.701 82 89

613711 Материјал за оправку и одржавање
зграда 1.674 500 740 44 148

613714 Материјал за одржавање путева 10.000 14.000 10.330 103 74
613721 Услуге оправки и одржавања зграда ---- 500 481 ---- 96
613722 Услуге оправки и одржавања опреме 1.523 3.000 2.590 170 86
613723 Услуге оправки и одржавања возила 3.756 5.000 5.740 153 115
613724 Услуге оправки и одржавања путева 14.932 16.000 16.450 110 103

613724 Услуге одржавања путева из
2008.године 27.000 ---- ---- ---- ----

613729 Трошкови одржавања уличне расвјете 2.228 4.000 3.995 179 100

613729 Одржавање објеката за
водоснабдијевање 70 1.000 ---- ---- ----

613812 Колективно осигурање 864 907 907 105 100
613813 Осигурање возила 1.381 1.500 1.556 113 104
613814 Регистрација моторних возила 786 1.000 645 82 65
613822 Трошкови платног промета 5.141 7.000 6.163 120 88
613911 Услуге медија 12.636 17.000 17.620 139 104
613912 Услуге штампања 1.246 1.500 2.002 161 133
613913 Услуге јавног информисања 8.538 15.000 13.137 154 88
613914 Услуге  репрезентације 9.834 13.000 13.636 139 105
613922 Услуге стручног образовања 2.132 2.500 2.209 104 88
613969 Вансудско поравнање 3.000 ---- ---- ---- ----
613969 Камата по судском поравнању 5.378 ---- ---- ---- ----
613999 Остале услуге-Услуге стручних комисија 14.230 27.000 26.056 183 97
613999 Контрола исправности воде за пиће 555 1.510 1.963 354 130
613999 Трошкови енергије-јавна расвјета 12.187 18.000 21.126 173 117
613999 Дератизација и дезинсекција 9.986 15.000 15.000 150 100
613999 Притивградна заштита 1.000 6.000 6.000 600 100
613999 Осталеуслуге-Инспектори и комун.полиц. 7.480 8.500 7.480 100 88
613999 Услуге техничке подршке-Ресор за трезор 1.556 1.885 1.885 121 100
613999 Надзор-ISO стандарди 937 1.000 ---- 107 ----
613999 Остале услуге 5.556 7.500 7.218 130 96
614100 ПОМОЋИ ДРУГИМ НИВОИМА ВЛАДЕ 30.700 15.100 14.341 47 95
614116 Средства за МЗ Доњи Жабар 5.800 5.500 4.770 82 87
614116 Средства за МЗ Лончари 5.300 4.800 4.750 90 99
614116 Средства за МЗ Човић Поље 19.600 4.800 4.821 25 100
614200 ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА 217.985 181.600 178.103 82 98

614229 Остале исплате појединцима из
материјално социјалне сигурности 84.634 75.000 75.107 89 100

614232 Трошкови за војне инвалиде, рањене
борце и породице погинулих бораца 8.045 8.000 8.235 102 103

614234 Стипедије 29.957 30.000 27.302 91 91
614235 Превоз ученика 62.774 54.000 53.911 86 100
614239 Остали трошкови превоза 550 3.000 3.206 583 107
614239 Помоћи у пољопривреди 25.000 ---- ---- ---- ----

614239 Здравствено осигурање социјално
угрожених лица 1.600 1.600 ---- ---- ----

614239 Остале помоћи појединцима 5.425 10.000 10.342 191 103

614300 ПОМОЋИ НЕПРОФИТНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 159.974 185.500 184.277 115 99

614311 Општински штаб Цивилне заштите 3.285 5.000 4.992 152 100
614311 Накнаде ОИК-a i ЦРБ-a 9.680 9.000 8.880 92 99
614311 Tрошкови за провођење избора ---- 3.000 2.909 ---- 97
614311 Општинска организација Црвеног крста 16.250 20.000 20.000 123 100
614311 Политичке странке 1.827 2.000 1.827 100 91
614311 Културно умјетничко друштво 9.600 18.000 16.620 173 92
614311 Српска православна црква 10.000 10.000 10.000 100 100
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614311 Борачка организација општине Доњи Жабар 3.000 3.000 3.201 107 107
614311 Основна школа 19.710 22.000 22.277 113 101
614311 Спорт и физичка култура 70.900 70.000 70.000 99 100

614311 Средства за финансирање спортских
манифестација 5.000 8.000 7.900 158 99

614311 Здравствена зашита 1.544 7.000 7.020 455 100
614311 Средства за Савез општина и градова ---- 500 351 ---- 70

614311 Остале помоћи непрофитним
организацијама 9.178 8.000 8.300 90 104

616000 ТРОШКОВИ ЗА КАМАТЕ И ОСТАЛЕ
НАКНАДЕ 13.610 24.270 24.270 178 100

616331
Камате на дугорочни кредит-Нова
банка 13.610 9.990 9.538 70 95

616331
Камате на дугорочни кредит-
Комерцијална банка ---- 9.280 9.732 ---- 105

616413 Трошкови обраде кредита ---- 5.000 5.000 ---- 100

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ – укупно: 1.372.773 1.411.350 1.387.704 101 98

КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ

821229 Изградња канализације на подручју општине 3.100 500.000 519.765 ---- 104

821221 Изградња јавне расвјете 80.000 80.793 ---- 101

821222
Уређење простора око зграде општине,
Основне школе и дворане (одвод
атмосферских вода) 32.302 ---- ---- ---- ----

821222 Асфалтирање локалних и некатегорисаних
путева на подручју општине 276.050 200.000 182.528 66 91

821222 Изградња пјешачке стазе Д.Жабар-Лончари ---- 5.000 6.445 ---- 129

821211 Средства за наставак изградње Дома
културе у Човић Пољу ---- 135.000 135.938 ---- 101

821211 Завршетак изградње спортске дворане
у Доњем Жабару 19.176 ---- ---- ---- ----

821211 Наставак градње спортских објеката у
Доњем Жабару 12.490 ---- ---- ---- ----

821211 Реконструкција нисконапонске мреже 61.839 50.000 31.590 51 63

821211

Средства за измирење дуга за изградњу
спортских трибина са свлачионицама на
мјесном игралишту у Човић Пољу настао у
2008.години и довршетак изградње трибина и
свлачионица у 2009.години

24.984 ---- ---- ---- ----

821211 Зграда МЗ Д.П. 45.976 650 670 1 103

821211 Почетак изградње подручне Основне
школе у Лончарима ---- 75.000 79.827 ---- 106

821319 Набавка опреме 18.275 16.000 15.672 86 98

821319 Опремање интернет клуба у
Лончарима 4.513 ---- ---- ---- ----

821372 Набавка инвентара 562 561 ---- 100

821372 Постављање назива улица и кућних
бројева у општини Доњи Жабар ---- 15.000 14.975 ---- 100

821529 Стратегија локалног одрживог развоја
општине Д.Жабар 2010-2020. година ---- 7.000 7.000 ---- 100

821529 Измјена урбанистичког плана ---- 32.000 32.000 ---- 100

821000 ТРОШКОВИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ
СРЕДСТАВА-укупно: 498.705 1.116.212 1.107.764 222 99

823300 ОТПЛАТЕ ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА

823331 Отплате дугорочног кредита-Нова
банка 51.510 55.230 55.226 107 100

823331 Отплате дугорочног кредита-
Комерцијална банка ---- 12.550 12.533 ---- 100

УКУПНО: 51.510 67.780 67.759 132 100
СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 19.891 55.000 53.300 268 97
УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА: 2.014.399 2.737.442 2.701.258 134 99
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РАСХОДИ БУЏЕТА
 ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економски
код О П И С ОСТВАРЕЊЕ

2009.

