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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
206

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самoуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр.101/04,42/05 и 118/05),члана 35.а у вези са чланом 31. став 1. тачка ђ)
Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.
121/12) и члана 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, бр. 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), Скупштина општине Доњи
Жабар на својој 12. редовној сједници одржаној дана 4. октобра 2013. године,  донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању Нацрта Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину

Члан 1.
   Утврђује се Нацрт Ребаланса буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину ради
усклађивања буџетских средстава и издатака на вишем нивоу.

Члан 2.
   Укупни приходи Ребалансом су планирани у износу од 2.026.415 КМ, и то:

- порески приходи у износу од 1.591.396 КМ,
- непорески приходи у износу од  137.100  КМ,
-трансфериизмеђу буџетских јединица различитих нивоа власти у износу од 97.919 КМ и
- примици од задуживања у износу од 200.000 КМ.

Члан 3.
   Укупни расходи Ребалансом су планирани у износу од 2.026.415 КМ, и то:

- текући трошкови у износу од 1.752.465 КМ,
- капитални трошкови у износу од 164.287 КМ,
- отплате дугова у износу од 104.663 КМ и
- буџетска резерва у износу од 5.000 КМ.

Члан 4.
   Нацрт Ребаланса 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: 01-022-103/13        Предсједник Скупштине
4. октобар 2013. године Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

_______________________________________

Гласник
Доњи Жабар

Година XX – Број 26 Сриједа, 9. октобар 2013. године

СЛУЖБЕНИ

ОПШТИНЕ ДОЊИЖАБАР
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У  В  О  Д

Ребаланс буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину  планиран је на бази пројекције прихода и
расхода, која се базира на анализи остварења истих у последњих осам мјесеци ове године. На
планирање појединих ставки у структури прихода и расхода утицала је и анализа остварења  у
ранијим годинама, док је велики дио и једних и других планиран на бази остварења у првих осам
мјесеци ове године и реалних потреба за истим до краја буџетске године. Укупни приходи
ребеленсом су планирани у износу од 2.026.415 КМ, што је за 11% више у односу на усвојени буџет.
До повећања прихода је дошло  због повећања трансфера између буџетских јединица, односно
помоћи од буџета Републике и кредитних средстава.  Структуру прихода чине порески приходи у
износу од 1.591.396 КМ, непорески приходи у износу од  137.100  КМ,  трансфери између буџетских
јединица различитих нивоа власти у изноосу од 97.919 КМ и примици од задуживања у износу од
200.000 КМ.

Укупни расходи су планирани у износу од 2.026.415 КМ, од чега текући трошкови износе
1.752.465 КМ, капитални трошкови износе 164.287 КМ, отплате дугова 104.663 КМ и буџетска
резерва 5.000 КМ.
Структура прихода и расхода је приказана  у табелама које предстоје.

БИЛАНС БУЏЕТА

П Р Е Г Л Е Д
ПРИХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
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 (4/3)
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1 2 3 4 5 6 7
П Р И Х О Д И 1.821.575 +204.840 2.026.415 +11 111

710000 A)ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 1.628.065 -36.669 1.591.396 -2 98

711000 ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА НА ДОХОДАК
И ДОБИТ 100 -89 11 -89 11

711113 Порез на приходе од пољопривреде и
шумарства 100 -89 11 -89 11

713000
ПОРЕЗИ НА ЛИЧНА ПРИМАЊА И
ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ
ДЈЕЛАТНОСТИ

89.100 -900 88.200 -1 99

713111 Порез на приходе од самосталних
дјелатности 8.000 ---- 8.000 ---- 100
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НАЦРТ
РЕБАЛАНСА

за 2013.

ИНДЕКС
 (4/3)

ИНДЕКС
(5/3)

1 3 4 5 6 7
I ПРИХОДИ 1.821.575 +204.840 2.026.415 +11 111
1.ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 1.628.065 -36.669 1.591.396 -2 98
2.НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 145.510 -8.410 137.100 -6 94
3.ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ

ЈЕДИНИЦА-ПОМОЋИ 48.000 +49.919 97.919 +104 20
4

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

II РАСХОДИ 1.821.575 +204.840 2.065.41
5 +11 11

1
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.655.930 +96.535 1.752.465 +6 106
2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ-

КАПИТАЛНИ БУЏЕТ 116.895 +47.392 164.287 +41 141

3.ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 43.750 +60.913 104.663 +139 239
4. СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 5.000 ---- 5.000 ---- 100
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713112 Порез на приходе од самосталних
дјелатности у паушалном износу 1.000 -800 200 -80 20

713113 Порез на лична примања 80.000 ---- 80.000 ---- 100

713114
Порез на лична примања лица која
самостално обављају привредну и
професионалну дјелатност

100 -100 ---- -100 ----

714000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 78.865 ---- 78.865 ---- 100
714111 Порез на имовину ---- +1.500 1.500 ---- ----
714112 Порез на непокретности 78.865 -8.500 70.365 -11 89
714211 Порез на наслијеђе и поклоне ---- +2.000 2.000 ---- ----
714311 Порез на пренос непокретности и права ---- +5.000 5.000 ---- ----

715000 ПОРЕЗИ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И
УСЛУГА ---- +120 120 ---- ----

715113 Општи порез на промет на деривате
нафте ---- +12 12 ---- ----

715114 Општи порез на промет дуванских
прерађевина ---- +2 2 ---- ----

715115 Општи порез на промет алкохолних пића ---- +100 100 ---- ----
715116 Општи порез на промет кафе ---- +6 6 ---- ----

717000 ИНДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ ДОЗНАЧЕНИ
ОД  УИО 1.460.000 -40.000 1.420.000 -3 97

717111 Индиректни порези дозначени од УИО-ПДВ 1.460.000 -40.000 1.420.000 -3 97
719000 ОСТАЛИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ---- +4.200 4.200 ---- ----
719113 Порез на добитке од игара на срећу ---- +4.200 4.200 ---- ----
720000 Б) НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 145.510 -8.410 137.100 -6 94

