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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
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   На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник Републике Српске“, 
број 9/17) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник 
општине Доњи Жабар“,број 12/17), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 21. редовној 
сједници одржаној 31. децембра 2018.године, донијела сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
   1. Усваја се Извод из записника са 20. редовне сједнице Скупштине општине Доњи 
Жабар,која је одржана дана 21. децембра 2018. године. 

   2. Извод из записника са 21. редовне сједнице Скупштине општине Доњи Жабар, у прилогу, 
чини саставни дио овог Закључка. 

   3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику 
општинеДоњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-101/18                                                                              Предсједник Скупштине 
31. децембар 2018. године                                                                     Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

______________________ 

 

   320       

      На основу чл. 28. тачка з) и 31. тачка з)  Закона о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. став (2) 
тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и 
члана 36. став (2) тачка 3) Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 
Жабар“, број 9/17), уз прибављену сагласност Министарства финансија Републике Српске број 
06.04/400-1493-1/18 од 26. 12. 2018. године, Скупштина Oпштине Доњи Жабар, на 21. 
редовној сједници одржаној дана 31. децембра 2018. године, донијела је  

 
ОДЛУКУ  

о усвајању Буџета Oпштине Доњи Жабар за 2019. годину 
 

I                                        
         Усваја се Буџет Oпштине Доњи Жабар за 2019. годину у износу од 1.628.150,00 КМ.  

 
II 

        Саставни дио ове Одлуке је Буџет општине Доњи Жабар за 2019. годину. 
 

                Гласник 
 
  

         

Доњи Жабар                           

Година XXV – Број 21   Понедјељак,31. децембар 2018. године 
 

 СЛУЖБЕНИ  

 ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  

mailto:SLU@BENI
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III 
        Ова Oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања  у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 
 
Број: 01-022-102/18                                                                          Предсједник Скупштине 
31. децембар 2019. године                                                                  Перо Стевановић 
Доњи Жабар 
 

Б   У   Џ   Е   Т 

ОПШТИНE ДОЊИ ЖАБАР  ЗА 2019.ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО 

Економски  
код 

О П И С 

УСВОЈЕНИ 

БУЏЕТ  

ЗА 2018. 

УСВОЈЕНИ  

РЕБАЛАНС  

ЗА 2018. 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА  

ЗА 2019. 

ИНДЕКС  
(5/4) 

1 2 3 4 5 6 

 
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1.156.709 1.548.450 1.242.064 80 

710000 Порески приходи 868.209 885.150 929.850 105 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 
    

712000 Доприноси за социјално осигурање 
    

713000 
Порез на лична примања и приходе од 

самосталне дјелатности 
63.359 63.300 53.000 84 

714000 Порези на имовину 40.850 40.850 40.850 100 

715000 Порези на промет производа и услуга 1.000 1.000 1.000 100 

716000 Царине и увозне даџбине 
    

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 763.000 780.000 830.000 106 

719000 Остали порески приходи 0 0 5.000 
 

720000 II Непорески приходи 165.000 184.800 186.214 101 

721000 

Приходи од финансијске и 

нефинансијске имовине и позитивних 

курсних разлика 

2.000 4.000 5.414 135 

722000 
Накнаде, таксе и приходи од пружања 

јавних услуга 
160.000 165.800 165.800 100 

723000 Новчане казне 
    

728000 
Приходи од финансијске и 

нефинансијске имовине и транс.размј.     

729000 Остали непорески приходи 3.000 15.000 15.000 100 

730000 III Грантови 0 5000 0 0 

731000 Грантови 0 5.000 0 0 

780000 
IV Трансфери између или унутар 

јединица власти 
123.500 473.500 126.000 27 

781000 
Трансфери између буџетских јединица 

различитог нивоа власти     

787000 
Трансфери између различитих јединица 

власти 
123.500 473.500 126.000 27 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 
    

 
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 1.093.539 1.112.051 1.176.694 106 

410000 I Текући расходи 1.083.039 1.101.551 1.145.194 104 

411000 Расходи за лична примања запослених 528.110 551.412 579.200 105 

412000 
Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
232.114 252.914 251.654 100 

413000 
Расходи финансирања и други 

финансијски трошкови 
33.275 33.275 30.840 93 
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414000 Субвенције 9.700 7.000 10.000 143 

415000 Грантови 51.340 42.450 61.500 145 

416000 

Дознаке на име социјалне заштите које 

се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 

218.500 212.500 206.000 97 

417000 

Дознаке на име социјалне заштите које  

исплаћују институције обавезног 

социјалног осигурања 
    

418000 
Расходи финансирања, други 

финансијски трошкови и расх.транс.     

419000 Расходи по судским рјешењима 10.000 2.000 6.000 300 

480000 
II Трансфери између и унутар  јединица 

власти 
5500 5500 26500 482 

487000 
Трансфери између различитих јединица 

власти 
5.500 5.500 26.500 482 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 
    

* * * III Буџетска резерва 5.000 5.000 5.000 100 

 

В. БРУТО БУЏЕТСКИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 
63.170 436.399 65.370 15 

 

Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-

II-IV) 

-66.354 -457.083 -379.086 83 

810000 I Примици за нефинансијску имовину 0 0 0 
 

811000 
Примици за произведену сталну 

имовину     

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.     

880000 

II Примици за нефинансијску имовину 

из трансакција између или унутар 

јединица власти 

0 0 0 
 

881000 

Примици за нефинансијску имовину из 

трансакција између или унутар јединица 

власти 

0 0 0 
 

510000 III Издаци за нефинансијску имовину 66.354 457.083 379.086 83 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 66.354 457.083 379.086 83 

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.     

518000 
Издаци за улагање на туђим 

некретнинама, постројењима и опрем.     

580000 

IV Издаци за нефинансијску имовину из 

трансакција између или унутар јединица 

власти 

0 0 0 
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581000 

Издаци за нефинансијску имовину из 

трансакција између или унутар јединица 

власти 

0 0 0 
 

 

Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(В+Г) 
-3.184 -20.684 -313.716 1517 

 
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 

 
0 0 0 

 

Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)  
0 0 0 

910000 I Примици од финансијске имовине 0 0 0 
 

911000 Примици од финансијске имовине 
    

918000 
Примици од финансијске имовине из 

трансакција између или унутар јединица 
0 0 0 

 

      
610000 II Издаци за финансијску имовину 0 0 0 81 

611000 Издаци за финансијску имовину 
    

618000 
Издаци од финансијске имовине из 

трансакција између или унутар јединица 
0 0 0 

 

 
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I–II) -35.650 -35.650 -49.870 140 

920000 I Примици од задуживања 0 0 0 
 

921000 Примици од задуживања 
    

928000 
Примици од задуживања из трансакција 

између или унутар јединица власти 
0 0 0 

 

620000 II Издаци за отплату дугова 35.650 35.650 49.870 140 

621000 Издаци за отплату дугова 35.650 35.650 49.870 140 

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција 

између или унутар јединица власти 
0 0 0 

 

 
З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) 0 -22500 -22500 

 
930000 I Остали примици 

    
931000 Остали примици 

    

938000 
Остали примици из трансакција између 

или унутар јединица власти     

630000 II Остали издаци 0 22500 22500 100 

631000 Остали издаци 
 

22.500 22.500 100 

638000 
Остали издаци из трансакција између 

или унутар јединица власти     

*** 
И. Расподјела суфицита из ранијих 

периода 
38.834 78.834 386.086 490 

 
J. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0 0 0 

 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2019.ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

 

ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ     

Економски  
код 

О П И С 

УСВОЈЕНИ 

БУЏЕТ ЗА 

2018. 

УСВОЈЕНИ 

РЕБАЛАНС 

ЗА 2018. 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА  

ЗА 2019. 

