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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
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   На основу члана 35. Закона о буџетском систему Републике Српске («Службени гласник 

Републике Српске», бр. 121/12 и 52/14), члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник Републике Српске», бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 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, 

након прибављања сагласности Министарства финансија Републике Српске број 06.04/400-

1446-1/14 од 26. децембра 2014. године, на 22. редовној сједници, одржаној дана 30. 

децембра 2014. године, донијела је 

ОДЛУКУ 

о усвајању Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину 
 

Члан 1. 

    Усваја се Ребаланс Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину, у износу од 

1.861.433,00 КМ. 

Члан 2. 

   Приходи Ребалансираног Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину у износу од 

1.861.433,00 КМ  чине: 

     1. Порески приходи              1.363.699 КМ 

     2. Непорески приходи             125.300 КМ 

     3. Грантови                                 79.337 КМ 

     4. Трансфери између буџетских јединица – помоћи  80.000 КМ 

     5. Примици за нефинансијску имовину 10 КМ 

     6. Примици од зајмова узетих од банака                    179.000 КМ  

     7. Расподјела суфицита из ранијих година                   34.087 КМ.                                                      

 

Члан 3. 

   Расходи Ребалансираног буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину чине: 

     1. Текући расходи                                                                   1.641.399 КМ 

     2. Издаци за нефинансијску имовину – капитални буџет     111.259 КМ 

     3. Издаци за отплату дугова                                                       98.775 КМ 

     4. Средства буџетске резерве                                                     10.000 КМ. 

                                                                                    УКУПНО: 1.861.433 КМ 

 
Члан 4. 

    Саставни дио ове одлуке је табеларни преглед Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за 

2014. годину. 

                Гласник 
 
  

         

Доњи Жабар                           

Година XXI – Број 14      Уторак, 30. децембар 2014. године 
 

 СЛУЖБЕНИ  

 ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  
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Члан 5. 

    Ова Одлука, из нарочито оправданих разлога који се односе на хитност процедуре 

усвајања Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину и ступања на снагу, а у 

складу са чланом 109. Устава Републике Српске, ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-91/14                                                                          Предсједник Скупштине 

30. децембар 2014. године                                                                Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар 

 

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

У  В  О  Д 
 

   Ребаланс буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину  планиран је на бази пројекције 

прихода и расхода, која се базира на анализи остварења истих у последњих девет 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 девет мјесеци ове године и реалних потреба за истим до краја 

буџетске године. До потребе доношења ребаланса буџета дошло је из више разлога. 

Првенствено, општину Доњи Жабар су задесиле мајске поплаве приликом којих је 

причињена велика материјална штета. Настали су значајни трошкови за које буџетом нису 

планирана средства. Контролом финансијсског инспектора Пореске управе Републике 

Српске утврђене су обавезе по основу пореза и доприноса на остала лична примања из 

ранијих година за која, такође, нису планирана средства. Затим дошло је до смањења пореза 

на додату вриједност у значајном износу. Десили су се неки и непредвидиви приходи по 

основу грантова и приливи по основу кредитног задужења.Тако да је дошло до смањења 

изворних прихода општине Доњи Жабар, а до повећања прилива по основу кредитних 

средстава, односно исти основним буџетом нису били ни планирани. Укупни приходи 

ребалансом су планирани у износу од 1.861.433 КМ. Структуру прихода чине порески 

приходи у износу од 1.363.699 КМ, непорески приходи у износу од  125.300  КМ,  

трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти у изноосу од 80.000 КМ, 

грантови у износу од 79.337 КМ, примици за нефинансијску имовину у износу од 10 КМ,    

примици од задуживања у износу од 179.000 КМ и расподјела суфицита из ранијих година у 

износу од 34.087 КМ. 

   Укупни расходи су планирани у износу од 1.861.433 КМ, од чега текући трошкови износе 

1.641.399 КМ, издаци за нефинансијску имовину-капитални расходи износе 111.259 КМ, 

отплате дугова 98.775 КМ и буџетска резерва 10.000 КМ. 

Структура прихода и расхода је приказана  у табелама које предстоје. 

 

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА 

                                                           СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА                                                                                                                                                                                                  
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   У структури прихода дошло је до смањења пореза на додату вриједност, пореза на 

имовину, прихода по основу накнада, такси и прихода од пружања јавних услуга. На 

приходовној страни ребаланса буџета планирали смо грантове у висини од 79.337 КМ, а 

који се односе на грант од Владе Брчко Дистрикта у износу од 50.000 КМ и грант од 

Црвеног крста БиХ у износу од 29.337 КМ за капиталне инвестиције.  

   Такође, планирана су кредитна средства у износу од 179.000 КМ, за која посједујемо 

сагласност Министарства финансија и за која смо одабрали најповољнијег понуђача. 
 

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА 

                                                           СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ВРСТАМА    
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ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 

   Текући трошкови су, ребалансом планирани у износу од 1.674.703. КМ, што је у односу на 

првобитни план за 2014. годину  мање за 27.448 КМ, односно индекс је 98. Учешће текућих 

трошкова у укупно планираним расходима је 88,18%. 

Расходи за лична примања су ребалансом планирани у износу од 823.025 КМ, што је за 3% 

више од планираних основним планом. До повећања ових расхода је дошло је због пријема 

В.Д. директора Центра за социјални рад за чији рад је утврђена мјесечна накнада која није 

планирана основним буџетом. 

   Расходи по основу коришћења роба и услуга су, ребалансом планирани у износу од 

332.505 или 90% у односу на усвојени првобитни план за 2014. годину. Расходи из ове 

групе су, углавном, ребалансом, планирани у мањим износима у односу на  првобитни план. 

До повећања је дошло код трошкова одржавања путева и горива који су повећани у периоду 

поплава због провођења неопходних активности за сузбијање посљедица од поплава. 

Остали расходи из ове групе су рационално планирани. 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови су планирани у износу од 31.921 КМ.   

Поред редовне камате на постојећа кредитна средства која су утрошена на капиталне 

инвестиције планирана су средства за сервисирање кредита која ће се реализовати до краја 

текуће године. 