УСВОЈЕНИ
РЕБАЛАНС ЗА

2010.

ОСТВАРЕЊЕ
2010.

ИНДЕКС
(5/3)

ИНДЕКС
(5/4)

1 2 3 4 5 6 7

Укупни расходи функција (збир) 2.014.399 2.737.442 2.701.258 134 99
01 Опште јавне услуге 1.210.898 1.336.022 1.326.947 110 99
04 Економски послови 25.000 ---- -------- ---- ----
05 Заштита човјекове околине 8.464 10.000 7.614 90 76
06 Стамбени и заједнички послови 475.916 1.097.420 1.076.559 226 98
07 Здравство 1.544 7.000 7.020 455 100
08 Рекреација, култура, религија 95.502 106.000 104.520 109 99
09 Образовање 112.441 106.000 103.491 92 98
10 Социјална заштита 84.634 75.000 75.107 89 100

ANALIZA OSTVARENIH RASHODA
STRUKTURA RASHODA PO VRSTAMA

54,51

41,01

2,51

1,97ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

КАПИТАЛНИ
РАСХОДИ

ОТПЛАТЕ КРЕДИТА

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

Текући трошкови су остварени у износу од 1.472.435 односно, индекс остварења у односу на годишњи
план је 98, а у односу на претходну годину 101. Учешће текућих расхода у укупно оствареним расходима
је 54,51%.

Плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика су остварене у износу од 669.514 КМ
или  99% у односу на план, а за 3% мање у односу на претходну годину.

Накнаде одборницима су исплаћене у износу од 43.030 КМ, што је за 1% више од планираних, а за 9%
више у односу на претходну годину. Исплаћене су према броју скупштинских сједница и броју одборника
који су присуствовали истим. Повећане су због повећаног броја скупштинских сједница.
Код накнада скупштинским радним тијелима дошло је до повећања у односу на остварење у претходној

години, због повећаног броја одбора,а у односу на план остварене су у нешто мањем износу.
U strukturi ovih rashoda troшkovi za neto plate, porez i doprinose na plate i naknade

radnicima su ostvareni приближно планираним величинама. U odnosu na prethodnu godinu doшlo je
do смањења нето плата и пореза и доприноса на плате из разлога што су у првој половини 2009. године
исплаћиване плате функционерима којима је истекао мандат у октобру 2008.године. Нaknade za topli
obrok су повећане у односу на 2009. годину због повећаног броја приправника. Накнаде за превоз
радника на посао су у односу на претходну годину повећане због повећаног броја корисника истих.

Порез и доприноси на остала лична примања радника износе 72.726 КМ. Од тога се 21.718 КМ односи
на порез и доприносе на накнаде одборницима, а 51.008 КМ на порез и доприносе на остала лична
примања радника,(топли оброк, регрес за годишњи одмор и накнаде за повремене и привремене
послове).Обрачун ових трошкова је урађен у складу са важећим законским прописима.

Трошкови материјала и услуга износе 329.204 КМ, што је за 3% мање у односу на план, а 25% више у
односу на претходну годину. У оквиру ових трошкова налазе се трошкови прокњижени на економским
кодовима од 613100 -  613900, а односе се на трошкове општинског органа управе.
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Трошкови за дневнице за службена путовања у земљи износе 4.659 КМ, односно 93% у односу на
планирану величину, а 110% у односу на остварење у претходној години. До смањења у односу на план за
2010.годину је дошло због смањених службених путовања.
Трошкови за дневнице за службена путовањауиностранствусу остварени у мањем износу од планираних.
Трошкови електричне енергије су остварени у оквиру планиране величине, а трошкови поштанских и
телефонских услуга су остварени у износу од 26.853 КМ што је за 12% више у односу на планиране.
Трошкови услуга одвоза смећа су остварени у износу од 7.614 КМ. Индекс њиховог остварења у односу
на план је 76, а у односу на претходну годину 90.
Трошкови за услуге одржавања чистоће је утрошено 1.814 КМ, што је нешто више од планиране величине.
Средства за поправку комуналне инфраструктуре проузроковане поплавом су издвојена у износу од 17.858
КМ.Трошкови за остале комуналне услуге су остварени у износу од 6.982 КМ што је за 40% више од
планиране величине.
За набавку материјала у 2010. години утрошено је 21.463 КМ, што је у складу са планом. У оквиру ових
трошкова су трошкови канцеларијског и компјутерског материјала, материјала за чишћење, рекламног
материјала и сл. Трошкови канцеларијског материјала су већи за 6% од планираних, трошкови материјала
за чишћење су мањи од планираних за 25%, а остали трошкови из ове групе трошкова су мањи за
39%.Трошкови горива су остварени у износу од 8.639 КМ, што је за 4% мање у односу на планиране , а за
39% вишее у односу на претходну годину.Повећање ових трошкова у односу на претходну годину је у
најзначајнијој мјери због пораста цијена истог.Износ трошкова закупа опреме је према испостављеним
фактурама од стране Министарства финанsija RS, a odnose se na zakup kompjuterske opreme u sluжbi
buxeta i raчunovodstva.
Troшkovi tekuћeg odrжavaњa su ostvareni u нешто мањем износу у односу на планиране, a odnose se
na odrжavaњe zgrada, opreme, puteva, vozila и uliчne rasvjete. Трошкови odrжavaњa зграда односе
се на одржавање зграде општине, одржавање puteva односи се на путеве на подручју општине Доњи
Жабар, одржавање опреме и возила односи се на опрему и возила која су власништво општине.
Troшkovi kolektivnog osiguraњa radnika i osiguraњa motornih vozila su ostvareni skladu sa
planiranim.Troшkovi registracije motornih vozila su ostvareni u mањem iznosu u odnosu na
plan.Troшkovi platnog prometa su ostvareni u iznosu od 6.163 KM, шto je za 12% мање od
planiranih, a 20% више u odnosu na prethodnu godinu. Повећање ових трошкова у односу на
претходну годину је због повећања промета новчаних средстава на општинским жиро-рачунима код
пословних банака.Troшkovi usluga su ostvareni u iznosu od 150.615 KM, шto je u skladu sa
planiranim veliчinama, а за 45% више у односу на претходну годину. У оквиру ове групе трошкова код
неких ставки је дошло до повећања, а код неких до смањења у односу на план. Највеће повећање је код
трошкова електричне енергије за јавну расвјету због проширења јавне расвјете на подручју општине.
Значајна повећања ових трошкова у односу на претходну годину су код трошкова дератизације због
повећаних активности око уништења комараца, противградне заштите због уговореног износа Владе РС са
Противградном заштитом , техничке подршке од стране Ресора за трезор, контроле исправности воде за
пиће итд. Трошкови за остале услуге се односе на услуге обезбјеђења зграде општине, геодетске услуге и
остале ситне услуге.
Помоћи Мјесним заједницама су издвојене у нешто мањем износу од планиране величине, а односе се на