721000
ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ И
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ПОЗИТИВНИХ КУРСНИХ РАЗЛИКА 200 +850 1.050 +425 525

721223 Приходи од земљишне ренте ---- +1.000 1.000 ---- ----

721311 Приход од камата на новчана средства на
редовним трезорским рачунима 200 -150 50 -75 25

722000 НАКНАДЕ, ТАКСЕ И ПРИХОДИ ОД
ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА 133.310 -9.260 124.050 -7 93

722100 АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 15.000 ---- 15.000 ---- 100
722121 Општинске административне таксе 15.000 ---- 15.000 ---- 100

722300 КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ И ТАКСЕ 58.060 -7.810 50.250 -13 87
722312 Комуналне таксе на фирму 33.000 ---- 33.000 ---- 100

722315 Комуналне таксе за држање средстава за
игру ---- +750 750 ---- ----

722318 Комунална такса за коришћење
рекламних паноа 10.060 -8.560 1.500 -85 15

722396
Комунална такса на остале предмете
таксирања-комунална такса  на
канализацију

15.000 ---- 15.000 ---- 100

722400 НАКНАДЕ ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА 39.750 +1.050 40.800 +3 103

722425 Накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта 6.000 ---- 6.000 ---- 100

722442 Накнада за воде за пиће у јавном
водоснабдијевању 250 ---- 250 ---- 100

722443 Накнада за  воде за друге намјене и друге
случајеве намјене за људску употребу 500 ---- 500 ---- 100

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

4.000 +1.000 5.000 +25 125

722447 Накнада за испуштење отпадних вода 5.000 ---- 5.000 ---- 100

722463 Накнада за извађени материјал из
водотока 2.000 ---- 2.000 ----- 100

722465 Накнада за воде за индустријске ---- +50 50 ---- ----

722467 Средства за финансирање посебних
мјера заштите од пожара 22.000 ---- 22.000 ---- 100

722500 ПРИХОДИ ОД ПРУЖАЊА ЈАВНИХ
УСЛУГА 20.500 -2.500 18.000 -12 88

722521 Приходи општинских органа управе 13.000 ---- 13.000 ---- 100

722591 Властити приходи буџетских корисника
општина-закуп дворане 7.500 -2.500 5.000 -33 67
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729000 ОСТАЛИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 12.000 ---- 12.000 ---- 100
729124 Остали општински непорески приходи 12.000 ---- 12.000 ---- 100

780000 В)ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
ЈЕДИНИЦА 48.000 +49.919 97.919 +104 204

781000
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
ЈЕДИНИЦА РАЗЛИЧИТИХ НИВОА
ВЛАСТИ

48.000 +49.919 97.919 +104 204

781311 Министарство Управе и Локалне
самоуправе 28.000 ---- 28.000 ---- 100

781311 Министарство пољопривреде ---- +22.119 22.119 ---- ----
781316 Помоћ од Министарства здравља 20.000 +27.000 47.000 +135 235

781319 Помоћ од Републичког завода за
статистику ---- +800 800 ---- ----

921000 ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА ---- +200.000 200.000 ---- ----
921241 Примици од зајмова узетих од банака ---- +200.000 200.000 ---- ----

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА
СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА

78,53

6,77
4,83 9,87ПОРЕСКИ

НЕПОРЕСКИ
ПРИХОДИ

ТРАНСФЕРИ

КРЕДИТНА
СРЕДСТВА

У структури прихода дошло је до повећања трансфера између буџетских јединица. Повећање се
односи на помоћ од Министарства здравља и социјалне заштите која је, ребалансом, планирана на
основу просјечних средстава  које смо добили из конкретног Министарства у претходних осам
мјесеци, а која се односи на исплате социјалних помоћи социјално угроженим лицима. Ребалансом
смо планирали помоћ од Министарства пољопривреде у износу од 22.119 КМ која су намијењена за
наставак изградње Дома културе у Човић Пољу. Напомињемо да су ова средства пристигла на наш
жиро-рачун. Средства од Републичког завода за статистику се односе на расходе око пописа
становништва на подручју наше општине.Такође, планирана су кредитна средства у износу од
200.000 КМ, која су намијењена за капиталне инвестиције и пренесене обавезе из претходне године,
а за која посједујемо сагласност Министарства финансија.

РАСХОДИ БУЏЕТА БУЏЕТА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
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410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА
ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА 1.655.930 +96.535 1.752.465 +6 106

411000 Расходи за лична примања 838.300 +30.502 868.802 +4 104
411100 Расходи за бруто плате 695.000 +35.500 730.500 +5 105

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних
примања запослених 143.300 -4.998 138.302 -3 97

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 336.700 +88.226 424.926 +26 126
412100 Расходи по основу закупа 2.500 ---- 2.500 ---- 100

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих и транспортних услуга 61.800 +8.998 70.798 +15 115

412300 Расходи за режијски материјал 18.300 -4.300 14.000 -23 77
412500 Расходи за текуће одржавање 34.000 +11.000 45.000 +32 132
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РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
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СРЕДСТВА ЗА СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ

411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 249.600 -96.886 152.714 -39 61
411100 Расходи за бруто плате 222.000 -76.000 146.000 -34 66
411220 Расходи за накнаде за топли оброк 12.000 -9.200 2.800 -77 23
411220 Расходи за регрес за годишњи одмор 3.300 -1.916 1.384 -58 42
411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 12.000 -9.470 2.530 -79 21

411290 Расходи за доприносе на бруто плату за
инвалиде 300 -300 ---- -100 ----

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА
РОБА И УСЛУГА 112.500 +15.700 128.200 +114 114

412730
Расходи за услуге информисања-Расходи за
услуге штампања и објављивања Службеног
гласника

4.000 -1.300 2.700 -33 68

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

412930
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног
односа-Расходи за бруто накнаде скупштинским
одборницима