ИНДЕКС 
(5/4) 

1 2 3 4 5 6 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1.156.709 1.548.450 1.242.064 80 

710000 П о р е с к и  п р и х о д и 868.209 885.150 929.850 105 
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711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0 0 0 
 

711100 Порези на доходак 0 0 0 
 

711200 Порези на добит правних лица 
    

711300 
Порези на приходе од капиталних 

добитака     

712000 Доприноси за социјално осигурање 0 0 0 
 

712100 Доприноси за социјално осигурање 
    

713000 
Порези на лична примања и приходе од 

самосталних дјелатности 
63.359 63.300 53.000 84 

713100 
Порези на лична примања и приходе од 

самост. дјелатности 
63.359 63.300 53.000 84 

714000 Порези на имовину 40.850 40.850 40.850 100 

714100 Порез на имовину 34.350 34.350 34.350 100 

714200 Порези на наслеђе и поклоне 1.500 1.500 1.500 100 

714300 
Порези на финансијске и капиталне 

трансакције 
5.000 5.000 5.000 100 

714900 Остали порези на имовину 
    

715000 Порези на промет производа и услуга 1.000 1.000 1.000 100 

715100 Порези на промет производа 
    

715200 Порези на промет услуга 
    

715300 Акцизе 1.000 1.000 1.000 100 

716000 Царине и увозне даџбине 
    

716100 Царине и увозне даџбине 
    

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 763.000 780.000 830.000 106 

717100 Индиректни порези дозначени од УИО 763.000 780.000 830.000 106 

719000 Остали порески приходи 0 0 5.000 
 

719000 Остали порески приходи 0 0 5.000 
 

720000 Н е п о р е с к и   п р и х о д и 165.000 184.800 186.214 101 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске 

имовине и позитивних курсних разлика 
2.000 4.000 5.414 135 

721100 
Приходи од дивиденде, учешћа у 

капиталу и сличних права     

721200 Приходи од закупа и ренте 2.000 4.000 5.414 135 

721300 
Приходи од камата на готовину и 

готовинске еквиваленте 
0 0 0 

 

721400 
Приходи од хартија од вриједности и 

финансијских деривата     

721500 
Приходи од камата и осталих накнада за 

дате зајмове     

721600 
Приходи по основу реализованих 

позитивних курсних разлика     

722000 
Накнаде, таксе и приходи од пружања 

јавних услуга 
160.000 165.800 165.800 100 

722100 Административне накнаде и таксе 15.000 15.000 15.000 100 

722200 Судске накнаде и таксе 
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722300 Комуналне накнаде и таксе 45.000 45.000 45.000 100 

722400 Накнаде по разним основима 93.000 93.000 93.000 100 

722500 Приходи од пружања јавних услуга 7.000 12.800 12.800 100 

723000 Новчане казне 
    

723100 Новчане казне 
    

728000 
Приходи од финансијске и нефинансијске 

имовине и транс.размј.     

728100 
Приходи од финансијске и нефинансијске 

имовине и транс.размј.са др.јед.власти     

728200 

Приходи од финансијске и нефинансијске 

имовине и транс.размј.унутар исте 

јед.власти 
    

729000 Остали непорески приходи 3.000 15.000 15.000 100 

729121 Самодопринос за јавну расвјету 0 5.000 5.000 100 

729100 Остали непорески приходи 3.000 10.000 10.000 100 

730000 Г р а н т о в и 0 5.000 0 0 

731000 Грантови 0 5.000 0 0 

731100 Грантови из иностранства 
    

731200 Грантови из земље 
 

5.000 0 0 

      

780000 
Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у  и л и   

у н у т а р   ј е д и н и ц а  в л а с т и 
123.500 473.500 126.000 27 

787000 
Трансфери између различитих јединица 

власти 
123.500 473.500 126.000 27 

787100 Трансфери од државе 
    

787200 Трансфери од ентитета 123.500 473.500 126.000 27 

787300 
Трансфери од јединица локалне 

самоуправе     

787400 
Трансфери од фондова обавезног 

социјалног осигурања     

787900 Трансфери од осталих јединица власти 
    

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 
    

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0 0 0 
 

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 
0 0 0 

 

811000 Примици за произведену сталну имовину 0 0 0 
 

811100 Примици за зграде и објекте 
    

811200 Примици за постројења и опрему 
    

811300 Примици за биолошку имовину 
    

811400 Примици за инвестициону имовину 
    

811900 Примици за осталу произведену имовину 
    

812000 Примици за драгоцјености 0 0 0 
 

812100 Примици за драгоцјености 
    

813000 
Примици за непроизведну сталну 

имовину 
0 0 0 
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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 0 
 

814100 

Примици од продаје сталне имовине 

намјењене продаји и обустављених 

послова 
    

815000 Примици за сталне залихе 0 0 0 
 

815100 Примици за стратешке залихе 
    

816000 
Примици од залиха материјала, учинка, 

робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 
0 0 0 

 

816100 
Примици од залиха материјала, учинка, 

робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.     

880000 
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  и з   т р а н с а к ц и ј а 
0 0 0 

 

881100 
Примици за нефин.имовину из 

трансакција са другим јединицама власти     

881200 

Примици за нефин.имовину из 

трансакција са др.буџетским 

корисницима 
    

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И 
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 

1.156.709 1.548.450 1.242.064 80 

      

БУЏЕТ ОПШТИНЕ Д.ЖАБАР ЗА 2019.ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ     

Економски  
код 

О П И С 

УСВОЈЕНИ 

БУЏЕТ ЗА 

2018. 

ПРИЈЕДЛОГ 
РЕБАЛАНСА 

ЗА 2018. 

ПРИЈЕДЛОГ 
БУЏЕТА  

ЗА 2019. 

ИНДЕКС  
(5/4) 

1 2 3 4 5 6 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 1.093.539 1.112.051 1.176.694 106 

410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и 1.083.039 1.101.551 1.145.194 104 

411000 Расходи за лична примања 528.110 551.412 579.200 105 

411100 Расходи за бруто плате 432.400 449.000 478.200 107 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених 
82.710 99.412 98.000 99 

411300 
Расходи за накнаду плата запослених за 

вријеме болов.(бруто)   
0 

 

411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи (бруто) 
13.000 3.000 3.000 100 

412000 
Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
232.114 252.914 251.654 100 

412100 Расходи по основу закупа 2.500 2.500 2.500 100 
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412200 

Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга 

40.600 35.200 38.500 109 

412300 Расходи за режијски материјал 8.200 8.600 8.600 100 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 
    

412500 Расходи за текуће одржавање 46.000 41.000 38.500 94 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 7.000 5.000 5.000 100 

412700 Расходи за стручне услуге 26.554 31.554 34.354 109 

412800 
Расходи за услуге одрж.јавних површина 

и зашт.животне средине 
23.000 29.000 27.000 93 

412900 Остали некласификовани расходи 78.260 33.660 97.200 289 

413000 
Расходи финансирања и други 

финансијски трошкови 
33.275 33.275 30.840 93 

413100 
Расходи по основу камата на хартије од 

вриједности     

413200 
Расходи финансирања по основу 

финансијских деривата     

413300 
Расходи по основу камата на примљене 

зајмове у земљи 
33.275 33.275 30.840 93 

413400 
Расходи по основу камата на примљене 

зајмове из иностранства     

413700 
Трошкови сервисирања примљених 

зајмова     

413800 
Расходи по основу негативних курсних 

разлика из пословања     

413900 Расходи по основу затезних камата 
    

414000 Субвенције 9.700 7.000 10.000 143 

414100 Субвенције 9.700 7.000 10.000 143 

415000 Грантови 51.340 42.450 61.500 145 

415100 Грантови у иностранство 
    

415200 Грантови у земљи 51.340 42.450 61.500 145 

416000 

Дознаке на име социјалне заштите које се 

исплаћују из буџета Републике, општина 

и градова 

218.500 212.500 206.000 97 

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова 
218.500 212.500 206.000 97 