на три Мјесне заједнице са подручја општине.
Текуће помоћи у 2010. години износе 376.721 КМ, односно 99% у односу на план, а у односу на

претходну годину 92%.
Помоћи појединцима износе 178.103 КМ, што је мање у односу на планиране величине за 2%, а у односу

на остварење у претходној години представља смањење за 18%.
Исплате по основу социјалне заштите материјално угрожених лица су извршене у износу од 75.107 КМ,

што је у складу са планираном величином, а за 11% мање у односу на претходну годину.Трошкови за
војне инвалиде, рањене борце и породице погинулих бораца су остварени у износу од 8.235 КМ, односно
103% у односу на план и 102% у односу на претходну годину.
Стипендије су исплаћене у износу од 27.302 КМ, односно индекс њиховог остварења у односу на
планиране је 91, а у односу на претходну годину 110.
Индекс остварења трошкова превоза ученика у односу на план је 100, а у односу на претходну годину 86.
Остали трошкови превоза износе 3.206 КМ, што је за 7% више од планиране величине.
Остале помоћи појединцима су издвојене у износу од 10.342 КМ или за 3% више у односу на план, а 61%
више у односу на остварење у претходној години.Односе се на помоћи појединцима на основу
појединачних захтјева.
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Помоћи непрофитним организацијама износе 184.277 КМ, што је  99% у односу на план , а 115% у односу
на претходну годину.У оквиру ове групе трошкова све ставке су реализоване у приближно планираним
величинама, а одступања има у односу на остварење у претходој години,због повећаних активности
Цивилне заштите усљед временских неприлика, активности здравствене заштите,културних и спортских
манифестација итд.
Камате на домаће кредите су исплаћене у износу од 24.270 КМ или 100% у односу на план, а односе се
на камате по дугорочним кредитима утрошеним за капиталне инвестиције.

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
ТРОШКОВИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА

Трошкови за набавку сталних средстава су остварени у износу од 1.107.764 КМ, што представља 99% у
односу на план, а 222% у односу на остварење у претходној години.Учешће ових трошкова у структури
укупних расхода је 41,01%.Средства за изградњу канализције на подручју општине су у 2010. години
издвојена у износу од 519.765 КМ. Финансирање овог пројекта је реализовано из кредитних средстава у
износу од 500.000 КМ, а остатак из редовних буџетских прихода. У 2010.години Министарство финансија
РС је уложило у пројекат канализационог система на подручју наше општине 1.466.916 КМ директним
преносом новчаних средстава на жиро-рачун извођача радова. Укупна вриједност наведеног пројекта
износи 2.022.865 од чега је Министарство финансија уложило 1.500.000, а општина 522.865 КМ.
Наведени пројекат је завршен и служи својој сврси.
За изградњу јавне расвјете на подручју наше општине у 2010.години је утрошено 80.793 КМ.
За асфалтирање локалних и некатегорисаних путева на подручју општине је уложено 182.528 КМ, што је
за 8% мање у односу на планиране.
За изградњу пјешачке стазе Д.Жабар-Лончари издвојено је 6.445 КМ.
За наставак изградње Дома културе у Човић Пољу утрошено је 135.938 КМ.
За реконструкцију нисконапонске мреже уложено је 31.590 КМ,а за зграду Мјесне заједнице у Доњем

Пољу 670 КМ.
За почетак изградње подручне Основне школе у Лончарима издвојено је 79.827 КМ, од тога 30.000 је од

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС.
У 2010. години је набављено опреме у вриједности од 15.672 КМ, што је у складу са планираном

величином.
За набавку инвентара је утрошено15.536 КМ, од тога износ од 14.975 КМ односи се на кућне бројеве на

подручју наше општине.
За израду стратегије локалног одрживог развоја општине Доњи Жабар издвојено је 7.000 КМ, а за измјену
урбанистичког плана 32.000 КМ, од чега износ од 30.000 КМ је пристигао од Министарства за просторно
уређење РС.

ОТПЛАТЕ ДОМАћИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА односе се на отплату редовних
ануитета кредитних средстава за капиталне инвестиције код Нове банке и Комерцијалне банке. Учешће
ових расхода у укупним расходима је 2,51%. Кредитна средства добијена преко Нове банке утрошена су за
изградњу спортске дворане у Доњем Жабару и Дома културе у Човић Пољу, а кредитна средства добијена
преко Комерцијалне банке су утрошена за изградњу канализационог система на подручју општине.

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Средства буџетске резерве у износу од 53.300 КМ,су распоређена према члану 38.Закона о буџетском
системуРепубликеСрпске(“СлужбенигласникРепубликеСрпске”,бр.96/03),а односе се на следеће намјене:
- За извођење радова на изградњи јавне расвјете на подручју општине Д.Жабар у износу од 20.000 КМ –
Одлука бр.02-022-20/10,
- За санацију дијела штете на грађевинским објектима услед поплава које су се догодиле у јуну мјесецу
2010.године на подручју МЗ Лончари и МЗ Доњи Жабар у износу од 20.000 КМ– Одлука бр.02-022-26/10,
- За потребе текућег финансирања Одбојкашког клуба Доњи Жабар у износу од  3.000 КМ– Одлука бр.02-
022-44/10,
- За потребе текућег финансирања Фудбалског клуба „Полет“ из Човић Поља у износу од  2.000 КМ–
Одлука бр.02-022-46/10,
- За потребе текућег финансирања Ловачком друштву „Соко“ из Доњег Жабара у износу од  6.000 КМ–
Одлука бр.02-532-69/10/10,
- За потребе текућег финансирања Фудбалског клуба „Полет“ из Човић Поља у износу од  1.300 КМ–
Одлука бр.02-532-71/10 и
- За санирање дијела штете настале на пластеницима и саксијама усљед пожара у износу од 1.000 КМ-
Одлука број: 02-022-60/10
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СТАЊЕ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА, НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА, ПОТРАЖИВАЊА И

ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2010. ГОДИНЕ
На крају анализе треба истаћи да је неотписана вриједност сталних средстава општине Доњи @абар на

почетку 2010.године била 3.362.107 КМ, а на крају 5.863.278 КМ, што значи да је дошло до повећања за
74%.Стална средства се односе се на земљиште, канализациону мрежу, грађевинске објекте, путеве,
нисконапонску мрежу,вањска освјетљења,опрему,регулациони и урбанистички план и сл..Почетно стање
новчаних средстава у 2010. години је 90.790 КМ, а завршно 40.602 КМ.
Краткорочна потраживања на почетку обрачунског периода су износила 19.264 КМ, а на крају 38.821 КМ.
Ова потраживања се односе на потраживања по основу комуналних такси и накнада и дате авансе.
Обавезе према добављачима на почетку године су износиле 130.958 КМ,а на крају 111.354 КМ.Обавезе
према радницима на крају 2010. године у износу од 11.944 КМ, односе се на порез и доприносе на уговор
о повременим пословима и накнаде одборницима.Стање дугорочних кредита на почетку године је 185.266
КМ, а на крају 607.609 КМ.Нераспоређени вишак прихода и расхода на дан 01.01.2010. године износи -
99.269 КМ, а на дан 31.12.2010. године стање на овом конту у билансу стања износи -93.401 КМ.