6.500 ---- 86.500 ---- 100

412930
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног
односа-Расходи за накнаде скупштинским радним
тијелима

13.000 ---- 13.000 ---- 100

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 12.500 -200 12.300 -2 98
412700 Расходи за стручне услуге 57.600 +6.594 64.194 +11 111

412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и
заштите животне средине 13.000 +8.000 21.000 +62 162

412900 Остали непоменути расходи 137.000 +58.134 195.134 +42 142
413000 Расходи финансирања и други финанс.  Трошкови 21.680 +3.800 25.480 +18 118
413300 Расходи по основу камата на примљ. зајмове у земљи 21.680 +3.800 25.480 +18 118
414000 Субвенције 100.000 -46.593 53.407 -47 53

414120 Субвенције јавним нефинансијским субјектима у
области пољопривреде, водопривреде и шумарства 100.000 -46.593 53.407 -47 53

415000 Грантови 125.150 -12.300 112.850 -10 90
415200 Грантови у земљи 125.150 -12.300 112.850 -10 90

416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из
буџета општина 234.100 +32.900 267.000 +14 114

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
општина 226.000 +31.000 257.000 +14 114

416200 Дознаке другим институцијама обавезног социјалног
осигурања које се исплаћују из буџета општина 8.100 +1.900 10.000 +23 123

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 116.895 +47.392 164.287 +41 141

511000 Издаци за произведену сталну имовину 116.895 +27.392 144.287 +23 123

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објек. 110.895 +24.892 135.787 +22 122

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката 5.000 +500 5.500 +10 110

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.000 +2.000 3.000 +20
0 300

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину ---- +20.000 20.000 ---- ----
513100 Издаци за прибављање земљишта ---- +20.000 20.000 ---- ----

620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 43.750 +60.913 104.663 +13
9 239

621000 Издаци за отплату дугова 43.750 +60.913 104.663 +13
9 239

621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у
земљи 43.750 +60.913 104.663 +13

9 239

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 5.000 ---- 5.000 ---- 100
УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА 1.821.575 +204.840 2.026.415 +11 111
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41293 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног
односа-Општинске награде и признањ ---- +5.000 5.000 ---- ----

412940 Расходи по основу репрезентације-трошкови
општинских и осталих манифестација 5.000 ---- 5.000 ---- 100

412940 Расходи по основу репрезентације Скупштине 4.000 ---- 4.000 ---- 100

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА
ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА–укупно: 362.100 -81.186 280.914 -22 78

СРЕДСТВА ЗА АДМИНИСТРАТИВНУ
СЛУЖБУ:

411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 539.060 +146.176 685.236 +27 127
411100 Расходи за бруто плате 433.000 +125.000 558.000 +29 129

411210 Расходи за накнаде за превоз и смјештај-Расходи
за накнаде за превоз на посао и са посла 6.400 -1.400 5.000 -22 78

411220 Расходи за накнаде за топли оброк 39.500 +9.500 49.000 +24 124
411220 Расходи за регрес за годишњи одмор 13.400 +2.516 15.916 +19 119

411230 Расходи за отпремнине, награде и једнократне
помоћи-Расходи за јубиларне награде 7.500 +2.500 10.000 +33 133

411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 38.200 +9.000 47.200 +24 124
411290 Расходи за допринос на бруто плату за инвалиде 1.060 -940 120 -89 11

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА
И УСЛУГА 221.200 +71.026 292.226 +32 132

412120 Расходи за закуп постројења и опреме-
канцеларијска опреме 2.500 ---- 2.500 ---- 100

412210 Расходи по основу утрошка електричне енергије 26.000 -1.000 25.000 -4 96

412210 Расходи по основу утрошка електричне енергије-
канализација 8.000 -500 7.500 -6 94

412220 Расходи за комуналне услуге-Расходи за услуге
одвоза смећа

8.500 +5.500 14.000 65 165

412220 Расходи за комуналне услуге-Расходи за услуге
дератизација и дезинсекција

4.000 -702 3.298 -18 82

412230 Расходи за комуникационе услуге-поштанске и
телефонске услуге

15.300 +5.700 21.000 +37 137

412310 Расходи за канцеларијски материјал 15.000 -3.000 12.000 -20 80
412320 Расходи за материјал за одржавање чистоће 800 -300 500 -38 63
412330 Расх.за стручну литературу, часописе и днев.

штам.
1.500 -1.000 500 -67 33

412390 Расходи за остали режијски материјал-Трошкови
за рекламни материјал

1.000 ---- 1.000 ---- 100

412510 Расходи за текуће одржавање зграда 1.000 +1.500 2.500 +150 250
412510 Расходи за текуће одржавање амбуланте 500 -500 ---- -100 ----
412520 Расходи за текуће одржавање осталих

грађевинских објеката-објеката друмског
саобраћаја

15.000 +3.000 18.000 +20 120

412520 Расходи за  текуће одржавање осталих
грађевинских објеката-канализација

6.000 +3.000 9.000 +50 150

412520 Расходи за  текуће одржавање осталих
грађевинских  објеката-трошкови одржавања
уличне расвјете и семафора

5.000 +3.000 8.000 +60 160

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

1.000 -500 500 -50 50

412530 Расходи за текуће одржавање опреме- одржавање
превозних средстава

3.000 +1.500 4.500 +50 150

412530 Расходи за текуће одржавање опреме- одржавање
канцеларијске опреме

2.500 ---- 2.500 ---- 100

412610 Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи 500 +1.000 1.500 +200 300
412630 Расходи по основу утрошка горива 12.000 -1.200 10.800 -10 90
412710 Расходи за услуге финансијског посредовањ-

трошкови платног промета
6.000 ---- 6.000 ---- 100

412720 Расходи за услуге осигурања-Осигурање возила 1.500 -500 1.000 -33 67
412725 Расходи за услуге осигурања-Расходи за

осигурање запослених
500 -146 354 -29 71

412730 Расходи за услуге информисања –Расходи за
услуге штампања,објављивање тендера, огласа
итд.