416300 

Дознаке пружаоцима услуга социјалне 

заштите које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова 

0 0 0 
 

417000 

Дознаке на име социјалне заштите које  

исплаћују институције обавезног 

социјалног осигурања 

0 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 
    

418000 
Расходи финансирања, други 

финансијски трошкови тасх.трансакција     

418100 
Расходи финансирања, други 

финансијски трошкови између јединица 

власти 
    

418200 
Расходи из трансакција размјене између 

јединица власти     
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418300 

Расходи финансирања и други 

финансијски трошкови из трансакција 

унутар исте јединице власти 
    

418400 
Расходи из трансакције размјене унутар 

исте јединице власти     

419000 Расходи по судским рјешењима 10.000 2.000 6.000 300 

419100 Расходи по судским рјешењима 10.000 2.000 6.000 300 

480000 
Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у и  у н у т а р  

 ј е д и н и ц а   в л а с т и 
5.500 5.500 26.500 482 

487000 
Трансфери између буџетских јединица 

различитих нивоа власти 
5.500 5.500 26.500 482 

487000 
Трансфери између различитих јединица 

власти     

487100 Трансфери држави 
    

487200 Трансфери ентитету 0 0 21.000 
 

487300 
Трансфери јединицама локалне 

самоуправе     

487400 
Трансфери фондовима обавезног 

социјалног осигурања 
5500 5500 5.500 100 

487900 Трансфери осталим нивоима власти 
    

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 0 
 

488100 Трансфери унутар исте јединице власти 
    

**** Буџетска резерва 5.000 5.000 5.000 100 

**** Буџетска резерва 5.000 5.000 5.000 100 

      

Економски  
код 

О П И С 

УСВОЈЕНИ 

БУЏЕТ ЗА 

2018. 

ПРИЈЕДЛОГ 
РЕБАЛАНСА 

ЗА 2018. 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА  

ЗА 2019. 

ИНДЕКС 
(5/4) 

1 2 3 4 5 6 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 66.354 457.083 379.086 83 

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 
66.354 457.083 379.086 83 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 66.354 457.083 379.086 83 

511100 
Издаци за изградњу и прибављање зграда 

и објеката 
33.850 72.850 352.086 483 

511200 

Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката 

18.234 27.000 20.000 74 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.000 1.000 7.000 700 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 
    

511500 Издаци за биолошку имовину 
    

511600 Издаци за инвестициону имовину 
    

511700 
Издаци за нематеријалну произведену 

имовину 
13.270 356.233 0 0 

512000 Издаци за драгоцјености 0 0 0 
 

512100 Издаци за драгоцјености 
    

513000 Издаци за непроизведну сталну имовину 0 0 0 
 

513100 Издаци за прибављање земљишта 
    

513200 
Издаци по основу улагања у побољшање 

земљишта     
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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 0 

 

514100 
Издаци за сталну имовину намјењену 

продаји   
0 

 

515000 Издаци за стратешке залихе 0 0 0 
 

515100 Издаци за стратешке залихе 
    

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и 

ситног инвентара, амбалаже и сл. 
0 0 0 

 

516100 
Издаци за залихе материјала, робе и 

ситног инвентара, амбалаже и сл.     

518000 
Издаци за улагања на туђим 

некретнинама, постројењима и опреми 
0 0 0 

 

518100 
Издаци за улагања на туђим 

некретнинама, постројењима и опреми     

580000 
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  и з  т р а н с а к ц и ј а     

581000 

Издаци за нефин.имовину из 

транс.између или унаутар јединица 

власти 
    

581100 
Издаци за нефин.имовину из транс. са 

другим  јединица власти     

581200 
Издаци за нефин.имовину из транс.са 

другим  буџетским корисницима     

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 

1.159.893 1.569.134 1.555.780 99 

      

Б У Џ Е Т 

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  ЗА 2019.ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ 

Економски  
код 

О П И С 

УСВОЈЕНИ 

БУЏЕТ ЗА 

2018. 

ПРИЈЕДЛОГ 
РЕБАЛАНСА 

ЗА 2018. 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА  

ЗА 2019. 

ИНДЕКС  
(5/4) 

1 2 3 4 5 6 

 
Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -35.650 20.684 313.716 1517 

 

НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 
0 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 0 

 

911000 Примици од финансијске имовине 0 0 0 
 

911100 
Примици од хартија од вриједности 

(изузев акција)     
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911200 Примици за акције и учешћа у капиталу 
    

911300 Примици од финансијских деривата 
    

911400 Примици од наплате датих зајмова 
    

911500 
Примици по основу орочених новчаних 

средстава     

918000 
Приходи од финанс.имовине из 

транс.између или унутар јединица власти     

918100 
Приходи од финанс.имовине из транс.са 

другим  јединицама власти     

918200 
Приходи од финанс.имовине из транс.са 

другим буџетским корисницима     

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 0 
 

611100 
Издаци за хартије од вриједности (изузев 

акција)     

611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 
    

611300 Издаци за финансијске деривате 
    

611400 Издаци за дате зајмове 
    

611500 
Издаци по основу орочених новчаних 

средстава     

618000 
Издаци од финанс.имовине из 

транс.између или унутар јединица власти     

618100 
Издаци од финанс.имовине из транс.са 

другим  јединицама власти     

618200 
Издаци од финанс.имовине из транс.са 

другим буџетским корисницима     

 
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -35.650 -35.650 -49.870 

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

 
921000 Примици од  задуживања 0 0 0 

 

921100 
Примици од издавања хартија од 

вриједности (изузев акција)     

921200 Примици од узетих зајмова 0 0 0 
 

928000 
Примици од задуживања из транс.између 

или унутар јединица власти     

928100 
Примици од задуживања код других 

јединица власти     

928200 

Примици од задуживања код других 

буџетских корисника исте јединице 

власти 
    

620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а 35.650 35.650 49.870 140 

621000 Издаци за отплату дугова 35.650 35.650 49.870 140 

621100 
Издаци за отплату главнице по хартијама 

од вриједности (изузев акција)     

621200 
Издаци за отплату дуга по финансијским 

дериватима     

621300 
Издаци за отплату главнице примљених 

зајмова у земљи 
35.650 35.650 49.870 

 

621400 
Издаци за отплату главнице зајмова 

примљених из иностранства     

621900 Издаци за отплату осталих дугова 0 
   

628000 
Издаци за отплату дугова из транс.између 

или унутар јединица власти     

628100 
Издаци за отплату дугова код других 

јединица власти     
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628200 

Издаци за отплату дугова код других 

буџетских корисника исте јединице 

власти 
    

 
О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И 0 -22500 -22500 

 
930000 О с т а л и   п р и м и ц и 0 0 0 

 

931000 Остали примици 0 0 0 
 

931100 
Примици по основу пореза на додату 

вриједност     

931200 Примици по основу депозита и кауција 
    

931300 Примици по основу аванса 
    

931900 Остали примици 
    

938000 
Остали примици из транс.између или 

унутар јединица власти 
0 0 0 

 

938100 
Остали примици из трансакција са 

другим јединицама власти     

938200 

Остали примици из трансакц.са другим 

буџетским кориснима исте јединице 

власти 
    

630000 О с т а л и   и з д а ц и 0 22500 22500 
 

631000 Остали издаци 0 22500 22500 
 

631100 
Издаци по основу пореза на додату 

вриједност     

631200 Издаци по основу депозита и кауција 
    

631300 Издаци по основу аванса 
    

631900 Остали издаци 
 

22.500 22.500 
 

638000 
Остали издаци из транс.између или 

унутар јединица власти 
0 0 0 

 

638100 
Остали издаци из трансакција са другим 

јединицама власти     

638200 

Остали издаци из трансакц.са другим 

буџетским кориснима исте јединице 

власти 
    

*** 
РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 
0 78834 386086 490 

      

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2019.ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИОНОЈ 

КЛАСИФИКАЦИЈИ 
    

Економски  
код 

О П И С 

УСВОЈЕНИ 

БУЏЕТ ЗА 

2018. 