Обрађивач: НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Служба за буџет и финансије                                                                                  Стево Стевић,с.р.
    65

На основу чл.13 ст.3 Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске,
број:11/95, 18/95 и 51/02), чл.30 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бројеви:101/04, 42/05 и 118/05) и чл. 30 Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број:6/05), Скупштина општине Доњи Жабар је на Двадесетпетој редовној сједници одржаној
дана 20.маја 2011. донијела следећу

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ

Члан 1.
   У Одлуци о утврђивању висине комуналне накнаде за канализацију („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број:3/11) у члану 1.у ставу 1. у тачки 2. у подтачки а) послије ријечи „домаћинства“ додају се
запета и ријечи „мјесечна накнада“.
   У члану 1. у ставу 1. у тачки 2) у подтачки б) послије ријечи „предузетници“ додају се  запета и ријечи
„мјесечна накнада“.

Члан 2.
   У члану 3. послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
   „Ослобађање од плаћања комуналне накнаде за коришћење јавне канализације из става 1. овог члана
односи се само на обвезнике комуналне накнаде који су физичка лица (домаћинства).“

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

Број:01-022- 43/11 ПРЕДСЈЕДНИК
20. мај 2011.године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,с.р.
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На основу члана 12.Закона о министарским,владиним и другим именовањима Републике Српске

("Службени гласник Републике Српске",бр.41/03) и чл. 30.алинеја 19. и 34.став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чл. 26. тачка
22)  и 39.став 2.Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05),
Скупштина општине Доњи Жабар,разматрајући Извјештај Комисије за избор Секретара Скупштине
општине Доњи Жабар од 10.маја 2011.године,а на приједлог Комисије за избор и именовање Скупштине
општине Доњи Жабар, на Двадесетпетој редовној сједници одржаној 20. маја 2011. године, донијела је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

I
   МАРИЈАНА МИТРОВИЋ,дипл.правник из Брчког,бира се и именује за Секретара Скупштине општине
Доњи Жабар,на вријеме трајања мандата Скупштине општине Доњи Жабар.
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II

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

Број:02-022-55/11                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК
20. мај 2011.године                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,с.р.
    67

На основу члана 45.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”, бр.1/05 и 4/05 исправка),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетпетој редовној сједници
одржаној 20. маја 2011.године,донијела је

О Д Л У К У
ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ

I
   У Одлуци о избору чланова Одбора за статутарна питања и прописе Скупштине општине („Службени
гласник општине Доњи Жабар“,бр.12/08 и 2/10),у тачки I.у подтачки 3.разрјешава се Лазар Стојановић
одборник СНСД-а,а  бира се: Бранка Жаркић,одборник СНСД-а .

II
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број: 01-022-52/11 Предсједник Скупштине
20. мај 2011.године Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,с.р.
Доњи Жабар
    68

   На основу члана 45.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”, бр.1/05 и 4/05 исправка),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетпетој редовној сједници
одржаној 20. маја 2011.године,донијела је

О Д Л У К У
ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ПРИВРЕДУ

I
   У Одлуци о избору чланова Одбора за привреду („Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.12/08 и
6/09),у тачки I.у подтачки 1. разрјешава се Лазар Стојановић одборник СНСД-а предсједник Одбора,а
бира се: Горан Стевановић, одборник СНСД-а за предсједника Одбора.

II
     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".

Број: 01-022-53/11 Предсједник Скупштине
20. мај 2011.године Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,с.р.
Доњи Жабар
    69
   На основу члана 45.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”, бр.1/05 и 4/05 исправка),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетпетој редовној сједници
одржаној 20. маја 2011.године,донијела је

О Д Л У К У
ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,

КУЛТУРУ,ИНФОРМИСАЊЕ И ВЈЕРСКА ПИТАЊА

I
У Одлуци о избору чланова Одбора за образовање,културу,информисање и вјерска питања („Службени

гласник општине Доњи Жабар“,бр.12/08,6/09,2/10 и 3/11),у тачки I.у подтачки 1. разрјешава се Лазар
Стојановић одборник СНСД-а предсједник Одбора,а  бира се:Гордана Жигић, одборник СНСД-а за
предсједника Одбора.
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II

ОваОдлукаступанаснагуданомдоношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар".

Број: 01-022-54/11 Предсједник Скупштине
20. мај 2011.године Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,с.р.
Доњи Жабар
     70
   На основу члана 30.и 72.став 2.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске",
бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.26. и 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар("Службени
гласник општине Доњи Жабар ",бр.4/05 и 9/07) и чланом 104.Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.1/05 и 4/05-испр.),Скупштина општине Доњи Жабар,
на приједлог Општинског координационог одбора за социјалну политику,на Двадесетпетој редовној
сједници одржаној 20.маја 2011. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ

ЖАБАР

I
   Усваја се Акциони План за борбу против наркоманије Општине Доњи Жабар.

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

III
   Овај Закључак биће објављен у „Службеном гласнику Општине Доњи Жабар“.

Број:01-022-45/11                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
20.мај 2011.године       Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,с.р.
Доњи Жабар

АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

I. Увод
Злоупотреба опојних дрога данас је у свијету један од готово нерјешивих друштвених проблема који се

директно или индиректно тиче различитих система и подсистема друштвеног дјеловања. Међу друштвено
неприхватљивим понашањима данашњице, по својим посљедицама, како према појединцу, тако и према
осјетљивим групама становништва, зависност о дрогама и криминал директно повезан овом појавом
налазе се у самом врху друштвених проблема. Злоупотреба опојних дрога узрокује велике социјалне,
здравствене али и безбједносне проблеме у Републици Српској, односи знатан број живота и друштву
намеће велике материјалне трошкове. Овом појавом највише су погођени млади и генерације чији
виталитет представља основу планирања друштвене будућности,а може се слободно рећи да је
наркоманија постала стварна опасност за друштвени развој,сигурност,здравље и будућност младих
генерација у Републици Српској. Због тога је неопходно организовано и системско дјеловање свих
релевантних субјеката у друштву како би се адекватно одговорило на оправдане захтјеве јавности за
спровођење енергичнијих активности на сузбијању ове негативне појаве у развоју друштва. Први корак ка
остварењу поменутог циља остварен је усвајањем Стратегије надзора над опојним дрогама и сузбијања
злоупотребе опојних дрога у Републици Српској.Такође,и не мање важно,у циљу свеобухватног
искорјењивања ове друштвене пошасти и локалне заједнице су дужне укључити се у борбу против овог
зла данашњице.Сваки кутак наше земље треба заштитити од  ширења злоупотребе опојних дрога,а
посебно у популацији младих. Стратегијом надзора над опојним дрогама и сузбијања злоупотребе опојних
дрога у Републици Српској уведен је и принцип децентрализације којим се промовише и гарантује једнака
доступност различитих програма и акција у цијелој Републици Српској у складу са стварним потребама
појединих локалних заједница.Такође, Стратегија предвиђа доношење мјера које ће се реализовати кроз
активности мрежа различитих институција, те усклађивати њихово дјеловање са мјерама и дјеловањем на
нивоу Републике Српске, а са циљем смањења понуде и потражње опојних дрога. Општина Доњи Жабар
овим Акционим планом активно се укључује у ову акцију.
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   I. Правни оквир-основни прописи
- Закон о производњи и помету опојних дрога(„Службени гласник Републике Српске“,бр. 110/03)
- Стратегија надзора над опојним дрогама и сузбијања злоупотребе опојних дрога у Републици Српској