   Субвенције су планиране у износу од 66.370 КМ , а односе се на трошкове око спречавања 

ширења и сузбијања негативних посљедица од мајских поплава у износу од 66.370 КМ и 

трошкове електричне енергије за канализацију, која је раније планирана на општинским 

расходима. 

Грантови су, ребалансом планирани у износу од 154.478 КМ или 94% у односу на 

првобитни план за 2014.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 233.100 КМ или за 6% мање него првобитним планом за 2014. годину. Смањење 

се односи на стипендије студентима и превоз ученика, због смањених средстава у буџету 

ове године.  
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КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 

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

од 111.259 КМ. 

Учешће ових трошкова у укупним планираним расходима је 5,98%.  

Средства за изградњу амбуланте су, Ребалансом, планирана у износу од 56.500 КМ, пошто 

су радови отпочели заједно с Владом Републике Српске која финансира 70% овог пројекта . 

Средства за Основну школу у Лончарима су планирана 50.000  КМ, из гранта од Брчко 

Дистрикта. 

Средства реконструкцију нисконапонске мреже су планирана у износу од 2.500 КМ и 

набавку опреме за административну службу 1.500 КМ.  

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА су планирани у износу од 98.775 КМ. Износ од 77.165 

КМ односи 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 дијела кредита Развојној банци који је реализован 

у 2013.години, а утрошен за капиталне инвестиције. Отплате главнице по кредиту од стране 

Комерцијалне банке и Развојне банке су планиране на основу ануитеног плана банаке-

кредитора. Износ од 21.610 КМ односи се на обрачунате доприносе на остала лична 

примања из ранијих година, а на основу инспектора Пореске управе Републике Српске. 

Учешће ових расхода у односу на укупне је 5,30%.  

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ су планирана у износу од 10.000 КМ или 0,54% у односу 

на укупне расходе. 

                                                                                                           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: 01-022-118/13 усвојен је Буџет 

за 2014.годину којим су су утврђени укупни приходи у износу од 1.823.402 КМ и укупни 

расходи у истом износу . 

   Због значајног смањења изворних прихода општине, па самим тим улажења у кредитно 

задужење и смањења редовних расхода, као и због стварања одређених расхода изазваних 

поплавама, финансијском контролом и сл. за која нису планирана средства буџетом, 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 2014. годину.  

   У оквиру Приједлога Ребаланса буџета приказана је структура прихода коју чине: порески 

приходи, непорески приходи, грантови,  трансфери између буџетских јединица различитих 

нивоа власти и 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. 

 

 
РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНE ДОЊИ ЖАБАР  ЗА 2014.ГОДИНУ - 

ОПШТИ ДИО 
 

Економски  

код 
О П И С 

УСВОЈЕНИ 

БУЏЕТ ЗА 

2014. 

ПРИЈЕДЛОГ 

РЕБАЛАНСА 

БУЏЕТА ЗА 

2014. 

ИНДЕКС 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

 А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ  1789315 1648336 92 

710000 Порески приходи 1567165 1363699 87 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 100 20 20 

712000 Доприноси за социјално осигурање      

713000 
Порез на лична примања и приходе од самосталне 

дјелатности 
88,200 88,200 100 

714000 Порези на имовину 78,865 67,171 85 

715000 Порези на промет производа и услуга      
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716000 Царине и увозне даџбине      

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 1,400,000 1,208,218 86 

719000 Остали порески приходи 0 90  

720000 II Непорески приходи 140150 125300 89 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 

позитивних курсних разлика 
1,100 1,100 100 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 124,050 105,200 85 

723000 Новчане казне      

729000 Остали непорески приходи 15,000 19,000 127 

730000 III Грантови 0 79337  

731000 Грантови   79,337  

780000 IV Трансфери 82000 80000 98 

781000 
Трансфери између буџетских јединица различитог 

нивоа власти 
82,000 80,000 98 

782000 
Трансфери између буџетских јединица истог нивоа 

власти 
     

 Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  1678847 1651399 98 

410000 I Текући расходи  1668847 1641399 98 

411000 Расходи за лична примања 800,765 823,025 103 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 368,880 332,505 90 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 30,702 31,921 104 

414000 Субвенције 45,000 66,370 147 

415000 Грантови 164,500 154,478 94 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују 

из буџета Републике, општина и градова 
249,000 233,100 94 

417000 
Дознаке на име социјалне заштите које  исплаћују 

институције обавезног социјалног осигурања 
10,000   0 

480000 II Трансфери између буџетских јединица   0  

481000 
Трансфери између буџетских јединица различитих 

нивоа власти 
     

482000 Трансфери између буџет. јединица истог нивоа власти      

* * * III Буџетска резерва 10,000 10,000 100 

 В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 110468 -3063 -3 

 
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (I-II)   
-61010 -111249 182 

810000 I Примици за нефинансијску имовину 0 10  

811000 Примици за произведену сталну имовину   10  

812000 Примици за драгоцјености      

813000 Примици за непроизведну сталну имовину      

814000 
Примици од продаје сталне имовине намјењене 

продаји и обустављених послова 
     

815000 Примици за сталне залихе      

816000 
Примици од залиха материјала, учинка, робе и ситног 

инвентара, амбалаже и сл. 
     

817000 Примици по основу пореза на додату вриједност      

510000 II Издаци за нефинансијску имовину 61010 111259 182 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 61,010 111,259 182 

512000 Издаци за драгоцјености      

513000 Издаци за непроизведну сталну имовину      

514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји      

515000 Издаци за стратешке залихе      

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара, амбалаже и сл. 
     

517000 Издаци по основу пореза на додату вриједност      

 Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 49458 -114312 -231 

 Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -49458 114312 -231 

 
Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (I-II)   
0 0  
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910000 I Примици од финансијске имовине   0  

911000 Примици од финансијске имовине      

610000 II Издаци за финансијску имовину   0  

611000 Издаци за финансијску имовину      

 Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I–II) -83545 80225 -96 

920000 I Примици од задуживања 0 179000  

921000 Примици од краткорочног и дугорочног задуживања   179,000  

620000 II Издаци за отплату дугова 83545 98775 118 

621000 Издаци за отплату дугова 83,545 98,775 118 

920000 З. Примици од рефундације отплаћених зајмова   0  

921000 Примици од рефундације отплаћених зајмова      

*** И. Расподјела суфицита из ранијих периода 34,087 34,087  

 J. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0 0  

     

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2014.ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ 

ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
 

     

Економски  

код 
О П И С 

УСВОЈЕНИ 

БУЏЕТ ЗА 

2014. 