1.500 +5.000 6.500 +333 433
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412730 Расходи за услуге медија 17.000 +1.700 18.700 +10 110
412740 Расходи за рачуноводствене услуге 10.500 -60 10.440 -1 99
412750 Расходи за геодетско-катастарске услуге 500 +1.000 1.500 +200 300
412770 Расходи за компјутерске услуге-услуге техничке

подршке-Ресор за трезор
2.000 ---- 2.000 ---- 100

412790 Расходи за остале стручне услуге-Услуге
стручних комисија

500 +1.000 1.500 +200 300

412790 Остале услуге-Инспектори и комун.полицајац 12.000 ---- 12.000 ---- 100
412790 Надзор-ИСО стандарди 1.500 -500 1.000 -33 67
412799 Остале стручне услуге 100 +400 500 +400 500

412810 Расходи за услуге одрж. јавних површина
(гробаља и сл.). 3.000 -1.000 2.000 -33 67

412810

Расходи за услуге одржавања јавних површина-
Расходи по основу утрошка ел.расвјете на јавним
површинама-трошкови енергије-јавна расвјета и
семафори

10.000 +9.000 19.000 +90 190

412920 Расходи за стручно усавршавање запослених ---- +500 500 ---- ----

412930 Расходи за бруто накнаде волонтерима 1.500 -1.294 206 -86 14

412930 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног
односа-привремени и повремени послови 3.000 +4.200 7.200 +140 240

412940 Расходи по основу репрезентације 10.000 +2.000 12.000 +20 120
412950 Расходи по судским рјешењима ---- +34.973 34.973 ---- ----

412970
Расходи по основу пореза и доприноса на терет
послодавца-Расходи за таксе и накнаде за
регистрацију возила 1.000 ---- 1.000 ---- 100

412990 Остали непоменути расходи-Контрола
исправности воде за пиће 1.000 -545 455 -54 46

412990 Остали непоменути расходи-Притивградна заштита 6.000 ---- 6.000 ---- 100
412990 Остали непоменути расходи 3.000 -200 2.800 -7 93

413000 РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА И ДРУГИ
ФИНАНСИЈСКИ ТРОШКОВИ 21.680 +3.800 25.480 +18 118

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

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

41371 Трошкови сервисирања зајмова примљ. у зземљи ---- +1.400 1.400 ---- ----
414000 СУБВЕНЦИЈЕ 100.000 -46.593 53.407 -47 53

414120
Субвенције јавним нефинансијским субјектима у
области пољопривреде, водопривреде и
шумарства

100.000 -46.593 53.407 -47 53

415000 ГРАНТОВИ 125.150 -12.300 112.850 -10 90

415210
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-политичке организације 1.500 -1.500 ---- -100 ----

415210
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-спортске организације 44.650 ---- 44.650 ---- 100

415210
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-спортске манифестације 5.000 +1.000 6.000 +20 120

415210

Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-вјерске организације-Српска правславна
црква

5.000 ---- 5.000 ---- 100

415210
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-Основна школа 18.000 -1.000 17.000 -6 94

415210
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-КУД 7.000 -2.500 4.500 -36 64

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-Општински штаб Цивилне заштите 2.000 -1.000 1.000 -50 50

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

2.000 ---- 2.000 ---- 100

415210

Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-трошкови за провођење избора у Мјесним
заједницама 1.500 -1.500 ---- -100 ----

415210 Трошкови спровођења пописа становништва ---- +1.700 1.700 ---- ----
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415210
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-Општинска организација Црвеног крста 20.000 -10.000 10.000 -50 50

415210

Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-Борачка организација општине Доњи
Жабар

8.000 ---- 8.000 ---- 100

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

415210
Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи-Суфинансирање ватрогасне јединице 8.500 +1.500 10.000 +18 118

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

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

416000 ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
КОЈЕ СЕ ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 126.000 +1.000 127.000 +1 101

416120

Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из
буџета општине-Текуће помоћи породицама
палих бораца, ратним војним инвалидима,
цивилним жртавама рата и демобилисаним
борцима

10.000 ---- 10.000 ---- 100

416120 Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из
буџета општине-Текуће помоћи студентима 42.000 ---- 42.000 ---- 100

416120
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из
буџета општине-Текуће помоћи ученицима-
превоз ученика

72.000 ---- 72.000 ---- 100

416120 Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из
буџета општине-Остали трошкови превоза 2.000 +1.000 3.000 +50 150

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА
ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА – укупно: 1.133.090 +163.109 1.296.199 +14 114

511000 ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ
ИМОВИНУ 116.895 +27.392 144.287 +23 123

511120 Изградња амбуланте (учешће општине 30%) 31.195 -21.195 10.000 -68 32

511120
Издаци за изградњу и прибављање пословних
објеката и простора-Наставак изградње Дома
културе у Човић Пољу 10.000 +13.200 23.200 +132 232

511120
Издаци за изградњу и прибављање пословних
објеката и простора-Наставак изградње подручне
Основне школе у Лончарима 27.700 -21.113 6.587 -76 24

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

---- +4.000 4.000 ---- ----

511130 Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних
објеката-Пјешачка стаза Доњи Жабар-Лончари 30.000 -5.000 25.000 -17 83

511190
Издаци за изградњу и прибављање осталих
објеката-Прикључци на канализациону мрежу у
Доњем Жабару

10.000 -10.000 ---- -100 ----

511190 Изградња парохијског дома у Д.Жабару 2.000 +58.000 60.000 ---- ----
511190 Наставак изградње трибина у Доњем Жабару ---- +7.000 7.000 ---- ----

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

511290
Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију осталих објеката-
Реконструкција нисконапонске мреже 5.000 -1.000 4.000 -20 80

511320 Издаци за набавку канцелар.опреме, алата и
инвент. 1.000 +2.000 3.000 +200 300