за период од 2008. до 2012.године
- Закон о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога у БиХ(„Службени гласник БиХ“,бр. 8/06)
- Државни Акциони план за борбу против злоупотребе опојних дрога БиХ 2009-2013.

   II. Стратегија активности
a) Универзални принцип унапређења здравља:

– Развијање одговорности за сопствено и опште духовно и тјелесно здравље,кроз подстицање здравог
начина живота код младих људи,стварањем могућности за одговарајуће образовање,рад,духовне и
културне садржаје и физичке активности бављењем спортом и рекреацијом,популарисањем здравог
начина живота уопште.

б) Активности у оквиру различитих нивоа превенције:

– Примарна превенција(селективна) чији је задатак да спријечи настанак проблема везаних за узимање
дроге кроз едуковање школске омладине,родитеља и јавности о опасностима које носи употреба дрога,уз
активностинаредуковањудоступностидрога на локалном тржишту спречавањем уношења и дистрибуције.
– Секундарна превенција чији је задатак што раније откривање лица која употребљавају дрогу у фази
док се још није развила зависност и њихово мотивисање да престану са коришћењем кроз упражњавање
тестова на дрогу,пружање одговарајуће терапије и активно ангажовање у процесу ресоцијализације и
духовне обнове.
– Терцијарна превенција чији је задатак да ублажи негативне ефекте настале због употребе дроге,која уз
медицинске мјере подразумијева одговарајуће активно ангажовање удружења грађана,Канцелариј за
младе општине Доњи Жабар,привреде, Административне службе надлежне за социјалну заштиту и Цркве.

   III. Основни принципи
Основни принципи акционог плана,уз обезбјеђење партнерског односа међу носиоцима,јесу:

- координација – управљање и планирање активностима на свим нивоима,
- комуникација – укључивање свих заинтересованих страна,
- информисаност – прикупљање,размјена и јавно пласирање информација,
- мониторинг – праћење и надзор активности са мјерењем очекиваних резултата,
- евалуација – анализа и процјена резултата и прилагођавање активности.
   IV. Циљеви и циљне групе

a) Општи циљеви
- Заштита младих од употребе и посљедица употребе дроге.
- Повећање свијести локалне заједнице о проблему и посљедицама наркоманије.
- Подржавање лица која имају проблем са употребом дроге у настојањима прихватања здравог начина

живота.
- Смањење доступности дроге.
- Континуирано праћење трендова и последица употреба дроге.
- Смањење стопе новозависних.
- Унапређење могућности излечења постојећих зависника.
б) Циљне групе

- Дјеца и млади од 7 до 18 година.
- Ризичне групе младих од 19 до 27 година.
- Родитељи – породица.
- Одрасли који раде са младима.
- Локална заједница.

V. Приоритетне активности
1. Превенција наркоманије у основној школи

   Омогућити дјеци у основној школи,посебно узраста од 11 до 14 година,да усвоје знања о штетним
утицајима дроге и других психоактивних супстанци на тјелесно,душевно и социјално здравље,уз
подстицање развоја здравог духовног и тјелесног начина живота који обезбјеђује заштиту од
болести зависности.
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2. Превенција наркоманије средњошколске омладине

   Наставља се природно на претходне активности,у циљу информисања и афирмације здравих стилова
живота. С обзиром на то да се у овој популацији јављају зависници неопходна је веза са здравственим и
социјалним установама. Подразумијева интерактивно дјеловање развојем „вршњачког образовања“ и
ученичких пројеката, посебно кроз активан рад и дјеловање Канцеларије за младе општине Доњи Жабар.

3. Стандардизовани поступци у превенцији наркоманије и дјеловању у кризним
ситуацијама

Поред превентивног дјеловања школе неопходно је развити посебне програме који ће разрадити
кораке у кризним ситуацијама,утврдити стандардизоване поступке ради препознавања проблема и
одговарајућу реакцију(мјере за спречавање доступности дроге у школи,мјере за помоћ када се
идентификује да је особа под дејством дроге,итд.).
4. Превентивно образовање родитеља

    Ова активност подразумијева првенствено бољу информисаност родитеља о последицама употребе
дрога и о начину препознавања могућег коришћења дроге,кроз родитељске састанке,уз ангажовање
психолога и педагога, одржавањем предавања и трибина,кроз медијску презентацију и брошуре доступне
у јавним установама(школа, амбуланта) и радним срединама.

5. Истраживање и праћење проблема злоупотребе психоактивних супстанци међу
школском омладином

Континуирано истраживање и праћење има изузетан значај јер представља својеврсно вредновање
ефикасности превентивних активности и истовремено омогућава праћење трендова и рану идентификацију
проблема.

6. Евиденција
    Посебан допринос сагледавању проблема наркоманије даје успостављање евиденције о
зависницима о опојним дрогама и повременим конзументима опојних дрога који су након
детоксикације у поступку одвикавања, коју води Завод за превенцију и лијечење зависника и друге
здравствене установе. Сви субјекти,носиоци спровођења овог Акционог плана дужни су сарађивати
са надлежним полицијским органима и здравственим установама, у циљу ажурирања евиденције.

7. Едукација кадрова
Неопходно је спровести обимну и свеобухватну одговарајућу едукацију кадрова у основној школи и

амбуланти.Циљ је оспособљавање за идентификовање проблема наркоманије у породици,подршка и
мотивација за лијечење,помоћ породици и помоћ у процесу ресоцијализације и духовне обнове.

8. Односи са јавношћу
Потребно је искористити све погодности које пружају медији свих врста у презентовању и

афирмацији ставова у односу на наркоманију–путем кампања,различитих видова публикација,
непрестаном присутношћу теме у фокусу интересовања јавности,уз могуће образовање Инфо-центра.

9. Носиоци,активности и рокови:
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ РОКОВИ

Скупштина општине
Начелник општине

Координација активности,
Извјештавање Скупштине
8.