ПРИЈЕДЛОГ 

РЕБАЛАНСА 

БУЏЕТА ЗА 

2014. 

ИНДЕКС 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1789315 1648336 92 

710000 П о р е с к и  п р и х о д и 1567165 1363699 87 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 100 20 20 

711100 Порези на доходак 100 20 20 

711200 Порези на добит правних лица      

711300 Порези на приходе од капиталних добитака      

712000 Доприноси за социјално осигурање   0  

712100 Доприноси за социјално осигурање      

713000 Порези на лична примања и приходе од самост. дјелат. 88200 88200 100 

713100 Порези на лична примања и приходе од самост. Дјелат. 88,200 88,200 100 

714000 Порези на имовину 78865 67171 85 

714100 Порез на имовину 71,865 60,171 84 

714200 Порези на наслеђе и поклоне 2,000 2,000 100 

714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције 5,000 5,000 100 

714900 Остали порези на имовину      

715000 Порези на промет производа и услуга 0 0  

715100 Порези на промет производа и услуга      

716000 Царине и увозне даџбине   0  

716100 Царине и увозне даџбине      

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 1400000 1208200 86 

717100 Индиректни порези дозначени од УИО 1,400,000 1,208,200 86 

719000 Остали порески приходи 0 108  

719000 Остали порески приходи   108  

720000 Н е п о р е с к и   п р и х о д и 140150 125300 89 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 

позитивних курсних разлика 
1100 1100 100 

721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сл. права      

721200 Приходи од закупа и ренте 1,000 1,000 100 

721300 
Приходи од камата на готовину и готовинске 

еквиваленте 
100 100 100 

721400 Приходи од хартија од вриједности и финан. деривата      

721500 Приходи од камата и осталих накнада за дате зајмове      

721600 
Приходи по основу ефективних позитивних курсних 

разлика 
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721900 Остали приходи од имовине      

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 124050 105200 85 

722100 Административне накнаде и таксе 15,000 15,000 100 

722200 Судске накнаде и таксе      

722300 Комуналне накнаде и таксе 50,250 34,000 68 

722400 Накнаде по разним основима 40,800 38,200 94 

722500 Приходи од пружања јавних услуга 18,000 18,000 100 

723000 Новчане казне   0  

723100 Новчане казне      

729000 Остали непорески приходи 15000 19000 127 

729100 Остали непорески приходи 15,000 19,000 127 

730000 Г р а н т о в и   79337  

731000 Грантови   79337  

731100 Грантови из иностранства      

731200 Грантови из земље   79,337  

780000 Т р а н с ф е р и  и з м е ђ у  б у џ е т с к и х  ј е д и н и ц а  82000 80000 98 

781000 
Трансфери између буџетских јединица различитог 

нивоа власти 
82000 80000 98 

781100 Трансфери заједничким институцијама      

781200 Трансфери ентитету      

781300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 82,000 80,000 98 

781400 Трансфери мјесним заједницама      

781500 Трансфери фондовима      

781900 Трансфери осталим нивоима власти      

782000 Трансфери између буџет.јединица истог нивоа власти   0  

782100 Трансфери између буџет. јединица истог нивоа власти      

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ   10  

810000 П р и м и ц и  з а  н е ф и н а с и ј с к у  и м о в и н у   10  

811000 Примици за произведену сталну имовину   10  

811100 Примици за зграде и објекте      

811200 Примици за постројења и опрему   10  

811300 Примици за биолошку имовину      

811400 Примици за инвестициону имовину      

811900 Примици за осталу произведену имовину      

812000 Примици за драгоцјености 0 0  

812100 Примици за драгоцјености      

813000 Примици за непроизведну сталну имовину 0 0  

813100 Примици за земљиште      

813200 Примици за подземна и површинска налазишта      

813300 Примици за остала природна добра      

813900 Примици за осталу непроизведену имовину      

814000 
Примици од продаје сталне имовине намјењене 

продаји и обустављених послова 
0 0  

814100 
Примици од продаје сталне имовине намјењене 

продаји и обустављених послова 
     

815000 Примици за сталне залихе 0 0  

815100 Примици за стратешке залихе      

816000 
Примици од залиха материјала, учинка, робе и ситног 

инвентара, амбалаже и сл. 
0 0  

816100 
Примици од залиха материјала, учинка, робе и ситног 

инвентара, амбалаже и сл. 
     

817000 Примици по основу пореза на додату вриједност 0 0  

817100 Примици по основу пореза на додату вриједност      

 
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
1789315 1648346 92 
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РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2014.ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
 

     

Економски  

код 
О П И С 

УСВОЈЕНИ 

БУЏЕТ ЗА 

2014. 

ПРИЈЕДЛОГ 

РЕБАЛАНСА 

БУЏЕТА ЗА 

2014. 

ИНДЕКС 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 1678847 1651399 98 

410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и  1668847 1641399 98 

411000 Расходи за лична примања 800765 823025 103 

411100 Расходи за бруто плате 682,500 680,000 100 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених 
118,265 143,025 121 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 368880 332505 90 

412100 Расходи по осву закупа 2,500 2,500 100 

412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 
71,000 59,793 84 

412300 Расходи за режијски материјал 15,000 10,550 70 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене      

412500 Расходи за текуће одржавање 63,500 64,560 102 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 13,500 16,166 120 

412700 Расходи за стручне услуге 59,880 44,916 75 

412800 
Расходи за услуге одржавања јавних површина и 

заштите животне средине 
21,000 21,500 102 

412900 Остали расходи по основу коришћења робе и услуга 122,500 112,520 92 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 30702 31921 104 