513000 ИЗДАЦИ ЗА НЕПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ
ИМОВИНУ ---- +20.000 20.000 ---- ----

513110 Издаци за прибављање земљишта ---- +20.000 20.000 ---- ----

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ-
укупно: 116.895 +47.392 164.287 +41 141

621000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА

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

43.750 ---- 43.750 ---- 100

629990 Отплата дугова из претходне године ---- +60.913 60.913 ---- ----
620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА-укупно: 43.750 +60.913 104.663 +139 239
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СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛУ БУЏЕТСКУ
ПОТРОШЊУ

411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 49.640 -18.788 30.852 -38 62
411100 Расходи за бруто плате 40.000 -13.500 26.500 -34 66
411220 Расходи за накнаде за топли оброк 4.500 -2.500 2.000 -56 44
411220 Расходи за регрес за годишњи одмор 1.300 -608 692 -47 53
411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 3.800 -2.150 1.650 -57 43
411290 Расходи за допринос на бруто плату за инвалиде 40 -30 10 -75 25

416000 ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
КОЈЕ СЕ ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 108.100 +31.900 140.000 +30 130

416110
Текуће дознаке корисницима социјалне заштите
које се исплаћују од стране установа социјалне
заштите

90.000 +30.000 120.000 +33 133

416120 Текуће помоћи породици, дјеци и омладини-
Подстицај наталитету 5.000 +2.000 7.000 +40 140

416120 Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из
буџета општине-Остале текуће дознаке грађанима 5.000 -2.000 3.000 -40 60

416210

Дознаке другим институцијама обавезног
социјалног осигурања које се исплаћују од стране
установа социјалне заштите-Здравствено
осигурање социјално угрожених лица

8.100 +1.900 10.000 +23 123

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА
ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА–укупно: 157.740 +13.112 170.852 +8 108

СРЕДСТВА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

412930 Расходи за остале накнаде за рад ван радног
односа 3.000 +1.500 4.500 +50 150

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА
ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА–укупно: 3.000 +1.500 4.500 +50 150

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 5.000 ---- 5.000 ---- 100
УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА: 1.821.575 +204.840 2.026.415 +11 111

РАСХОДИ БУЏЕТА
 ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

О
дј

ељ
ак

О  П  И  С УСВОЈЕНИ
 БУЏЕТ ЗА 2013. КОРЕКЦИЈА

 (+,-)

НАЦРТ
РЕБАЛАНСА

 за 2013.

ИНДЕКС
(4/3)

ИНДЕКС
(5/3)

1 2 3 4 5 6 7

Укупни расходи функција
(збир) 1.772.825 +143.927 1.916.752 +8 108

01 Опште јавне услуге 1.249.780 +107.128 1.356.908 +9 109
04 Економски послови 145.000 -46.593 98.407 -32 68
05 Заштита човјекове околине 8.500 +5.500 14.000 +65 165
06 Стамбени и заједнички послови 85.895 +50.392 136.287 +59 159
08 Рекреација, култура, религија 61.650 -1.500 60.150 -2 98
09 Образовање 132.000 -1.000 131.000 -1 99
10 Социјална заштита 90.000 +30.000 120.000 +33 133

Некласификовани расходи: 48.750 +60.913 109.663 +125 225
          Отплате дугова 43.750 +60.913 104.663 -139 239
           Буџетска резерва 5.000 ---- 5.000 ---- 100

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА
                                                        СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ВРСТАМА

86,48

8,11
5,16

0,25

ТЕКУЋИ

КАПИТАЛНИ
РАСХОДИ

ОТПЛАТЕ

РЕЗЕРВА
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ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
Текући трошкови су, ребалансом планирани у износу од 2.026.415 КМ, што је у односу на

првобитни план за 2013. годину  више за 204.840 КМ, односно 11%. Учешће текућих трошкова у
укупно планираним расходима је 86,48%.

Расходи за лична примања су ребалансом планирани у износу од 868.802 КМ, што је за 30.502 КМ
или 4% више од планираних основним планом. До повећања је дошло због локалних избора, што је
довело до промјена у руководству Скупштине општине и начелника општине и разрјешења
претходних, а који по Закону имају право на редовну бруто плату у наредних шест мјесеци по
истеку функције коју су до тада обављали. На основу препоруке ресорног Министра пољопривреде
планиран је, у октобру,  пријем у радни однос ветеринарског инспектора који ће радити на подручју
наше и још двије сусједне општине (Шамац и Пелагићево). Из поменутих општина тржишни,
грађевински, санитарни и пољопривредни инспектор и комунални полицајац ће обављати послове
из својих надлежности и за нашу општину. Значи, лична примања, која су ребалансом повећана,
повећана су само за два мјесеца за ветеринарског инспектора, а остала повећања се односе на
стечена права новоизабраних функционера скупштине, која се по закону не могу оспорити.

Расходи по основу коришћења роба и услуга су, ребалансом планирани у износу од 424.926 или
126% у односу на усвојени првобитни план за 2013. годину. Расходи из ове групе су, углавном,
ребалансом планирани у нешто већим износима у односу на  првобитни план. До повећања је дошло
из објективних разлога, а првенствено што је скупштинска већина приликом усвајања буџета за
2013.годину нереално планирала ову групу трошкова. Приликом спровођења процедуре припреме и
доношења буџета за 2013.годину ову групу трошкова смо планирали у износу од 430.900 КМ на који
приједлог смо добили и сагласност од стране Министарства финансија РС. Ниме, приликом
усвајања истог на скупштини дошло је до смањења одређених ставки у оквиру ове групе трошкова а
да се при томе одборници нису руководили тиме да општинска администрација не може да
функционише  у буџетском оквиру какав су усвојили. Затим постоје обавезујући уговори са
добављачима за које су проведени тендери и које треба испоштовати док су на снази, а односе се на
конкретне расходе (услуге одвоза смећа, уговори о дјелу и сл.). Поред тога, буџетом на који смо
добили сагласност Министарства финансија планирали смо расходе по основу судског извршења
који су били евидентни приликом припреме буџета за 2013.годину, али приликом усвајања та ставка
у оквиру ових расхода је избрисана, а потом је дошло до извршења и блокаде општинског жиро
рачуна од стране суда. Тако да су расходи по основу коришћења роба и услуга умјесто 430.900 КМ
за који износ имамо сагласност, на скупштини смањени на 336.700 КМ, односно за 96.126 КМ. За
нормалнофункционисањеопштинске управе и становништва на подручју наше општине пошто се ту
налазе и трошкови одржавања путева,јавне равјете исемафора и утрошак електричне енергије за исту,
одржавањејавних површина,противградна заштита итд.,ово је минимални износ који смо планирали.