УСВОЈЕНИ 

РЕБАЛАНС 
ЗА 2018. 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА  

ЗА 2019. 

ИНДЕКС  
(5/4) 

1 2 3 4 5 6 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 1.093.539 1.112.051 1.176.694 106 

 

СРЕДСТВА ЗА СКУПШТИНУ 

ОПШТИНЕ 
50.800 66.400 65.000 98 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 50.800 66.400 65.000 98 

412000 
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА 

РОБА И УСЛУГА 
50.800 66.400 65.000 98 
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412930 

Расходи за бруто накнаде за рад ван 

радног односа-привремени и повремени 

послови 

800 1.000 1.000 100 

412930 

Расходи за бруто накнаде за рад ван 

радног односа-Расходи за бруто накнаде 

скупштинским одборницима 

43.000 54.000 54.000 100 

412930 

Расходи за бруто накнаде за рад ван 

радног односа-Расходи за накнаде 

скупштинским радним тијелима 

4.000 6.000 6.000 100 

412930 
Расходи за остале накнаде за рада ван 

радног односа(Секретар СО) 
0 800 0 0 

412940 

Расходи по основу репрезентације-

трошкови општинских и осталих 

манифестација 

3.000 4.600 4.000 87 

 
СРЕДСТВА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ 953.993 1.347.172 1.335.550 99 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 859.009 831.939 863.094 104 

411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 508.980 510.000 510.200 100 

411100 Расходи за бруто плате 416.000 412.000 419.700 102 

411210 

Расходи за накнаде за превоз и смјештај-

Расходи за накнаде за превоз на посао и 

са посла 

4.500 5.000 5.000 100 

411220 Расходи за накнаде за топли оброк 36.000 35.000 36.000 103 

411220 Расходи за регрес за годишњи одмор 9.480 11.000 11.500 105 

411250 Расходи за јубиларне награде 
 

6.500 3.000 46 

411260 
Дневнице за службена путовања у земљи 

и иностранству  
500 1.000 200 

411290 
Расходи за порезе и доприносе на 

накнаде 
30.000 37.000 31.000 84 

411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи 
13.000 3.000 3.000 100 

412000 
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА 

РОБА И УСЛУГА 
174.054 174.214 177.054 102 

412120 
Расходи за закуп постројења и опреме-

канцеларијска опреме 
2.500 2.500 2.500 100 

412210 
Расходи по основу утрошка електричне 

енергије 
19.000 15.000 16.000 107 

412220 
Расходи за комуналне услуге-Расходи за 

услуге одвоза смећа 
1.500 1.500 1.500 100 

412220 
Расходи за комуналне услуге-Расходи за 

услуге дератизације и дезинсекције 
1.500 1.200 1.500 125 

412230 Расходи за коришћење фиксног телефона 4.600 4.000 5.000 125 

412230 
Расходи за коришћење мобилног 

телефона 
4.000 3.500 4.000 114 

412230 Расходи за коришћење интернета 2.000 2.000 2.500 125 

412230 Расходи за поштанске услуге 8.000 8.000 8.000 100 

412310 Расходи за канцеларијски материјал 6.500 6.500 6.500 100 

412320 
Расходи за материјал за одржавање 

чистоће 
200 600 600 100 

412330 
Расх.за стручну литературу, часописе и 

днев. штам. 
500 500 500 100 
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412390 
Расходи за остали режијски материјал-

Трошкови за рекламни материјал 
1.000 1.000 1.000 100 

412510 Расходи за текуће одржавање зграда 2.000 500 1.000 200 

412510 Расходи за текуће одржавање амбуланте 0 0 0 
 

412520 

Расходи за текуће одржавање осталих 

грађевинских објеката-објеката друмског 

саобраћаја 

15.000 18.000 15.000 83 

412520 

Расходи за текуће одржавање осталих 

грађевинских објеката-водног објекта 

према цркви у Лончарима 

5.000 5.000 0 0 

412520 
Постављање путне сигнализације на 

локалним путевима 
1.000 1.000 1.000 100 

412520 
Чишћење канала на подручју Лончара, 

Човић поља и Доњег Жабара 
1.000 1.000 6.000 600 

412520 
Расходи за  текуће одржавање осталих 

грађевинских објеката-канализација 
4.000 700 3.000 429 

412520 

Расходи за  текуће одржавање осталих 

грађевинских  објеката-трошкови 

одржавања уличне расвјете и семафора 

8.000 4.000 4.000 100 

412520 

Расходи за  текуће одржавање осталих 

грађевинских објеката-одржавање 

објеката за водоснабдијевање 

0 0 0 
 

412530 
Расходи за текуће одржавање опреме- 

одржавање превозних средстава 
2.000 4.000 3.000 75 

412530 
Расходи за текуће одржавање опреме- 

одржавање канцеларијске опреме 
2.000 800 1.500 188 

412610 
Расходи по основу путовања и смјештаја 

у земљи 
1.000 0 0 

 

412630 Расходи по основу утрошка горива 6.000 5.000 5.000 100 

412710 
Расходи за услуге финансијског 

посредовања-трошкови платног промета 
4.000 6.000 6.000 100 

412720 
Расходи за услуге осигурања-Осигурање 

возила 
700 500 500 100 

412725 
Расходи за услуге осигурања-Расходи за 

осигурање запослених 
354 354 354 100 

412730 

Расходи за услуге информисања –

Расходи за услуге 

штампања,објављивање тендера, огласа 

итд. 

3.500 5.000 4.000 80 

412730 Расходи за услуге медија 1.000 1.000 1.000 100 

412740 Расходи за рачуноводствене услуге 12.000 12.000 12.000 100 

412750 Расходи за геодетско-катастарске услуге 1.500 1.500 1.500 100 

412750 

Расходи за геодетско-катастарске услуге-

Катастар непокретности за излагање и 

идентификацију непокретности 

3.000 3.000 2.000 67 

412750 
Расходи за остале услуге-идентификација 

непокретности 
0 0 0 

 

412750 Расходи за адвокатске услуге 500 1.500 300 20 

412770 
Расходи за компјутерске услуге-услуге 

техничке подршке-Ресор за трезор 
0 0 2.500 

 

412790 Остале услуге-Инспектори 0 0 1.000 
 

412790 Израда шумско привредне основе 0 0 3.000 
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412790 Остале стручне услуге 0 700 200 29 