трајно
најмање 1 годишње
три мјесеца

Општински координациони
одбор за социјалну
политику

Координација активности,
Извјештавање Скупштине
1, 2, 4, 5, 7.
3.

трајно
најмање 1 годишње
трајно
три мјесеца

Основна школа 1, 3, 4, 5. трајно
Канцеларија за младе 2, 3, 4, 5. трајно

СЈБ Пелагићево 3. трајно
Здравствена амбуланта 1,2,4,5,6,7. трајно

Административна служба
надлежна за социјалну
заштиту и здравство

1,2,4,5,6,7 трајно

Црква 1, 2, 4. трајно
Свим учесницима у реализацији Акционог плана мора се омогућити међусобна повезаност,

размјена информација и података.
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   На основу чл.30 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.101/04,
42/05 и 118/05), чл. 30 Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,
број:6/05) и чл. 108 Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („ Службени гласник  општине
Доњи Жабар“, бр. 1/05 и 4/05-испр.), Скупштина општине Доњи Жабар је на Двадесетпетој редовној
сједници одржаној дана 20. маја 2011. донијела следећи

З А К Љ У Ч А К
I

Одобрава се Споразум о финансирању Професионалне ватрогасне јединице Шамац број:02-122-
32/11 закључен дана 1.3.2011.године у Шамцу, између општине Шамац, општине Пелагићево и
општине Доњи Жабар.

II
   Споразум из става I овог Закључка, у прилогу, чини његов саставни део.

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

Доњи Жабар“.

Број:01-022-44/11 ПРЕДСЈЕДНИК
20. мај 2011.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,с.р.
   72

На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”, бр.
101/04, 42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”, бр.6/05),чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.) и тачком 10.алинеја трећа
Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.16/10),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетпетој редовној сједници одржаној
дана 20. маја 2011.године,донијела је

З А К Љ У Ч А К

I
Усваја се Извјештај о стипендирању студената из буџета општине Доњи Жабар за 2010.годину.

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

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

Број: 01-022-46/11 Предсједник Скупштине
20. мај 2011.године Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,с.р.
Доњи Жабар

СТИПЕНДИРАЊЕ
СТУДЕНАТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР У 2010 ГОДИНИ

Само  улагање у образовање гарантује одрживи развој државе и друштва, стога позивамо,
ученике,студнте,њихове родитеље,асоцијације и надлежне институције и службе,да својим
конкретним акцијама,захтјевима,политикама и добром праксом осигурају квалитативно и
квантитативно увећање стипендија у нардном периоду,до нивоа европсог просјека и потреба нашег
друштва.

Постојеће образовне и васпитне политике у БиХ су децентализоване и фрагментарне,што у
значајној мјери повећава нетранспарентност,несистематичност и хаотичан приступ у области
политика стипендирања на нивоу цијеле државе.
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Такође,несистематски приступ и недовољна посвећеност надлежних институција развоју политика

стипендирања стварају ситуацију гдје се концепт стипендирања посматра као симболична
материјална подршка,умјесто као идеја круцијалног стратешког инвестирања.
Велики проблем представља некомпатибилност између постојећих политика стипендирања и
политика запошљавања што се негативно одражава на свеукупни проблем незапослености.
Информацијом желимо уиказати на потребу мијењања става и схватања да се политика
стипендирања схвати као јавна инвестиција а не јавна потрошња.
Живимо лио у 21-ом стољећу „стољећу знања“!!!

Општина Доњи Жабар стипендирање студената врши сходно Одлуци о стипендирањи у
награђивању студената број:01-022-56/09 од 29 јула 2009 г и Одлуке о допуни Одлуке о
стипендирању и награђивању студената  број:01-022-28/10 од 30.03.2010 год.
Ова Одлука достављена је надлежном Министарство и низу невладиних организација широм РС и
Федерације БИХ.

У 2010 години сходно Одлуци стипендира се 29 студената, и висина стипендије износи 100,00 КМ
за све студенте исто. Додјељене су двије награде ,једна за изузетне резултате у студирању а друга за
изузетне спортске резултате.

Сви поднесени захтјеви за остваривање права су позитивно рјешени јер су испуњени услови за
стипендирање. У току године два студента су одустала од признатог права јер су стипендију
остварили од Министарства просвјете у већем износу (200,00) КМ.Један студент због социјалног
статуса  а други због изузетних резултата у студирању.

Како изгледа структура студирања погледајмо у табели број 1.

Врста студија Мјесто
студирања Год.студија Износ

стипендијеР
Б М.З. Природне

науке
Друштвене
науке РС Србија I II III IV Апс СШ

1 Д.Жабар 3 11 14 - 2 4 5 2 1 100,00
2 Лончари 3 7 6 4 2 3 4 1 100,00
3 Ч. Поље 1 4 5 - - 2 2 1 - - 100,00

7 22 25 4 4 9 11 1 3 1 30.000,00 КМУкупно 29 29 29 30.000,00 КМ

У табелу нису уврштени студенти који нису корисници права на стипендију у школској 2010/11
години јер нису испунили услове а несумњиво да су студенти и раније су били корисници права на
стипендију.
Ипак се више студира у РС што значи да је систем школства узнапредовао и на вишем нивоу у

односу на ранији период.
Да ли можемо говорити о дефицитарним кадровима питање је.Званично дефицитарни су студији

језика (Њемачки,Енглески) а како смо ми мала општина за наше прилике већи број студената је
дефицитаран кадар.
Дефинитивно стипедирање студената је област која се почела темељито изучавати  и циљ је да се

политика стипендирања приклагоди данашњем времену.
Анализе се углавном раде на основу показатеља по општинама и постоје веома велике сличности и

све опаске описане у стручној литератури сасвим сигурно идентичне су ситуацији на нашој
општини.
Од 106 анализираниох општина,општина Доњи Жабар је на 26 мјесту по количини средстава која

се издвајају за стипендирање а процентуално исказано у опдносу на буџет износи 1,83 %.
Афирмативна је чињеница да у 2010 години у Административноој служби Д.Жабар 2. студента и

један средњошколац обављају приправнички стаж.
Највећи привредни субјекти „Агрекс“ и „Голд МГ“ па и неки мањи имају студенте на одрађивању

приправничког стажа.