413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности 30,702 31,100 101 

413200 
Расходи финансирања по основу финансијских 

деривата 
     

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи      

413400 
Расходи по основу камата на примљене зајмове из 

иностранства 
     

413500 
Расходи по основу камата на одобрене,а нереализоване 

зајмове 
     

413600 Расходи по основу камата на преузете зајмове      

413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова   821  

413800 
Расходи по основу ефективних негативних курсних 

разлика 
     

413900 Расходи по основу затезних камата      

414000 Субвенције 45000 66370 147 

414100 Субвенције 45,000 66,370 147 

415000 Грантови 164500 154478 94 

415100 Грантови у иностранство      

415200 Грантови у земљи 164,500 154,478 94 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују 

из буџета Републике, општина и градова 
259000 233100 90 

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова 
249,000 227,100 91 

416200 

Дознаке другим институцијама обавезног социјалног 

осигурања које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 

10,000 6,000 60 

416300 
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које 

се исплаћују из буџета Републике, општина и градова 
     

416900 
Остале дознаке на име социјалне заштите које се 

исплаћују из буџета Републике, општина и градова 
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417000 
Дознаке на име социјалне заштите које  исплаћују 

институције обавезног социјалног осигурања 
0 0  

417100 Дознаке по основу пензијског осигурања      

417200 Дознаке по основу здравственог осигурања      

417300 Дознаке по основу осигурања од незапослености      

417400 Дознаке по основу дјечије заштите      

417900 
Дознаке по основу осталих врста обавезне социјалне 

заштите 
     

480000 Т р а н с ф е р и  и з м е ђ у  б у џ е т с к и х  ј е д и н и ц а  0 0  

481000 
Трансфери између буџетских јединица различитих 

нивоа власти 
0 0  

481100 Трансфери заједничким институцијама      

481200 Трансфери ентитету      

481300 Трансфери јединицама локалне самоуправе      

481400 Трансфери мјесним заједницама      

481500 Трансфери фондовима      

481900 Трансфери осталим нивоима власти      

482000 Трансфери између буџет. јединица истог нивоа власти 0 0  

482100 Трансфери између буџет. јединица истог нивоа власти      

**** Буџетска резерва 10000 10000 100 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 61010 111259 182 

510000 И з д а ц и    з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 61010 111259 182 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 61010 111259 182 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 58,000 106,500 184 

511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију 

и адаптацију зграда и објеката 
3,010 2,500 83 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 0 2,259  

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме      

511500 Издаци за биолошку имовину      

511600 Издаци за инвестициону имовину      

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину      

512000 Издаци за драгоцјености 0 0  

512100 Издаци за драгоцјености      

513000 Издаци за непроизведну сталну имовину 0 0  

513100 Издаци за прибављање земљишта      

513200 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта      

513300 
Издаци за прибављање подземних и површинских 

налазишта 
     

513400 
Издаци по основу улагања у побољшање подземних и 

површинских налазишта 
     

513500 Издаци за прибављање осталих природних добара      

513600 
Издаци по основу улагања у побољшање осталих 

природних добара 
     

513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину      

514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0 0  

514100 Издаци за сталну имовину намјењену продаји      

515000 Издаци за стратешке залихе 0 0  

515100 Издаци за стратешке залихе      

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара, амбалаже и сл. 
0 0  

 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара, амбалаже и сл. 
     

517000 Издаци по основу пореза на додату вриједност 0 0  

517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност      

 
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
1739857 1762658 101 
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 РЕБАЛАНС БУЏЕТА  

 ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  ЗА 2014.ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ  

     

Економски  

код 
О П И С 

УСВОЈЕНИ 

БУЏЕТ ЗА 

2014. 

ПРИЈЕДЛОГ 

РЕБАЛАНСА 

БУЏЕТА ЗА 

2014. 

ИНДЕКС 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

 Ф И Н А Н С И Р А Њ Е  -49.458 114.312 -231 

 НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   0 0  

910000 П р и м и ц и   о д   ф и н а н с и ј с к е   и м о в и н е 0 0  

911000 Примици од финансијске имовине 0 0  

911100 Примици од хартија од вриједности у земљи      

911200 Примици за акције и учешћа у капиталу      

911300 Примици од финансијских деривата      

911400 Примици од наплате датих зајмова      

610000 И з д а ц и   з а   ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у      

611000 Издаци за финансијску имовину 0 0  

611100 Издаци за хартије од вриједности      

611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу      

611300 Издаци за финансијске деривате      

611400 Издаци за дате зајмове      

 НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -83.545 80.225 -96 

920000 П р и м и ц и   о д   з а д у ж и в а њ а 0 179000  

921000 Примици од  задуживања 0 179.000  

921000 Примици од краткорочног задуживања   77.000  

921000 Примици од дугорочног задуживања   102.000  

620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а 83545 98775 118 

621000 Издаци за отплату дугова 83545 98775 118 

621100 
Издаци за исплату главнице по хартијама од 

вриједности 
     

621200 Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима      

621300 
Издаци за отплату главнице примљених зајмова у 

земљи 
83.545 77.165 92 

621400 
Издаци за отплату главнице зајмова примљених из 

иностранства 
     

621500 Издаци за отплату главнице преузетих зајмова      

621600 Издаци за отплату зајмова који се рефундирају      

621900 Издаци за отплату осталих дугова   21.610  

920000 П р и м и ц и  о д   з а д у ж и в а њ а 0 0  

920000 Примици од рефундације отплаћених зајмова 0 0  

921300 Примици од рефундације отплаћених зајмова      

*** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 34.087 34.087 100 
 

____________________________________ 

     180 

   На основу члана 33. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 121/12), члана 30. алинеја 2. и 3. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике Српске», бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 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 је на 

22. редовној сједници, одржаној дана 30. децембра 2014. године, донијела 
 

ОДЛУКУ 

о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину 



Страна 11 

Број 14  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  Уторак, 30. децембар 2014. 

 

 

 

Члан 1. 

  У Одлуци о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину у члану 2. став 1. 

мијења се и гласи: 

     „Средства буџета из члана 1.ове Одлуке распоређују се у укупном износу од 1.861.433,00 

КМ, од којих 1.641.399,00 КМ на текуће расходе, 111.259,00 КМ на издатке за 

нефинансијску имовину-капитални буџет, 98.775,00 КМ на отплату дугова и 10.000,00 КМ 

на буџетску резерву. 