Расходи по основу закупа су исти, а односе се на компјутерску опрему за трезорско пословање.
Расходи по основу утрошка електричне енергије, комуналних и комуникационих услуга су,

ребалансом повећани првенствено због повећања трошкова одвоза смећа и поштанских и
телефонских услуга који су нереално планирани.Трошкови канцеларијског материјала су смањени
због уштеда истих.
   Расходи за текуће одржавање су повећани, такође, због нереалног планирања. Повећани су
трошкови одржавања зграда, канализације, затим трошкови одржавања некатегорисаних путева,
потом су повећани трошкови одржавања уличне расвјете и семафора због честог квара семафора на
раскрсници у Лончарима. Повећани су и трошкови одржавања превозних средстава из разлога што
су иста прилично амортизована. Расходи по основу путовања су нешто мало смањени.

Трошкови информисања, медија, катастарских услуга и стручних комисија су повећани због
недовољно планираних средстава за ове намјене у првобитном буџету. У оквиру ове групе трошкова
остале ставке су планиране у сличним износима као у првобитном буџету.

Расходи по основу утрошка електричне енергије за јавну расвјету и семафор су повећани због
нереалног и недовољног планирања ових трошкова у првобитном буџету, пошто је скупштинска
већина приликом усвајања буџета за 2013.годину неке трошкове смањила не руководећи се реалним
потребама за истим.

У оквиру групе остали непоменути расходи дошло је до повећања расхода по основу бруто
накнада уговора о дјелу и привременим и повременим пословима и трошкова репрезентације због
нереалног планирања од стране скупштине. У току 2013. године имали смо судско извршење у
износу од 34.973 КМ за које нису планирана средства првобитним буџетом из истих разлога као и
претходни трошкови.
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Расходи финансирања и други финансијски трошкови су планирани у износу од 25.480 КМ. Поред

редовне камате на постојећа кредитна средства планиране су двије рате камате до краја године и
трошкови реализације кредита за који имамо сагласност од стране Министарства финансија и који
ће се реализовати до краја ове године.

Субвенције у пољопривреди су смањене у односу на усвојени буџет, а исплаћиване су према
одређеним критеријима пољопривредним газдинствима на подручју општине Доњи Жабар.

Грантови су, ребалансом планирани у износу од 112.850 КМ или 90% у односу на првобитни план
за 2013.годину, а односе се на разне непрофитне организације и удружења. У оквиру ове групе
трошкова дошло је до смањења помоћи одређеним организацијама због недостатка средстава.

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине су планиране у износу од
267.000 КМ или за 14% више него првобитним планом за 2013. годину. До повећања је дошло код
социјалних помоћи које су повећане због суфинансирања од стране Министарства здравља и
социјалне заштите од којег средства пристижу на жиро-рачун општине и
налазе се на економском коду 781316 на приходовној страни буџета општине. Повећане су текуће
помоћи студентима у виду стипендија због повећаног броја корисника истих. Текуће помоћи
породици, дјеци и омладини су повећане због повећаног броја корисника. Средства за здравствено
осигурање социјално угрожених лица су, такође, повећана из истих разлога као и социјалне помоћи.

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
Издаци за нефинансијску имовину-капитални расходи су, ребалансом, планирани у износу од

164.287 КМ.
Учешће ових трошкова у укупним планираним расходима је 8,11%.
Средства за изградњу амбуланте су смањена зато што Влада РС која финансира 70% овог пројекта

неће до краја године улагати средства у исти него у следећој години.
Средаства за наставак изградње Дома културе у Човић Пољу су повећана за 13.200 КМ, пошто су

пристигла средства од Министарства пољопривреде за ову намјену и налазе се на приходовној
страни ребаланса буџета на економском коду 781311. Средства за Основну школу у Лончарима су
смањена за 21.113 КМ, а  средства за пјешачку стазу смањена за 5.000 КМ.

Средства за изградњу парохијског дома у Доњем Жабару су планирана у зносу од 60.000 КМ, за
трибине 7.000  КМ, за адаптацију зграде Ватрогасног дома 4.000 КМ, за адаптацију зграде старе
школе 1.500 КМ, нисконапонске мреже 4.000 КМ и набавку опреме за административну службу
3.000 КМ.За набавку земљишта за проширење раскрснице у Доњем Жабару је планирано 20.000 КМ.
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА су планирани у износу од 104.663 КМ, а односе се на  поврат
дијела кредитних средстава  Инвестиционо развојној банци, преко Комерцијалне банке, која су
утрошена су за изградњу канализационог система на подручју општине Доњи Жабар и отплату
дугова из претходне године која ће се извршити из кредитних средстава која су планирана буџетом
за 2013.годину. Отплате главнице по кредиту од стране Комерцијалне банке су планиране на основу
ануитеног плана банаке-кредитора. Учешће ових расхода у односу на укупне је 5,16%. Отплате
главнице по кредиту који ће се реализовати до краја ове календарске године нису планиране, пошто
је планиран грејс период од три мјесеца.
СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ су планирана у износу од 5.000 КМ или 0,25% у односу на
укупне расходе.
                                                                                                                      ПРЕДЛАГАЧ

                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
    Жељко Марјановић, с.р.