Процедуре јавних конкурса за додјелу стипендија треба убрзати, учинити их максимално
транспарентним

Саме процедуре расписивања и спровођења јавних конкурса често предуго трају, дешавају се и
након завршетка школске године, нису довољно транспарентне, итд. Процедура јавног конкурса
мора поштовати рокове дефиниране законима о управном поступку, тако да се не може
једнострано или својевољно мијењати трајање поступка. Расписивање конкурса се не би требало
десити прије него се остваре објективне околности за доказивање уписа школске године од
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стране ученика и студената, а то, усљед почетка академске године и септембарских испитних
рокова не може бити прије мјесеца октобра. Општинске одлуке или правилници морају стављати
све студенте у исти положај, што значи да се не би требала дешавати дискриминација по било
којем основу. Министарства образовања расписују конкурсе крајем текуће или почетком нове
календарске године из разлога што општине прве расписују конкурсе. Када општине затворе
конкурсе и одаберу стипендисте, требале би подијелити спискове са ресорним министарствима
образовања на увид. Ресорна министарства не формирају базе података о броју стипендиста него
искључиво провјеравају, да поједничани стипендисти не примају стипендију од неке друге
институције или по другом основу. Саме процедуре морале би бити ограничене на 30 односно
максимално 60 дана, чиме би прве стипендије корисницима требале бити исплаћиване најдаље
почетком другом полугодишта, односно семестра. Као што је раније појашњењо, процедуре
јавних конкурса су везане за законе о управном поступку, при чему упркос законским одредбама,
расписивање јавних конкурса бива подређено буџетском календару, а процедура избора
стипендиста пречесто бива неоправдано дуготрајна. Критерији и рокови за провођење процедуре
би требали бити прописани правилницима или другим облицима трајних политика што би
доприњело ранијем расписивању конкурса. Паралелно, треба убрзати комуникацију између
општинских служби надлежних за питања стипендија с једне стране, и одборника општинских
скупштина,који потврђују одлуке или правилнике о стипендирању, као и саме листе
стипендиста.Такође,треба ојачати и убрзати комуникацију општина са ресорним министарствима
образовања.

Системски ријешити могућност стипендирања ученика првих разреда и бруцоша

Категорија бруцоша је редовно заступљена код додјеле стипендија, али у значајно мањем
броју у односу на студенте виших година, односно непропорционално у односу на властити број.
Посебно треба обратити пажњу на стипендирање ученика генерације (завршених деветих и
четвртих разреда средњих школа) и социјално угрожених ученика, који често цијелу једну годину
нису у могућности или конкурисати или добити стипендије. Већина институција које
стипендирају ученике и студенте сматрају ову препоруку оправданом и кроз критерије правних
прописа (Правилника и Одлука) све више омогућују стипендирање ових категорија.

Унаприједити сарадњу институција по вертикалној и хоризонталној хијерархији

Препоруке ЦЦИ-а о већој сарадњи институција по вертикалној и хоризонталној хијерархији су
већ дјелимично прихваћене у Републици Српској, у смислу да ресорно министарство образовања
води евиденцију о броју корисника стипендија, а на темељу података које шаљу општине након
проведеног Јавног конкурса. Додатни проблем јесте одсуство комуникације међу општинама
гдје је као посљедица забиљежена појава фиктивног пријављивања мјеста боравишта у сврху
кориштења неке социјалне или финансијске привилегије.

Стипендирање примарно треба обухватити дефицитарне кадрове
С обзиром да актуелне политике имају линеаран приступ стипендирању, може се устврдити да чак

дјелимично партиципирају у генерирању незапослености, због чега би било крајње неопходно
стипендирање усмјерити на подршку дефицитарним кадровима у настајању (средњошколским и
високошколским), док,с друге стране, суфицитарним кадровима (тј. онима који највише учествују
у укупном броју незапослених) требају бити редуцирана стипендијска издвајања.

                        Препоруке
На темељу представљених квантитативних показатеља и закључака трогодишње анализе

политика стипендирања  у БиХ, могу  се  дати  слиједеће  оквирне препоруке:
1. Минималан износ средстава за стипендије, у односу на укупни буџет општина или

министарстава, не би требао бити мањи од 1,2% (с обзиром на чињеницу да 50% општина које
издвајају средства у ову сврху издвајају мање од 1,2% од укупног буџета општине). Ово би требало
успоставити као трајну политику, односно висину издвајања процентуално фиксирати уз
буџет,чиме би се поједноставиле и убрзале одлуке у вези с процесом стипендирања, а већа
издвајања дала би и веће резултате.
   2. Осигурати тренд раста појединачних стипендија, при чему минимална стипендија не би смјела
бити мања од 100,00 КМ, при чему се раст висине појединачних стипендија може везати уз раст
плата, односно трошкова школовања или потрошачке корпе. Тиме би се направио први корак у
адекватном разумијевању стипендирања као покривања трошкова школовања, а не као још једног
вида социјалних давања.
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   3. Успјех и социјални статус студента требају остати главни критерији за додјелу стипендија, при
чему треба осигурати механизме провјере и контроле валидности стања социјалне потребе, као и
успјеха.
   4. Повећати укупна средства за стипендирање ученика и студената угрожених социјалних група
становништва, при чему ова издвања требају бити јасно означена или као стипендијска,дакле унутар
образовних политика, или социјална унутар те политике.

5. Наставити тренд издвајања за стипендирање ученика генерације и социјално угрожених
ученика након завршеног деветог разреда основне и четвртог разреда средње школе, при упису у
први разред средњих школа и прву годину студија, тј. омогућити једнак третман бруцоша у процесу
стипендирања.

6. Процедуру  јавних конкурса које спроводе општине, завршити до краја календарске године
како би ресорна министарства могла расписати властитие конкурсе одмах на почетку наредне
календарске године,чиме би комплетна процедура била завршена најкасније до средине фебруара
те године.

7. Осигурати максималну транспарентност и дистрибуцију информација о стипендирању према
што већем броју потенцијалних апликаната и стипендиста, посебно кориштењем постојеће
образовно - васпитне инфраструктуре,савремених медија и невладиних и омладинских
организација.

8. Системски приступ политикама стипендирања подразумјева инсистирање на усклађивању ових
са образовним и политикама запошљавања, при чему посебну пажњу треба обратити на чињеницу
да дефицитарни и суфицитарни кадрови не могу имати  једнаку подршку кроз стипендирање.

                  Обрађивач                                                                                                       ПРЕДЛАГАЧ
ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ                                                                                                                   Стево Стевић,с.р.

   Владимир Ресановић

ДоњиЖабар,марта 2011. године
73
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”,

бр.101/04, 42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар (“Службени
гласник општине Доњи Жабар”, бр.6/05),чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.) и тачком 10.алинеја трећа
Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.16/10),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетпетој редовној сједници одржаној
дана 20. маја 2011.године,донијела је

З А К Љ У Ч А К
I

Усваја се Извјештај о упису дјеце у Први разред Основне школе за школску 2011/2012.годину број
287/11 од 3.5.2011.године.

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

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

Број: 01-022-48/11 Предсједник Скупштине
20. мај 2011.године Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,с.р.
Доњи Жабар
   74
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”, бр.

101/04, 42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”, бр.6/05),чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.) и тачком 10.алинеја трећа
Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.16/10),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетпетој редовној сједници одржаној
дана 20. маја 2011.године,донијела је
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З А К Љ У Ч А К
I

   Усваја се Извјештај о раду ЦивилнезаштитеопштинеДоњиЖабар за 2010.годину.

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

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

Број: 01-022-50/11 Предсједник Скупштине
20. мај 2011.године Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,с.р.
Доњи Жабар
   75

На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”, бр.
101/04, 42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”, бр.6/05),чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.) и тачком 10.алинеја трећа
Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.16/10),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетпетој редовној сједници одржаној
дана 20. маја 2011.године,донијела је

З А К Љ У Ч А К
I

   Усваја се Извјештај о стању рјешавања управних предмета код органа општинске управе за период од
1.1.2010.до31.12.2010.године.