412810 
Расходи за услуге одржавања јавних 

површина 
6.000 9.000 6.000 67 

412810 

Расходи за услуге одржавања јавних 

површина-Расходи по основу утрошка 

ел.расвјете на јавним површинама-

трошкови енергије-јавна расвјета и 

семафори 

17.000 20.000 21.000 105 

412920 
Расходи за стручно усавршавање 

запослених 
800 600 600 100 

412930 

Расходи за бруто накнаде за рад ван 

радног односа-привремени и повремени 

послови 

4.500 3.000 4.000 133 

412930 
Расходи за бруто накнаде члановима 

комисија и радних група 
500 500 3.000 600 

412930 Расходи за накнаде ОИК 2.340 4.100 2.700 66 

412930 Расходи за бруто накнаде волонтерима 2.000 900 0 0 

412940 
Расходи по основу репрезентације –чајна 

кухиња 
4.000 4.000 4.000 100 

412940 Расходи по основу репрезентације 2.000 4.000 2.000 50 

412970 

Расходи по основу пореза и доприноса на 

терет послодавца-Расходи за таксе и 

накнаде за регистрацију возила 

500 500 500 100 

412970 
Расходи по основу осталих доприноса-

фонд солидарности 
260 260 300 115 

412990 
Остали непоменути расходи-Контрола 

исправности воде за пиће 
300 300 300 100 

412990 
Остали непоменути расходи-

Притивградна заштита 
6.000 6.000 6.000 100 

412990 
Остали непоменути расходи-остале 

манифестације 
1.000 1.000 1.000 100 

412990 
Остали непоменути расходи-обезбјеђенје 

општинских зграда 
2.000 2.200 2.200 100 

413000 
РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА И ДРУГИ 

ФИНАНСИЈСКИ ТРОШКОВИ 
33.275 33.275 30.840 93 

413320 

Расходи по основу камата на примљене 

зајмове од домаћих јавних финансијских 

субјеката-Комерц.банка 

0 0 0 
 

413320 

Расходи по основу камата на примљене 

зајмове од домаћих јавних финансијских 

субјеката-Развојна б. 

0 0 0 
 

413320 

Расходи по основу камата на примљене 

зајмове од домаћих јавних финансијских 

субјеката-Дугороч.кред.Развојна б. 

0 0 0 
 

413320 

Расходи по основу камата на примљене 

зајмове од домаћих јавних финансијских 

субјеката-Комерцијална б. 

0 0 0 
 

413320 

Расходи по основу камата на примљене 

зајмове од домаћих јавних финансијских 

субјеката-Нова б. 

33.275 33.275 30.840 93 

413710 
Трошкови сервисирања зајмова примљ. у 

земљи 
0 0 0 

 

413910 
Расходи по основу затезних камата у 

земљи 
0 0 0 

 

414000 СУБВЕНЦИЈЕ 9.700 7.000 10.000 143 
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414120 

Субвенције нефинансијским субјектима у 

области пољопривреде, водопривреде и 

шумарства 

2.000 0 0 
 

414140 
Субвенције нефинансијским субјектима у 

осталим областима- Поплаве 
0 0 0 

 

414140 

Субвенције нефинансијским субјектима у 

осталим областим-расходи по основу 

утрошка електричне енергије-

канализација 

200 300 2.000 667 

414140 
Субвенције нефинансијским субјектима у 

осталим областима- Одвоз смећа 
6.500 5.700 6.000 105 

414140 

Субвенције нефинансијским субјектима у 

осталим областима- струја за артерац у 

Дујковачи 

0 0 0 
 

414140 

Субвенције нефинансијским субјектима у 

осталим областима- Област безбједности 

саобраћаја у општини Доњи Жабар 

1.000 1.000 2.000 200 

415000 ГРАНТОВИ 49.000 42.450 61.500 145 

415210 

Текући грантови непрофитним 

субјектима у земљи-Спортске 

организације 

14.000 15.000 15.000 100 

415210 

Текући грантови непрофитним 

субјектима у земљи-Спортске 

манифестације 

1.500 1.700 1.500 88 

415210 

Текући грантови непрофитним 

субјектима у земљи-Вјерске организац.-

Црквена општина Д.Жабар и Лончари 

2.000 1.000 2.000 200 

415210 
Текући грантови непрофитним 

субјектима у земљи-Основна школа 
3.000 3.000 2.000 67 

415210 
Текући грантови непрофитним 

субјектима у земљи-КУД 
0 0 0 

 

415210 

Текући грантови непрофитним 

субјектима у земљи-Општински штаб 

Цивилне заштите 

0 0 0 
 

415210 

Текући грантови непрофитним 

субјектима у земљи-трошкови за 

провођење избора у Мјесним заједницама 

3.000 3.000 0 0 

415210 

Текући грантови непрофитним 

субјектима у земљи-Општинска 

организација Црвеног крста 

5.000 3.000 2.000 67 

415210 

Текући грантови непрофитним 

субјектима у земљи-Борачка 

организација општине Д.Жабар 

6.000 3.000 5.000 167 

415210 

Текући грантови непрофитним 

субјектима у земљи-Савез општина и 

градова 

500 250 500 200 

415210 

Текући грантови непрофитним 

субјектима у земљи-Суфинансирање 

Ватрогасне јединице 

7.000 6.000 4.000 67 

415210 

Текући грантови непрофитним 

субјектима у земљи-Удружење 

пензионера 

1.000 1.000 1.000 100 

415210 

Текући грантови непрофитним 

субјектима у земљи-Удружење 

пољопривредника 

1.000 1.000 2.000 200 

415210 
Текући грантови непрофитним 

субјектима у земљи-Остали 
1.000 500 2.500 500 

415210 Текући грантови непрофитним субј.у 4.000 4.000 4.000 100 
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земљи-Амбуланта-струја и телефон 

415230 
Капитални грантови непрофитним 

субјектима у земљи-Црква у Човић Пољу 
0 0 20.000 

 

416000 

ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ ИСПЛАЋУЈУ ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

74.000 63.000 67.500 107 

416120 

Текуће дознаке грађанима које се 

исплаћују из буџета општине-Текуће 

помоћи породицама палих бораца, 

ратним војним инвалидима, цивилним 

жртавама рата и демобил. борцима 

4.000 4.000 5.000 125 

416120 

Текуће дознаке грађанима које се 

исплаћују из буџета општине-Текуће 

помоћи студентима 

25.000 21.000 18.000 86 

416120 

Текуће дознаке грађанима које се 

исплаћују из буџета општине-Текуће 

помоћи ученицима-превоз ученика 

45.000 38.000 40.000 105 

416120 

Текуће дознаке грађанима које се 

исплаћују из буџета општине-Остале 

текуће дознаке грађанима 

0 0 4.500 
 

487000 
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ 

ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 
0 0 21.000 

 

487200 
Трансфери Министарству пољопривреде-

наставак изградње пјешачке стазе 
0 0 21.000 

 

419000 
РАСХОДИ ПО СУДСКИМ 

РЈЕШЕЊИМА 
10.000 2.000 6.000 300 

419100 Расходи по судским рјешењима 10.000 2.000 6.000 300 

**** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 5.000 5.000 5.000 100 

**** Буџетска резерва 5.000 5.000 5.000 100 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 59.334 457.083 379.086 83 

510000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
59.334 457.083 379.086 83 

511000 
ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ 

ИМОВИНУ 
59.334 457.083 379.086 83 

511120 Асфалтирање локалних путева 8.850 8.850 3.000 34 

511120 

Издаци за изградњу и прибављање 

пословних објеката и простора-Наставак 

изградње Дома културе у Човић Пољу 

1.000 1.000 1.000 100 

511120 

Издаци за изградњу и прибављање 

пословних објеката и простора-Наставак 

изградње подручне Основне школе у 

Лончарима 

0 40.000 0 0 

511120 
Адаптација зграде "Агопосавина" са 

пројектном документацијом 
6.250 355.733 345.086 97 

511120 Наставак изградње пјешачке стазе 23.000 23.000 0 0 

511190 

Издаци за изградњу и прибављање 

плиновода, водов. канализација-прикључак 

на канализациону мрежу Д.Жабар 

1.000 0 0 
 

511190 Наставак изградње бунара Баре 0 0 3.000 
 

511290 

Издаци за инвестиц.одржавање, 

реконструкцију и адаптацију осталих 

објеката-Јавна расвјета 

18.234 27.000 20.000 74 

511320 Издаци за набавку канцелар.опреме, 1.000 1.000 1.000 100 
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алата и инвент. 