О б р а з л о ж е њ е
На основу Одлуке Скупштине општине Доњи Жабар број: 01-022-1/13 усвојен је Буџет за 2013.годину

којим су су утврђени укупни приходи у износу од 1.821.575 КМ и укупни расходи у истом износу .
Због осцилација у извршењу појединих ставки у структури прихода и расхода и због непланирања

одређених категорија расхода у  усвојеном буџету или рестриктивног планирања, а на основу члана 35.
Закона о буџетском систему Републике Српске (Службени гласник РС, број:121/12) настала је потреба
доношења  Ребаланса буџета општине за 2013. годину.

У оквиру Нацрта Ребаланса буџета приказана је структура прихода коју чине: порески приходи,
непорески приходи, трансфери између буџетских јединица различитих нивоа властии примици од
задуживања.

Расходи су приказани табеларно према економској, организационој и функционалној класификацији. У
оквиру анализе расхода анализирани су текући расходи,  издаци за нефинансијску имовину издаци за
отплату дугова и средства буџетске резерве.
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   На основу чланова 39 - 49. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 ), члана 30. алинеја 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26.  Статута општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), а
након разматрања Извјештаја о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за период 1. 1. 2013 - 30. 6.
2013.године, Скупштина општине Доњи Жабар на 12. редовној сједници одржаној дана 4. октобра
2013.године, доноси

ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Доњи Жабар

 за период 1.1.2013 - 30.6.2013. године

Члан 1.
   Скупштина општине Доњи Жабар усваја Извјештај о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за
период 01.01.2013-30.06.2013.године

Члан 2.
   Извјештај из члана 1. саставни је дио ове Одлуке.

Члан 3.
   Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.

Број:01-022-102/13              Предсједник Скупштине
4. октобар 2013.године                                                                            Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

_______________________________________

     208
На основу чл. 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 члана 15.став 2 Одлуке о признањима општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.6/07),Скупштина општине Доњи
Жабар је на 12. редовној сједници одржаној 4. октобра 2013. године,на приједлог Комисије за
награде и признања, донијела

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Члан 1.
Скупштина општине Доњи Жабар, поводом 14. октобра Дана општине и јубилеја-20. година од

оснивања општине Доњи Жабар, додјељује јавна признања општине Доњи Жабар, као знакове
признања за дјела и рад која заслужују опште поштовање и истицање, и то:

   1. ЗВАЊЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - за нарочите заслуге и
резултате који доприносе остваривању развоја општине и укупног напретка:
- Милица Илић
- Ђорђа Ћурчић

   2. ПОХВАЛУ - за залагање и изузетне резултате у раду и стваралаштву:
- Мирко Катић
- Гордана Бабић
- Драган Кушлаковић
- Мићо Стевановић
- Раде Цвјетковић
- Драго Ристић
- Андрија Бабић

   3. ПЛАКЕТУ - за заслуге и врхунска остварења који доприносе остваривању развоја општине и
укупног напретка:
- «Новаковић компани»
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- Стеван Крунић
- Јовица Остојић
- Петар Ристанић
- Дејан Јанковић
- Зијад Мујџић-Џуђић
- Слободан Дамјановић
- «Браћа Павловић»
- Цвијетин-Цвико Поповић
   4. ПОВЕЉУ - за изузетне заслуге и резултате који доприносе остваривању развоја општине и
укупног напретка:
- Општинска борачка организација Доњи Жабар
- Одбор породица погинулих бораца
- др Петар Марковић
- Удружење ратних војних инвалида
- Звјездан Милић
- Саја Стевановић
- Мара Тодоровић
- Брчко Дистрикт БиХ
- Општина Пелагићево
- Општина Шамац
    5. ЗЛАТНИ СИМБОЛ - за изузетан допринос у развоју општине Доњи Жабар:
- Лазар Миркић

Члан 2.
   Јавна признања општине Доњи Жабар биће уручена на Свечаној сједници Скупштине општине
Доњи Жабар која ће се одржати поводом Дана Општине-14. октобра 2013. године и јубилеја 20
година од оснивања општине Доњи Жабар.

Члан 3.
   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Доњи
Жабар''.

Број:01-022-107/13 Предсједник Скупштине
4. 10. 2013. године Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

_______________________________________
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   На основу члана 23. став 2.  Закона о стварним правима («Службени гласник Републике Српске»,
број 124/08,3/09, 58/09 и 95/11), члана 30. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник Републике Српске», број 101/04,42/05 и 118/05)и члана 26. тачка 11) Статута општине Доњи
Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар», број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број
9/13), Скупштина општине Доњи Жабар на 12. редовној сједници одржаној дана 4. октобра 2013.
године, донијела је

ОДЛУКУ
куповини непокретности

Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се куповина непокретности означене као:

- к.ч. број 411/2 зв. Воћњак 3 класе површине 23 m2 уписана у ПЛ број 66, к.о. Доњи Жабар Доњи на
којој је Миленко (син Ристов) Јовичић уписан као посједник са дијелом 1/1., што у нарави одговара
дијелу непокретности број 860/2 уписаној у з.к.ул. број 961 к.о. Доњи Жабар.

Непокретност из става 1. овог члана стиче се ради обезбјеђења изградње дијела пјешачке стазе уз
Регионални пут Р462а и проширење прикључка са локалног пута Л-1 из правца општине на
Регионални пут Р462а.

Члан 2.
   Стицање непокретности из члана 1.став 1 ове Одлуке реализоваће се Уговором о купопродаји са
продавцем Миленком Јовичићем уз укупну продајну цијену од 20,000,00 КМ.
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На непокретности из члана 1. ове Одлуке, у јавним евиденцијама непокретности извршиће се упис
права коришћења, односно државине у корист општине Доњи Жабар са дијелом 1/1, а право својине
када се стекну услови, у складу са законом.

Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Доњи Жабар Жељко Марјановић да, на основу ове Одлуке,

закључи Уговор о купопродаји непокретности описане у члану 1.ове Одлуке уз нотарску обраду и
овјеру.