Члан 2. 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар". 

 

Број:01-022-92/14                                                                              Предсједник Скупштине 

30. децембар 2014. 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, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 153. став 1. тачка б) Закона о 

основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, бр.74/08, 71/09, 

104/11 и 33/14) и чланом 26. Статута Општине Доњи Жабар ("Службени гласник Општине 

Доњи Жабар", бр. 6/05), Скупштина општине Доњи Жабар,на 22. редовној сједници, 

одржаној 30. децембра 2014. године, донијела је   
 

ОДЛУКУ 

о регресирању цијене превоза ђака основне школе 
 

Члан 1. 

   Овом Одлуком регулише се право остваривања регреса трошкова превоза ђака Основне 

школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар (у даљем тексту: Школа) који користе услуге превоза 

овлашћеног превозника на релацији мјесто становања – сједиште Школе у Доњем Жабару – 

мјесто становања. 

   Средства за регресирање трошкова превоза ђака основне школе,у складу са овом 

Одлуком, обезбјеђују се у буџету општине Доњи Жабар. 
 

Члан 2. 

   Регресирање трошкова превоза ђака обезбјеђује се учешћем општине у цијени мјесечних 

ђачких карата са попустом и исплаћује се овлашћеном превознику, на основу рачуна и уз 

рачуне приложеног списка ђака-путника - корисника услуга превоза у односном мјесецу. 

   Образац списка ђака – корисника превоза из става 1. овог члана, у прилогу, чини саставни 

дио ове Одлуке. 

   Овлашћени превозник доставља мјесечне рачуне са списком ђака – корисника превоза 

Општинској управи надлежној за просвјету, која након провјере овјерава списак и упућује 

Начелнику општине на коначну потврду ради исплате. 

   Школа је дужна доставити списак ђака Општинској управи надлежној за послове просвјете 

ради провјере услова за остваривање регреса. 

Члан 3. 

   Висина регреса трошкова превоза по једном ђаку утврђује се у пуном износу разлике 

цијене мјесечне карте и износа који плаћа Министарство просвјете и културе Републике 

Српске . 

   Исплату регреса одобрава Начелник општине. 

Члан 4. 

   Стручне и Административне послове у спровођењу ове Одлуке обавља Општинска управа 

надлежна за послове просвјете. 
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Члан 5. 

   Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о субвенцији трошкова превоза 

ученика основне школе ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број  6/11) - Први 

Пречишћени текст и 10/14). 

Члан 6. 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 

 

Број: 01-022-96/14                                                                     Предсједник Скупштине                                                                            

30. децембар 2014.године                                                           Лазар Стојановић, с.р.                                                                          

Доњи Жабар 

Образац (члан 2. став 2.) 
СПИСАК 

ђака Основне школе „Доњи Жабар“ који остварују право на регресирану цијену 

превоза из буџета општине Доњи Жабар за мјесец ____________  20__. године 
 

Редни 

број 

Име и презиме 

ученика 

Адреса 

становања 

разред 
Релација 

путовања 

Мјесечни износ 

дијела цијене-

Министарство(КМ) 

Пуни износ 

цијене 

мјесечне 

карте (КМ) 

Износ 

регреса-

општина 

(разлика:7-6) 

1 2 3 4 6 7 8 

1.       

2.       

3.       

УКУПНО:    

 

 
 
                                Директор                                                                              Превозник 

М.П.     Основне школе „Доњи Жабар“                                                           Директор 

                    ___________________                                                             _______________ 

 

 

                                    Обрадио:                                                                                 Одобрио: 

Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности                 М.П.  Начелник општине 
                  ________________________                                            ___________________ 

.......................................................................................................................................................................... ............... 
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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 8. став 3. Закона о порезу на непокретности 

(„Службени гласник Републике Српске“,бр.110/08 и 118/09)и члана 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 22. редовној сједници одржаној дана 30. 

децембра 2014. године, донијела је 
 

OДЛУКУ 

о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2015. годину 
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Члан 1. 

   Пореска стопа пореза на непокретности за 2015. годину на подручју општине Доњи Жабар 

утврђује се у висини од 0,05% од процијењене вриједности непокретности. 

 

Члан 2. 

   Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини пореске стопе пореза на 

непокретности за 2014. годину („Службени гласник општине Доњи Жабар", број 31/13). 

 

Члан 3. 

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

Доњи Жабар“. 
 

Број:01-022-95/14                                                                                         Предсједник Скупштине         

30. децембар 2014. године                                                                             Лазар Стојановић, с.р.                                                                               

Доњи Жабар       

____________________________________ 
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   На основу члана 61. став 4. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине 

Доњи Жабар“, број 6/05 и Ванредни број 7/12), а у складу са чланом 148. став 1. Пословника 

Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 

1/05,4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар, на 

приједлог Предсједништва Скупштине, на 22. редовној сједници одржаној 30. децембра 

2014. године,  донијела је 
 

ПРОГРАМ РАДА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

   1. Програм рада Скупштине општине Доњи Жабар,( у даљем тексту: Скупштина) за 2015. 

годину је основа за благовремено и редовно планирање сједница Скупштине и њених 

радних тијела, у циљу остваривања права и дужности Скупштине у складу са законом, 

Статутом општине, Пословником Скупштине општине и другим прописима.  

   2. Скупштина општине Доњи Жабар у 2015. години одржаваће,по правилу,своје редовне 

сједнице према сљедећем  о р и ј е н т а ц и о н о м  п л а н у  одржавања сједница: 

 

Редни број редовне сједнице Датум Дан Мјесец 

23. 13. петак фебруар 

24. 20. петак март 

25. 24. петак април 

26. 26. петак јун 

27. 24. петак јул 

28. 25. петак септембар 

Свечана сједница 14. сриједа октобар 

29. 13. петак новембар 

30. 25. петак децембар 

 

   3. Скупштина ће по потреби одржавати сједнице и у другим терминима,у складу са 

Пословником. 