511320 
Издаци за набавку противпожарних 

апарата за грађане 
0 0 6.000 

 

511710 

Издаци за осталу нематеријалну 

произведену имовину-набавка 

рачунарског програма 

0 500 0 0 

621000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 35.650 58.150 72.370 124 

621300 Kомерцијална банка 2010. 0 0 0 
 

621300 Развојна банка 2013. 0 0 0 
 

621300 Развојна банка 2014. 0 0 0 
 

621300 Kомерцијална банка 2017. 0 0 0 
 

621300 Нова б. 35.650 35.650 49.870 140 

631900 
Издаци за отплату неизмирених обавеза 

из ранијих година 
0 22.500 22.500 100 

 

СРЕДСТВА ЗА ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД 
169.130 199.112 216.600 109 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 163.630 193.612 211.100 109 

411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 19.130 41.412 69.000 167 

411100 Расходи за бруто плате 16.400 37.000 58.500 158 

411210 

Расходи за накнаде за превоз и смјештај-

Расходи за накнаде за превоз на посао и 

са посла 

0 112 500 446 

411220 
Расходи за нето накнаду директору 

Центра за социјални рад 
0 800 0 0 

411220 Расходи за накнаде за топли оброк 1.430 2.100 4.500 214 

411220 Расходи за регрес за годишњи одмор 200 0 1.500 
 

411290 
Расходи за порезе и доприносе на 

накнаде 
1.100 1.400 4.000 286 

411290 Расходи за отпремнине 0 0 0 
 

412000 
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА 

РОБА И УСЛУГА 
0 2.700 3.600 133 

412790 Расходи за остале стручне услуге 0 0 0 
 

412930 
Расходи за бруто накнаде члановима 

управног одбора 
0 2.700 3.600 133 

414000 СУБВЕНЦИЈЕ 0 0 0 
 

414140 
Субвенције нефинансијским субјектима у 

осталим областима- Субвенције за струју 
0 0 0 

 

416000 

ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ ИСПЛАЋУЈУ ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

144.500 149.500 138.500 93 

416110 

Текуће дознаке корисницима социјалне 

заштите које се исплаћују од стране 

установа социјалне заштите -стална 

новчана помоћ 

38.000 31.000 31.000 100 

416110 

Текуће дознаке корисницима социјалне 

заштите које се исплаћују од стране 

установа социјалне заштите -додатак за 

помоћ и његу другог лица 

80.000 81.000 81.000 100 

416110 

Текуће дознаке корисницима социјалне 

заштите које се исплаћују од стране 

установа социјалне заштите -помоћ у 

кући 

0 0 0 
 

416110 
Текуће дознаке корисницима социјалне 

заштите које се исплаћују од стране 
19.000 20.000 20.000 100 
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установа социјалне заштите -смјештај у 

домове 

416110 

Текуће дознаке корисницима социјалне 

заштите које се исплаћују од стране 

установа социјалне заштите -једнократна 

новчана помоћ 

4.000 6.500 5.000 77 

416120 
Текуће помоћи породици, дјеци и 

омладини-Подстицај наталитету 
1.500 1.500 1.500 100 

416120 

Текуће дознаке грађанима које се 

исплаћују из буџета општине-Остале 

текуће дознаке грађанима 

2.000 4.500 0 0 

416130 
Остале капиталне дознаке штићеницима 

установа социјалне заштите 
0 5.000 0 0 

487000 
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ 

ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 
5.500 5.500 5.500 100 

487400 
Трансфери Фонду здравственог 

осигурања-за социјално угр.лица 
5.500 5.500 5.500 100 

510000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
0 0 0 

 

511000 
ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ 

ИМОВИНУ 
0 0 0 

 

511380 Средства за набавку опреме 0 0 0 
 

 
СРЕДСТВА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 9.600 9.600 6.000 63 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 9.600 9.600 6.000 63 

412000 
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА 

РОБА И УСЛУГА 
9.600 9.600 6.000 63 

412510 

Расходи за текуће одржавање осталих 

грађевинских објеката-уређење паркинга 

испред гробља у Лончарима 

6.000 6.000 4.000 67 

412930 
Расходи за остале накнаде за рад ван 

радног односа 
3.600 3.600 2.000 56 

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

1.188.523 1.627.284 1.628.150 100 

      

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2019.ГОДИНУ-ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО 

ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
    

Табела 1 
    

Ф
у

н
к
ц

и
о
н
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н

и
 

 к
о

д
 

Ф  У  Н  К  Ц  И  Ј  А 

УСВОЈЕНИ 

БУЏЕТ ЗА 

2018. 

УСВОЈЕНИ 
РЕБАЛАНС 

ЗА 2018. 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА  

ЗА 2019. 

ИНДЕКС  
(5/4) 

1 2 3 4 5 6 

1 Опште јавне услуге 825.039 825.418 896.694 109 

2 Одбрана 0 0 0 
 

3 Јавни ред и сигурност 0 0 0 
 

4 Економски послови 46.850 432.583 39.000 9 
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5 Заштита животне средине 14.000 16.200 13.500 83 

6 Стамбени и заједнички послови 33.504 74.233 369.086 497 

7 Здравство 4.000 4.000 4.000 100 

8 Рекреација, култура, религија 17.500 17.700 36.500 206 

9 Образовање 73.000 62.000 60.000 97 

10 Социјална заштита 141.000 132.000 132.000 100 

 
УКУПНО 1.154.893 1.564.134 1.550.780 99 

      
Табела 2 

    

Ф
у

н
к
ц

и
о
н

ал
н

и
 к

о
д

 

Ф  У  Н  К  Ц  И  Ј  А 

УСВОЈЕНИ 

БУЏЕТ ЗА 

2018. 

УСВОЈЕНИ 

РЕБАЛАНС 
ЗА 2018. 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА 

 ЗА 2019. 

ИНДЕКС  
(5/4) 

1 2 3 4 5 6 

ЗУ Заједничке услуге 925.393 1.347.134 1.336.780 99 

ИУ Индивидуалне услуге 229.500 217.000 214.000 99 

 
УКУПНО(1+2) 1.154.893 1.564.134 1.550.780 99 

 
УВОД 

 

   Буџет за општину Доњи Жабар за 2019. годину планиран је на пројекцији прихода и расхода, која 
се базира на процјени истих у 2018. години, поштујући Документ оквирног буџета. План прихода за 

2019.годину сличан је процјени, односно нацрту ребаланса буџета за 2018.годину. На планирање 

појединих ставки у структури расхода утицало је знатно смањење прихода у односу на претходне 

године, као процјена остварења у 2018.години и познатих расхода у 2019. години, водећи рачуна о 
максималним мјерама штедње, поготово када су у питању плате и накнаде запослених и 

скупштинских посланика и текући трошкови административне службе, као и остали расходи. Треба 

истаћи да се планирању приступило крајње рационално, имајући у виду знатна улагања у 
нефинансијску имовину. 

Укупни приходи су планирани у износу од 1.628.150 KM, од чега,   порески приходи износе  929.850 

KM,  непорески 186.214 KM , трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти  

(помоћи од Владе РС) 126.000 и суфицит из претходне године 386.086 КМ. 
Укупни расходи су планирани у износу од 1.628.150 KM, од чега текући расходи износе 1.145.194 

KM, трансфери између различитих јединица власти 26.500 КМ, капитални расходи износе 379.086 

KM, средства за отплату домаћег задуживања  49.870 KM, остали издаци 22.500 и средства буџетске 
резерве износе 5.000 KM. 

Структура прихода и расхода је приказана у табелама које предстоје. 
 

   АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА 
                                                           СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА  
                                                                                                                                                                                                 

57,11

7,74

23,71

11.44

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

непорески приходи

трансфери

суфицит из ранијих

годинна 
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  ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 
 

 Порески приходи обухватају: 
- порези на доходак, 

- порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности, 

- порези на непокретности и 

- индиректни порези дозначени од УИО. 
 

        Порески приходи су у 2019. години планирани у износу од 929.850 КМ, што у односу на укупне 

приходе износи 57,11%, a индекс планирања у односу на ребаланс за 2018. годину  je 105%. 

        Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности су планирани у износу од 
53.000 КМ. У ове приходе спадају: порез на приходе од самосталне дјелатности и порез на лична 

примања.  

Порез на имовину је планиран у износу од 40,850 КМ. 
Приход по основу пореза на додату вриједност (ПДВ) je планиран у износу од 830.000 КМ, што је у 

складу са просјеком остварења у првих једанаест мјесеци ове године. 
 

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 
 

Непореске приходе чине: 

- приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте, 

- општинске административне накнаде и таксе, 

- локалне комуналне накнаде и таксе, 

- накнаде по разним основама, 

- приходи од пружања јавних услуга и 

- остали непорески приходи. 
Непорески приходи су за 2019.одину  планирани у износу од 186.214 KM, чије је учешће у односу на 

укупне приходе 11,44%.  
 

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ односе се на 
помоћи од Владе РС. У 2019. години су планиране редовне помоћи од Министарства управе и 

локалне самоуправе у износу од 60.000 КМ за неразвијеност и помоћ од Министарства здравља и 

социјалне заштите која се односи на исплате социјалних помоћи социјално угроженим лицима у 

износу od 66.000 KM. Учешће ових прихода у односу на укупне приходе је 7,74%. 
СУФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА у износу од 386.086 КМ или 23,71% од укупног буџета, односи 

се на: 

1. Адаптацију зграде „Агропосавине“ у износу од 345.086 КМ, 
2. Наставак изградње пјешачке стазе у износу од  21.000 КМ и  

3. Изградњу јавне расвјете у износу од                    20.000 КМ. 

Наведене три ставке трошкова су планиране ребалансом за 2018.годину, али, пошто изградњу до 
краја 2018.године није могуће извести, то се средства преносе у наредну годину. Ставка под 

редним бројем 1 се налази на економском коду 5111, ставка под редним бројем 2 на економском 

коду 4872 и ставка под редним бројем 3 на економском коду 5112 у табелама расходовне стране 

буџета. 
 

    АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА 

                                                           СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ВРСТАМА    

70,34

23,28

1,633,061,380,31

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

КАПИТАЛНИ

РАСХОДИ

ОТПЛАТЕ КРЕДИТА

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

ОСТАЛИ ИЗДАЦИ
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   Структуру буџетске потрошње чине: 

-текући расходи осим расхода обрачунског карактера, 

- трансфери између различитих јединица власти, 
- издаци за произведену сталну имовину, 

- издаци за отплату дугова, 

- остали издаци и  

- буџетска резерва. 
 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

Текући расходи се састоје од:  
- расхода за лична примања, 

- расхода по основу коришћења роба и услуга,  

- расхода финансирања и других финансијских трошкова, 
- субвенција, 

- грантова и  

- дознака на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине. 

   Текући расходи су планирани у износу од 1.145.194 КМ, што је у односу на ребаланс за 2018. 
годину  више за 4%. Учешће текућих трошкова у укупно планираним расходима је 70,34%. 

Расходи за лична примања су планирани у износу од 579.200 КМ, што је за 5% више него у 

ребалансу за 2018.годину. Повећање је планирано због планирања пријема нових радника у радни 
однос ( социјални радник за цијелу годину  и рачуновођа од друге половине 2019.године). У расходе 

за лична примања спадају: бруто плате радника и функционера, накнаде за превоз радника на посао 

и са посла, накнаде за топли оброк у бруто износу, регрес и јубиларне награде, такође, у бруто 
износу.  

Расходи по основу коришћења роба и услуга су планирани у износу од 251.654 КМ или 100% у 

односу на ребаланс за 2018. годину. Расходи из ове групе обухватају:расходе по основу закупа, 

расходе по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга, расходе 
за режијски материјал, расходе за текуће одржавање, расходе по основу путовања, расходе за 

стручне услуге, расходе за одржавање јавних површина и заштите животне средине и остале 

непоменуте расходе. У оквиру ове групе трошкова дошло је, код неких ставки до повећања, а код 
неких до смањења финансијских вриједности. 

Расходи финансирања односе се на расходе камата по дугорочном кредиту који је реализован у 

2017. години.  

Субвенције су планиране у износу од 10.000 КМ,  а односе се на субвенције грађанима по основу 
утрошка електричне енергије и одвоза смећа, субвенције пољопривредним произвођачима. 

Грантови су планирани у износу од 61.500 КМ или 45% више у односу на ребаланс за 2018.годину, 

а односе се на разне непрофитне организације и удружења.  Повећање је услиједило због 
планираних 20.000 КМ за изградњу православне цркве у Човић Пољу. 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине су планиране у износу од 

206.000 или 97% у односу на ребаланс за 2018. годину, а односе се на редовне и једнократне 
социјалне помоћи, додатак за његу и помоћ другог лица, смјештај у домове лица са посебним 

потребама, помоћ породицама палих бораца, ратним војним инвалидима, цивилним жртвама рата и 

демобилисаним борцима,превоз ученика, стипендије студентима и подстицај наталитету.  

Расходи по судским рјешењима су планирани у износу од 6.000 КМ и већи су за 200% у односу на 
ребаланс. Ови расходи се односе на обавезе по основу доприноса за два радника који су радни спор 

добили судским путем. 

Трансфери између различитих јединица власти у износу од 26.500 КМ  односи се на  трансфер 
Фонду здравственог осигурања за здравствено осигурање социјално угрожених лица у износу од 

5.500 КМ, а износ од 21.000 КМ односи се на трансфер Министарству пољопривреде за изградњу 

пјешачке стазе на подручју општине Доњи Жабар.. 
Расходи за Мјесне заједнице односе се на накнаде за рад ван радног односа за три Мјесне заједнице 

и текуће одржавање осталих грађевинских објеката . 
 

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 

Издаци за нефинансијску имовину-капитални расходи су планирани у износу од 379.086 КМ или 
83%  у односу на ребаланс за 2018. годину. 

Учешће ових трошкова у укупно планираним расходима је 23,28%.  
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Средства за асфалтирање локалних путева су буџетом за 2019.годину планирана у износу од  3.000 

КМ. 

   Средства за адаптацију зграде „Агропосавина“ су буџетом за 2019.годину планирана у износу од  
345.086 КМ. Ребалансом за 2018.годину је планирано 355.733 КМ, али је утрошено само за 

пројектну документацију, док ће се остали радови  одвијати у 2019.години. 

За наставак изградње бунара Баре је планирано 3.000 КМ 

Средства за наставак изградње Дома културе у Човић Пољу су буџетом за 2019.годину планирана у 
износу од 1.000 КМ. 

Средства за јавну расвјету су планирана у износу од 20.000 КМ. 

За набавку опреме планирано је 1.000 КМ. 
За набавку противпожарних апарата је планирано 6.000 КМ 

 

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ су планирана у износу од 5.000 КМ или 0,31% у односу на 
укупне расходе. 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА су планирани у износу од 49.870 КМ, а односе се на отплате по 

кредиту који је реализован 2017.године код Нове банке. Кредитна средства су намијењена за поврат 

преосталог дијела раније узетих кредита од банака, измирење дијела обавеза према добављачима из 
ранијих године, асфалтирање локалних путева, изградњу пјешачке стазе и јавне расвјете.  