Трошкови нотарске обраде уговора падају на терет општине Доњи Жабар.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине

Доњи Жабар“.

Број:01-022-105/13 Предсједник Скупштине
4. октобар 2013. године Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар
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   Скупштина општине Доњи Жабар, на основу члана 190. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Српске“,бр. 13/02, 87/07-исправка и 55/10),а у складу са чланом
12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске", бр. 41/03), чланом 30. алинеја 19. и чланом 34.став 1.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и чланом 26. тачка
22)  и 39.став 2.Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.6/05 и
Ванредни број 7/12),у предмету избора и именовања секретара Скупштине општине Доњи Жабар,
разматрајући Извјештај Комисије за избор Секретара Скупштине општине Доњи Жабар од 12.
септембра 2013. године,а на приједлог Комисије за избор и именовање Скупштине општине Доњи
Жабар, на 12. редовној сједници одржаној 4. октобра 2013. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

1. Митар Митровић, дипломирани правник из Шамца,бира се и именује за Секретара Скупштине
општине Доњи Жабар са 20. 9. 2013. године,на вријеме трајања мандата Скупштине општине Доњи
Жабар.

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Доњи Жабар».
   3. Плату и друга лична примања именованог утврђује Начелник општине, у складу са законом и
колективним уговорима.

Образложење
Скупштина општине Доњи Жабар на 10. редовној сједници одржаној дана 18. јула 2013. године

донијела је Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине
општине Доњи Жабар. Конкурс је објављен  у "Службеном гласнику Републике Српске", број 66/13
од 5. августа 2013. године  и  у дневном листу "ГЛАС СРПСКЕ" од 31. јула 2013. године.

Поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине провела је Комисија за
избор секретара Скупштине општине Доњи Жабар коју је именовала Скупштина општине Доњи
Жабар Рјешењем бр. 01-111-14/13 од 18. 7. 2013. године. Комисија је свој Извјештај о спроведеном
поступку доставила Комисији за избор и именовање Скупштине општине Доњи Жабар.
 Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној 1. октобра 2013. године, на основу

Извјештаја о конкурсне комисије о спроведеном поступку за избор и именовање Секретара
Скупштине општине Доњи Жабар број 02-111-4/13 од 11. 9. 2013. године утврдила да је поступак
избора и именовања проведен у складу са законом, па је исти и прихватила, те израдила приједлог
овог Рјешења и упутила Скупштини општине Доњи Жабар на разматрање и усвајање.
 Скупштина општине Доњи Жабар на 12. редовној сједници одржаној 20. септембра 2013. године

донијела је Рјешење као у диспозитиву.
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   УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Рјешење је коначно и против истог се не може
изјавити жалба, али се може покренути управни спор.
   Управни спор се покреће тужбом пред Окружним судом у Добоју. Тужба се подноси у року од 30
дана од дана достављања овог Рјешења.

Сваки члан јавности може у року од 15 дана од дана доношења овог Рјешења поднијети
Скупштини општине Доњи Жабар приговор који се односи на повреду начела или поступка
утврђених у члану 3. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", бр. 41/03). Приговор се подноси  Скупштини општине
Доњи Жабар, а копија се доставља Омбудсмену.Поступак по приговору прописан је одредбама
чл.16. и 17. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске.

Број:01-111-15/13 Предсједник Скупштине
4. октобар 2013. године Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар
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   На основу чланова 30. алинеја 19 и 121. 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, Ванредни број 7/12 и Ванредни број
9/12-а.т.),Скупштина општине Доњи Жабар,на 12. редовној сједници одржаној дана 4. октобра 2013.
године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за пријем

службеника у радни однос у Административну службу

I
    Именује се Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за пријем у радни однос у
Административној служби,на радно мјесто Ветеринарски инспектор (у даљем тексту: Комисија), у
саставу:
     1. Стево Тодоровић, дипл. економиста из Доњег Жабара,са листе стручњака, члан, предсједник
     2. Петар Бабић, дипл. инж. саобраћаја из Човић Поља,са листе стручњака, члан,замјеник
предсједника
     3. Далибор Стојановић, дипл. економиста из Лончара,са листе стручњака,члан
     4. Драгиња Ђорђић,из реда службеника са професионалним искуством,члан
     5. Митар Митровић дипл. правник,из реда службеника са професионалним искуством, члан

II
Комисија врши провјеру пријава на конкурс за упражњено радно мјесто из тачке I.овог

Рјешења,обавља улазни интервју са кандидатима који испуњавају прописане услове, утврђује
редослијед кандидата и врши друге послове у поступку провођења конкурса за пријем у радни однос
у Административну службу општине Доњи Жабар,у складу са Законом о локалној
самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05) и Правилником о
јединственим правилима и процедури запошљавања и попуњавања радних мјеста у
Административној служби Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар“,бр.
4/13 – Први пречишћени текст).

III
   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а биће објављено у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".

Број:01-022-104/13 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
4. октобар 2013. године Лазар Стојановић, 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. и 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар
("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр.6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-аут.
тум.) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине
Доњи Жабар", бр.1/05, 4/05-исправка и Ванредни број 9/12-аут. тумачење), Скупштина општине
Доњи Жабар,на 12. редовној сједници одржаној 4. октобра 2013. године, донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК

I
Усваја се Извјештај о раду и реализацији васпитно-образовног рада ЈУ Основна школа „Доњи

Жабар“ Доњи Жабар за школску 2012/2013.годину број 664/13 од 15. 8. 2013. године са Анализом
успјеха ученика на крају Другог полугодишта школске 2012/2013. године број 590/13 од 24. 6. 2013.
године.

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

III
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику
општине Доњи Жабар".

Број:01-022-106/13                                        Предсједник Скупштине
4. октобар 2013. године Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар

_______________________________________
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Сриједа, 9. октобар 2013.године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 26/13

Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Митар
Митровић дипл. правник в.д. 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.