   4. Овлашћени предлагачи аката дужни су,у складу са Оријентационим Планом одржавања 

редовних сједница Скупштине, припремити и доставити Скупштини на разматрање, 

одговарајуће приједлоге аката и материјале предвиђене овим Програмом најкасније десет 

дана прије планираног термина одржавања сједнице и одговорни су за благовремену, 

квалитетну и стручну обраду и припрему тих материјала. 
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   5. За 23. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката: 
  

5.1. Приједлог Статутарне Одлуке о измјенама и допунама Статута општине Доњи 

Жабар (усклађивање са законом) 

             ОБРАЂИВАЧ : Стручна служба Скупштине општине 

             ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

5.2. Приједлог Одлуке о просјечној коначној грађевинској цијени 1m
2
 корисне стамбене 

површине на подручју општине Доњи Жабар у 2012. години 

             ОБРАЂИВАЧ : Самостални стручни сарадник за просторно уређење и грађење 

             ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

5.3. Приједлог Одлуке о ослобађању плаћања накнаде одвоза комуналног отпада из 

домаћинства у 2014. години за одређене категорије обвезника 

                ОБРАЂИВАЧ: Самостални стр. сарадник за ком. дјелатности и заштиту животне 

средине 

                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

5.4. Приједлог Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција-издаци за 

нефинансијску имовину у 2015. години 

                ОБРАЂИВАЧ:Стручна служба Скупштине општине 

                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

5.5. Приједлог Одлуке о одређивању намјене коришћења новчаних средстава 

додијељених неразвијеним јединицама локалне самоуправе - чл. 6. Правилника о 

критеријумима и поступку за додјелу новчане помоћи јединицама локалне 

самоуправе («Службени гласник Републике Српске», бр. 49/10) 

               ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине 

               ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

5.6. Нацрт Пословника о раду Скупштине општине Доњи Жабар 

               ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине 

               ПРЕДЛАГАЧ:  Одбор за статутарна питања и прописе 

5.7.  Програм заједничке комуналне потрошње за 2015.годину-чл. 21. ст. 2 3. Закона о 

комуналним дјелатностима(„Службени гласник Републике Српске“,бр.124/11) 

           ОБРАЂИВАЧ:Самостални стр. сарадник за комуналне дјелатности и заштиту 

животне средине 

           ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

5.8. План одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу за 

2015. годину - члан 7. став 2.Одлуке о одржавању,заштити,развоју и управљању 

локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу-("Службени гласник 

општине Доњи Жабар", бр. 5/11- Други Пречишћени текст и 9/11 

           ОБРАЂИВАЧ:Самостални стр. сарадник за комуналне дјелатности и заштиту 

животне средине 

           ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

5.9. Приједлог Плана утрошка средстава за техничко опремање Ватрогасног друштва 

Доњи Жабар - ватрогасне јединице, изградњу објеката које користи ватрогасна 

јединица за своје активности и чување ватрогасне опреме – члан 81. став 2. тачка б) 

Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“,бр. 71/12) 

           ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за цивилну заштиту, мјесне заједнице и физичку 

културу и Ватрогасно друштво Доњи Жабар 

           ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

5.10. Приједлог Програма коришћења средстава од накнаде за претварање 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у 2015. години-члан 35. став 2. 

Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) 

               ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за привреду и предузетништво 

               ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 
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5.11. Приједлог Програма коришћења средстава од водних накнада у 2015. години - 

члан 195. став 3. Закона о водама («Службени гласник Републике Српске», 50/06,  

92/09 и 121/12) 

               ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за привреду и предузетништво 

               ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 

5.12. Извјештај о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од 

посебних водних накнада у 2014. години 

          ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за привреду и предузетништво 

          ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

5.13. Извјештај о утрошку средстава намијењених за заштиту од пожара у 2014. години 

- члан 81. став 9. Закона о заштити од пожара(„Службени гласник Републике 

Српске“,бр. 71/12) 

           ОБРАЂИВАЧ:Стручни сарадник за цивилну заштиту, мјесне заједнице и физичку 

културу 

           ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

5.14. Извјештај о раду и финансијском пословању Општинске борачке организације 

Доњи Жабар за 2014. годину са Програмом рада за 2015. годину 

          ОБРАЂИВАЧ: Општинска борачка организација Доњи Жабар и Самостални стручни 

сарадник за  борачко-инвалидску заштиту 

           ПРЕДЛАГАЧ:  Општинска борачка организација Доњи Жабар 

 

   6. За 24. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката: 

6.1. Приједлог Одлуке о гробљима и погребној дјелатности – чл. 6. Закона о гробљима и 

погребној дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/13) 

                ОБРАЂИВАЧ: Самостални стр. сарадник за ком. дјелатности и заштиту животне 

средине 

                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

6.2. Приједлог Одлуке о изградњи грађевина и уређењу простора 

               ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за просторно уређење и грађење 

               ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

6.3. Приједлог Одлуке о јавној расвјети-члан 6. Закона о комуналним дјелатностима 

("Службени гласник Републике Српске",бр. 124/11) 

                ОБРАЂИВАЧ:Самостални стр. сарадник за ком. дјелатности и заштиту животне 

средине 

                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

6.4. Приједлог Одлуке о образовању Стручне службе Скупштине општине-члан 30. 

алинеја 20. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике 

Српске",бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13) 

                ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба 

                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

6.5. Приједлог Одлуке о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних 

заједница на подручју општине Доњи Жабар 

               ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине 

               ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

6.6. Приједлог Одлуке о разврставању локалних путева и улица у насељу - члан 10. став 

4. Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике Српске”,бр. 89/13) 

                ОБРАЂИВАЧ:Самостални стр. сарадник за ком. дјелатности и заштиту животне 

средине 

                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

6.7. Приједлог Одлуке о оснивању заједничког Центра за социјални рад за општину 

Доњи Жабар и општину Пелагићево 

                ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине 

                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 



Страна 16 

Број 14  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  Уторак, 30. децембар 2014. 