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

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

Број: 01-022-47/11 Предсједник Скупштине
20. мај 2011.године Стево Мијатовић,инж.пољопривреде,с.р.
Доњи Жабар
   76
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.

101/04, 42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”, бр.6/05),чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр.1/05 и 4/05-испр.) и тачком 10. алинеја друга
Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”, бр.16/10),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетпетој редовној сједници одржаној
дана 20. маја 2011.године, донијела је следећи

З А К Љ У Ч А К
I

Прихвата се Информација о провођењу Одлуке о заштити пољопривредних имања и пољских
путева на подручју општине Доњи Жабар у 2010. години.

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

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

Доњи Жабар”.

Број:01-022-51/11 Предсједник Скупштине
20. мај 2011.године Стево Мијатовић,инж. пољопривреде,с.р.
Доњи Жабар
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
101/04, 42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник
општине Доњи Жабар”, бр.6/05),чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
(“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр.1/05 и 4/05-испр.) и тачком 10. алинеја друга
Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2011.годину(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”, бр.16/10),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетпетој редовној сједници одржаној
дана 20. маја 2011.године, донијела је следећи

З А К Љ У Ч А К

I
Прихвата се Информација о броју рођених и умрлих лица на подручју општине Доњи Жабар у

2010. години.
II

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

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

Доњи Жабар”.

Број:01-022-49/11 Предсједник Скупштине
20. мај 2011.године Стево Мијатовић,инж. пољопривреде,с.р.
Доњи Жабар

ИНФОРМАЦИЈА
О БРОЈУ РОЂЕНИХ И УМРЛИХ ЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

У 2010.ГОДИНИ

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана.
У матичне књиге уписују се законом одређене чињенице рођења,држављанства,брака,смрти и друге,

законом предвиђене чињенице и промјене у вези с њима (Закон о матичним књигама-Службени гласник
РС број  111 од 16.децембра 2009.). Матичне књиге воде се за матична подручја која одређује Скупштина
јединице локалне самоуправе. На подручју општине Доњи Жабар  постоје три матична подручја и то
Доњи Жабар,Лончари и Човић Поље. Свако од њих чини једно насељено мјесто с тим што матичном
подручју Лончари припада и дио насељеног мјеста Лепница.

Чињенице о личним стањима грађана уписују се према мјесту њихових дешавања.
Имајући у виду ову чињеницу као и чињеницу да на подручју општине Доњи Жабар не постоји

породилиште нити болница,гдје се углавном дешавају и рођења и смрти лица,матична служба не
располаже прецизним подацима за поменута грађанска стања.Из наведеног се да закључити да се у
матичне књиге рођених на подручју општине уписују  лица која су рођена на  подручју исте општине.На
подручју наше општине у 2010.-ој години није се десио нити један овакав случај.
Осим наведеног у матичну књигу рођених уписује се и чињеница рођења дјетета чији су родитељи

држављани БиХ и РС а дијете је рођено у иностранству.У овом случају чињеница рођења се уписује у
матичну књигу у мјесто гдје родитељи дјетета или један од њих имају пријављено пребивалиште.У 2010.
год. на подручју општине Доњи Жабар извршена су четири оваква уписа.

Највећи број рођења дјеце са територије наше општине обавља се у брчанском породилишту те тако та
дјеца бивају уписане у матичне књиге рођених за матично подручје Брчко,а ако родитељи имају
пребивалиште на територији Дистрикта Брчко, самим тим и као становници Брчко Дистрикта.

Ако узмемо у обзир све наведено, као и то да се порођаји обављају и у другим породилиштима и да
постоје  лица која живе на нашој општини а фиктивно су пријављени на другим општинама, тешко је
доћи до тачног податка о броју новоређених становника наше општине.Слична ситуација се понавља и
код евиденције умрлих лица.
Као што сам напоменула смрт се уписује у евидецију матичног подручја на коме је иста наступила.
У 2010.год. на подручје општине Доњи Жабар евидентирана je 35. уписа смрти и то: 20 за

матично подручје Доњи Жабар,5.матично подручје Лончари и 10.уписа за матично подручје
Човић Поље.

Као што је случај са рођеним слична ситуација се понавља и са евиденцијом умрлих лица.
Није ријетка појава да лица са наше општине оду на болничко лијечење у Брчко или Бијељину или

друга мјеста и тамо их задеси смрт.У таквој ситуацији смрт тих лица се евидентира за матично подручје
мјеста у коме је смрт наступила.
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Из свега наведеног може се закључити да Матична служба нема прецизну евиденцију о грађанским

стањима лица која живе на подручју за које воде исту.
Главни разлози су то што се појаве које се евидентирају(рођење,смрт),воде по мјесној надлежности тј.

по мјесту дешавања исте ,као и то што немали број становника који живе на овом подручју има
пријављено мјесто пребивалишта на подручју друге општине.Да би се стекла тачнија слика демографског
стања на подручју општине потребно је урадити опсежнију анализу,прикупљање података са ширег
подручја и за дужи временски период. Општина Доњи Жабар има изразито велик број старих
особа.(доказ: Старосна структура становништва из 1998. год.) .Уважавајући ову чињеницу,логично је да
је морталитет такође изражен и да је високо изнад наталитета.

Информацију израдила
Радмила Стевић, матичар,с.р.
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С А Д Р Ж А Ј
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

64. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Доњи
Жабар за 2010. годину
65. Одлука о допуни Одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде
за канализцију
66. Одлука о избору и именовању Секретара Скупштине општине Доњи
Жабар
67. Одлука о измјени Одлуке о избору чланова Одбора за статутарна
питања и прописе
68. Одлука о измјени Одлуке о избору чланова Одбора за привреду
69. Одлука о о измјени Одлуке о избору чланова Одбора за
образовање,културу,информисање и вјерска питања
70. Закључак о усвајању Акционог плана за борбу против наркоманије
општине Доњи Жабар
71. Закључак о одобравању Споразума о финансирању Професионалне
ватрогасне јединице Шамац број:02-122-32/11 закључен дана 1.3.
2011.године у Шамцу,између општине Шамац, општине Пелагићево и
општине Доњи Жабар
72. Закључак о усвајању Извјештаја о стипендирању студената из
буџета општине Доњи Жабар за 2010.годину
73. Закључак о усвајању Извјештаја о упису дјеце у Први разред
Основне школе за школску 2011/2012.годину
74. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Цивилне заштите општине
Доњи Жабар за 2010.годину
75. Закључак о усвајању Извјештаја о стању рјешавања управних
предмета код органа општинске управе за период од 1.1.2010.до 31.
12.2010.године
76. Закључак о прихватању Информације о провођењу Одлуке о
заштити пољопривредних имања и пољских путева на подручју
општине Доњи Жабар у 2010. години
77. Закључак о прихватању Информације о броју рођених и умрлих
лица на подручју општине Доњи Жабар у 2010. години
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