 

 

6.8. Приједлог Пословника Скупштине општине Доњи Жабар 

                ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине 

                ПРЕДЛАГАЧ: Одбор за статутарна питања и прописе 

6.9. Разматрање Извјештаја о раду и реализацији васпитно-образовног рада у ЈУ  

Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар на крају Првог полугодишта школске 

2014/2015. године 

               ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар 

6.10. Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста за 2014. годину са 

финансијским извјештајем и Програм рада за 2015. годину 

                 ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Општинска организација Црвеног крста Доњи 

Жабар 

6.11. Извјештаји о раду са финансијским показатељима спортских организација која су 

користила средства буџета у 2014. години са плановима рада и финансирању у 

2015. години 

                  ОБРАЂИВАЧ: Спортске организације  

                  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

6.12. Извјештај о раду КУД „Рузмарин“ Доњи Жабар у 2014. години са финансијским 

извјештајем и Програм рада у 2015. години 

           ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ КУД „Рузмарин“ Доњи Жабар 

6.13. Извјештај о раду мртвозорничке службе у 2014. години 

           ОБРАЂИВАЧ: Овлашћени мртвозорник 

          ПРЕДЛАГАЧ: Стручни сарадник за матичне послове и бирачки списак 

 

   7. За 25. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката: 

7.1. Извјештај о раду пољопривредне инспекције за 2014.годину са Планом рада у 2015. 

години 

              ОБРАЂИВАЧ: Пољопривредни инспектор  

              ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

7.2.  Извјештај о раду инспектора за храну за 2014. годину са Планом рада у 2015. 

години 

             ОБРАЂИВАЧ: Инспектор за храну 

              ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

7.3. Извјештај о раду ветеринарске инспекције за 2014. годину са Планом рада у 2015. 

години 

                  ОБРАЂИВАЧ: Ветеринарски инспектор 

                  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

7.4. Извјештај о раду урбанистичко – грађевинске инспекције за 2014. годину са 

Планом рада у 2015. години 

              ОБРАЂИВАЧ: урбанистичко-грађевински инспектор 

              ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

7.5. Извјештај о раду комуналне полиције за 2014. годину са Планом рада у 2015. 

години 

               ОБРАЂИВАЧ: комунални полицајац 

               ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

7.6. Извјештај о раду тржишне инспекције за 2014.годину са Планом рада у 2015. години 

               ОБРАЂИВАЧ: тржишни инспектор 

               ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

7.7.  Извјештај о упису дјеце у школску 2015/2016. годину 

              ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар 

7.8. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Доњи Жабар 

за 2014. годину – члан 30. алинеја 26. Закона о локалној самоуправи 

                ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа општине Доњи Жабар 

                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
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7.9.   Информација о броју умрлих и рођених грађана у општини Доњи Жабар за 

2014. годину 

              ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за матичне послове и бирачки списак 

             ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

7.10. Информација о стању остваривања права из области борачко-инвалидске заштите у 

2014. години у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 

              ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту 

              ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

7.11. Информација о субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа у 2014. 

години из Буџета општине Доњи Жабар 

             ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности 

             ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
 

   8. За 26. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката: 

8.1. Приједлог Одлуке о Годишњем финансијском извјештају Буџета општине Доњи 

Жабар за 2014. годину 

                ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа-Канцеларија за развој, јавне службе и управу-

Сарадник за послове буџета 

                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

8.2. Информација о стању уређења и одржавања мјесних гробаља на подручју 

Општине Доњи Жабар 

             ОБРАЂИВАЧ: Самостални стр. сарадник за комун. дјелатности и заштиту животне 

средине 

             ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

8.3. Информација о провођењу Закона о занатско-предузетничкој дјелатности са 

табеларним прегледом регистрованих радњи и других облика предузетничке 

дјелатности 

             ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за привреду и предузетништво 

             ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

8.4. Информација о успјеху ученика Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар у 

школској 2014/2015. години 

               ОБРАЂИВАЧ: Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар и Самостални стручни 

сарадник за друштвене дјелатности  

              ПРЕДЛАГАЧ: Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар 

8.5. Информација о провођењу Закона о дјечијој заштити у 2014. години 

               ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности 

               ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

8.6. Информација о стању уређења и одржавања спомен обиљежја на подручју 

Општине Доњи Жабар 

              ОБРАЂИВАЧ: Самост. стр. сарадник за комун. дјелат. и заштиту животне средине 

              ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

8.7. Информација о одржаним одборничким часовима у складу са Планом одржавања 

одборничких часова за 2014. годину – „Службени гласник општине Доњи 

Жабар“, бр. 5/14 

              ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине 

              ПРЕДЛАГАЧ: Административни одбор Скупштине општине 
 

   9. За 27. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката: 

9.1.  Приједлог Одлуке о образовању Организационог одбора за обиљежавање 14. 

октобра-Дана Општине- чл. 3. ст.1.Одлуке о прослави Дана општине Доњи 

Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр.10/06) 

                  ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине 

                  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 



Страна 18 

Број 14  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  Уторак, 30. децембар 2014. 

 

 

9.2.  Извјештај о раду са финансијским показатељима савјета мјесних заједница за 

2014. годину 

               ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за цив. заштиту, мјесне заједнице и физ. културу 

               ПРЕДЛАГАЧИ: Савјети Мјесних заједница Доњи Жабар,Човић Поље и Лончари 

9.3.   Извјештај о утрошку средстава буџета за потребе Српске православне црквене 

општине Доњи Жабар у 2014. години 

          ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Српска православна црквена општина Доњи Жабар  

9.4. Извјештај о утрошку средстава буџета за потребе Српске православне црквене 

општине Лончари у 2014. години 

          ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Српска православна црквена општина Лончари  

9.5. Разматрање Извјештаја о успјеху ученика Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи 

Жабар на крају Другог полугодишта школске 2014/2015. године 

               ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар 

9.6. Разматрање Извјештаја о упису дјеце у Први разред Основне школе „Доњи Жабар“ 

Доњи Жабар за школску 2015/2016. годину 

               ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Основна школа „Доњи Жабар“ Доњи Жабар 

9.7. Информација о стању предмета у управном поступку у 2014. години 

               ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за послове писарнице и архиве 

               ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
 

   10. За 28. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката: 

10.1. Приједлог Одлуке о додјели Општинских  признања 

                ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за награде и признања 

10.2. Извјештај о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за период јануар-јун 2015. 

године 

             ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа-Канцеларија за развој, јавне службе и управу-

Сарадник за послове буџета 

             ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

10.3. Извјештај о извршењу текуће буџетске резерве за период 1.1.-30.6.2015. године 

               ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа-Канцеларија за развој, јавне службе и управу-

Сарадник за буџет 

              ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

10.4. Извјештај о извршеним реалокацијама буџетских средстава за период 1.1.- 

30.6.2015. године 

              ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа-Канцеларија за развој, јавне службе и управу-

Сарадник за буџет 

              ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
 

   11. За 29. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката: 

11.1. Нацрт Буџета општине Доњи Жабар за 2016. годину 

              ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа-Канцеларија за развој, јавне службе и управу – 

Сарадник за буџет 

              ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
 

   12. За 30. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката: 

12.1. Приједлог Одлуке о Буџету општине Доњи Жабар за 2016. годину 

              ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа-Канцеларија за развој, јавне службе и управу – 

Сарадник за буџет 

              ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

12.2. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2016. годину 

               ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа-Канцеларија за развој, јавне службе и управу – 

Сарадник за буџет 

               ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
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12.3. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на 

подручју општине Доњи Жабар у 2016. години 

              ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине 

              ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

12.4. Приједлог Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2016. годину 

             ОБРАЂИВАЧ: Предсједништво Скупштине општине 

             ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине 

  

   13. Свечана сједница Скупштине општине Доњи Жабар одржаће  се на Дан општине 

Доњи Жабар. 

   14. Термини одржавања сједница Скупштине општине Доњи Жабар утврђени овим 

Програмом су оријентациони и могуће су њихове измјене,о чему ће одборници и 

предлагачи бити благовремено обавијештени. 

   15. Материјали означени као програми, анализе, информације и извјештаји, у смислу овог 

Програма дефинишу се на сљедећи начин: 

     - Програмом се утврђују послови и задаци органа Општине, општинске управе, јавних 

служби и савјета мјесних заједница у одређеној области, као и њихов основни садржај, 

носиоци послова и задатака и рокови разматрања појединих питања 

     - Информацијом се Скупштина Општине обавјештава о одређеним питањима,односно 

проблемима и иста треба да буде сажета,прегледна и да обухвата податке који омогућавају 

оцјену одређеног питања,односно проблема и да,по правилу,садржи приједлоге закључака. 

Информација се прихвата или се не прихвата. О предложеним закључцима Скупштина се 

посебно изјашњава 

     - У извјештају се приказује рад,проблеми у раду и резултати постигнути у појединим 

областима у одређеном временском периоду,а нарочито у погледу спровођења утврђене 

политике и извршавања закона, других прописа и општих аката и прописа органа 

Општине,као и ради обавјештења Скупштине Општине о извршењу одређеног задатка,и 

даје се оцјена постигнутих резултата,а садржи и приједлоге закључака.Извјештај се усваја 

или се не усваја.О предложеним закључцима Скупштина се посебно изјашњава. 

   16. Стручни обрађивачи и предлагачи материјала одређени овим програмом дужни су: 

     - да материјале припремају у форми предвиђеној за доношење аката и у складу са 

Пословником Скупштине општине, 

     - да у информацијама, извјештајима, плановима и програмима износе објективно стање и 

чињенице са јасним и конкретним приједлозима мјера и закључака, 

     - да утврђене приједлоге аката благовремено достављају Секретару Скупштине општине 

у једном ћириличном примјерку потписане од стране обрађивача/предлагача и обавезно у 

електронским облику најкасније десет дана прије планираног термина одржавања сједнице 

на адресу: sekretar.so.donjizabar@gmail.com 

     - да у случају пропуштања доставе одговарајућег материјала Скупштини општине, 

предвиђене овим Програмом, доставити Секретару Скупштине писану информацију или на 

е-адресу sekretar.so.donjizabar@gmail.com о разлозима због којих одређени материјал за 

сједницу не може бити благовремено достављен. 

   17. Поред питања садржаних у овом Програму Скупштина ће у складу са својим 

надлежностима и према указаној потреби разматрати и друга питања и доносити опште и 

друге акте које предложе овлашћени предлагачи и вршити избор и именовања у складу са 

законом, Статутом општине и другим прописима. 

   18. О извршењу овог Програма стараће се Предсједник Скупштине Општине. 

   19. Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар. 
 

Број: 01-022-97/14                                                                                Предсједник Скупштине  

30. децембар 2014. године                                                                       Лазар Стојановић, с.р. 

Доњи Жабар 

_________________________ 

mailto:sekretar.so.donjizabar@gmail.com
mailto:sekretar.so.donjizabar@gmail.com
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    Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл.17. и чл. 

86.ст.3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ„бр.39/14), чл.2. Правилника о  

о поступку директног споразума (“Службени гласник БиХ”, БР. 90/14) и чл. 44. Статута 

Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05 и 7/12),  доноси 

следећу 

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА-ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ 

РАСВЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

 

I 

Приступа се поступку јавне набавке роба- одржавање јавне расвете на подручју 

општине Доњи Жабар. 

II 

Процењена вредност  јавне набавке  је  1.700,00 КМ са ПДВ-ом.  

III 

Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за  

2014.годину. 

Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за текуће 

одржавање осталих грађевинских објеката-трошкови одржавања уличне расвете и 

семафора“, економски код 412520, потрошачка јединица 0072130. 

IV 

 За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.  

V 

 Предвиђени почетак реализације уговора је одмах, по потписивању уговора,  а 

крајњи рок завршетка је 05.01.2015.године. 

VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Доњи Жабар“. 

 

Број: 02-404- 29/14                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

29.12.2014.године                                           Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 

Доњи Жабар 

_________________________ 
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САДРЖАЈ 
 
 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

 

179.  Одлука о усвајању Нацрта Одлуке о измјенама и допунама  Одлуке о 

усвајању Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину – Ребаланс 

180.  Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 

2014. годину 

181. Одлука о регресирању цијене превоза ђака основне школе 

182. Одлука о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2015. годину 

183. Програм рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2015. годину 

 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

 

184. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба – одржавање јавне 

расвјете на подручју општине Доњи Жабар 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уторак, 30. децембар 2014. године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 14/14 
 

  Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Митар 

Митровић дипл. правник Секретар Скупштине општине Доњи Жабар. 

Тел/факс:054/875-100. "Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по 

потреби. Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86 код 

НЛБ Банке Бања Лука-Филијала Брчко. 