Расходи за отплате кредита  су планирани према ануитетним плановима банака кредитора.  

Расходи за остале издатке у износу од 22.500 КМ се односе на отплате обавеза према добављачима 
из ранијих година. 

 

   Обрађивач:                                                                                              Н А Ч Е Л Н И К 
   Милка Стојановић                                                                                Никола Ђокановић 

 

Образложење 
 

 

   Обавеза доношења буџета општина и градова произилази из Закона о буџетском систему 
Републике Српске, (Службени гласник РС, број:121/12, 52/14,103/15 и 15/16) према којем су 

општине обавезне усвојити буџет за наредну фискалну годину у текућој години. 

   Буџет је припремљен на основу система јединствене буџетске класификације.  
 

   У оквиру Приједлогаа буџета за 2019. годину приказана је структура прихода по економској 

класификацији коју чине: порески приходи, непорески приходи, трансфери између буџетских 
јединица и суфицит из ранијих година.   

Расходи су приказани табеларно према економској, организационој и функционалној 

класификацији. У оквиру анализе расхода анализирани су текући расходи, издаци за нефинансијску 
имовину,  трансфери између јединица власти, издаци за отплату дугова, остали издаци и  средства 

буџетске резерве. 

______________________ 
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   На основу члана 33. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), и члана 36. Статута општине Доњи Жабар 

(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 21. 
редовној сједници одржаној дана 31. децембра 2018. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2019. годину 
 

Члан 1. 
   Овом одлуком прописује се начин извршења буџета општине Доњи Жабар за 2019.годину (у 

даљем тексту буџет). 

   Све одлуке које се односе на буџет морају бити у складу са овом одлуком. 
   Ова одлука се односи на кориснике буџета општине Доњи Жабар, који се у цијелости или 

дјелимично финансирају из буџета општине. 
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Члан 2. 
   Средства буџета из члана 1. ове одлуке распоређују се у укупном износу од 1.638.450,00 КМ на: 

     1. Текуће расходе 1.101.551 КМ, 

     2. Трансфере између и унутар јединица власти 5.500 КМ, 
     3. Издатке за нефинансијску имовину - капитални расходи 457.083 КМ, 

     4. Издатке за отплату дугова 35.650 КМ, 

     5. Остали издаци                       22.500 КМ 

     6. Средства буџетске резерве 5.000 КМ. 
Члан 3. 

   Приходи буџета утврђени према Закону о буџетском систему Републике Српске, укључујући и 

властите приходе које буџетски корисници остваре вршењем дјелатности (редовна, допунска, 
донације и сл.), су приходи буџета који се морају наплаћивати и распоређивати преко система 

јединственог рачуна трезора. 

   Буџетска средства у фискалној години чине буџетски приходи и примици за нефинансијску 
имовину, примици од финансијске имовине и задуживања текуће фискалне године, неутрошена 

намјенска средства буџетских грантова и трансфера из ранијих периода и суфицит распоређен 

одлуком надлежног органа. 

   Буџетске приходе чине јавни приходи, текући и капитални грантови из земље и иностранства и 
трансфери примљени од других буџетских јединица. 

 

Члан 4. 
   Буџетске издатке чине буџетски расходи, издаци за нефинансијску имовину и издаци за 

финансијску имовину и отплату дугова. 

   Буџетске расходе чине расходи за лична примања, расходи по основу коришћења робе и услуга, 

расходи финансирања и други финансијски расходи, субвенције, грантови, дознаке на име социјалне 
заштите и трансфери другим буџетским корисницима. 

Члан 5. 

   Наредбодавац и одговорно лице за извршење буџета у цјелини је Начелник општине.  
   Стручни сарадник за рачуноводство контролише прилив и одлив новчаних средстава према 

усвојеном буџету. 

   Буџетски корисници могу стварати обавезе и користити средства само за намјене предвиђене 
буџетом, и то до износа који је планиран, у складу са расположивим средствима и руководећи се 

начелима рационалности и штедње. 

   Овлашћена лица (руководиоци организационих јединица општинске управе, носиоци активности - 

програма и руководиоци јавних институција) помоћни су извршиоци и одговорни су за намјенску 
употребу одобрених средстава буџета која им се ставе на располагање кварталним финансијским 

планом (расположива средства). 

Члан 6. 
   Корисници буџетских средстава обавезни су да поднесу Стручном сараднику за рачуноводство 

приједлоге својих тромјесечних финансијских планова за извршење буџета и тромјесечну динамику 

трошења средстава 15 (петнаест) дана прије почетка сваког тромјесечја, у супротном тромјесечни 
финансијски план за тог буџетског корисника одређује начелник општине, на приједлог Стручног 

сарадника за рачуноводство. 

   Стручни сарадник за рачуноводство Општинске управе, уз сагласност Начелника општине, 

сачињава тромјесечни финансијски план потрошње буџета у складу са процјеном остварења 
прилива буџетских средстава и извјештава буџетске кориснике, односно потрошачке јединице о 

висини буџетских средстава која ће им се ставити на располагање тромјесечним финансијским 

планом, најкасније десет дана прије почетка тромјесечја. 
   Укупан износ свих тромјесечних финансијских планова потрошње сваког буџетског корисника 

мора бити једнак или мањи износу усвојеног годишњег буџета за сваког буџетског корисника. 

   Изузетно од одредби става 2. овог члана, тромјесечни финансијски план за прво тромјесечје 

фискалне године доставиће се корисницима буџета најкасније 20 дана од дана усвајања буџета за 
2019.годину. 

   Уколико се укаже потреба за сезонским коришћењем средстава, буџетски корисници су дужни 

писаним захтјевом тражити измјену достављеног тромјесечног финансијског плана и то најкасније 
седам дана прије почетка тромјесечја, о чему коначну одлуку доноси Начелник општине. 
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   Укупан износ свих тромјесечних финансијских планова за извршење буџета сваког корисника 

може бити мањи или једнак износу усвојеног годишњег буџета за сваког корисника. 

 
Члан 7. 

   Поступак набавке прије стварања обавеза иницира организациона јединица у којој је буџетом 

планиран трошак за набавку. 
   Буџетски корисници су дужни да се, у поступку набавке робе, материјала и вршења услуга, 

придржавају прописа о јавним набавкама. 

   Овлашћено лице проводи поступак за јавну набавку и реализује набавку у складу са Законом о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14), као и његовим 
измјенама и подзаконским прописима, a реализацију уговора по јавним набавкама врше 

надлежни/овлашћени службеници Општинске управе у чијем дјелокругу послова су предметне јавне 

набавке. 
   Када је потребно реализовати плаћање, буџетски корисник Општинске управе је обавезан да 

поднесе Стручном сараднику за рачуноводство захтјев за плаћање заједно са одговарајућом 

документацијом (предрачун, рачун, ситуација, одлука и рјешење Начелника општине или другог 
надлежног органа и др.), а остали буџетски корисници само образац за трезорско пословање. 

   Сваки документ мора садржавати број, датум, потпис и број протокола. 

Члан 8. 

   Пренос средстава за извршење обавеза по основу расхода буџета врши се искључиво на основу 
образаца за трезорско пословање буџетских корисника. 

   Подаци унесени у обрасце за трезорско пословање буџетских корисника општинске управе 

општине морају бити сачињени на основу вјеродостојних књиговодствених докумената који се 
прилажу уз образац и за њихов тачан унос одговара одговорно лице у буџетском кориснику. 

   Подаци унесени у обрасце за трезорско пословање осталих буџетских корисника морају бити 

сачињени на основу вјеродостојних књиговодствених докумената којима располаже или је дужан 
располагати буџетски корисник и за тачност тих података одговара одговорно лице у буџетском 

кориснику. 

   За тачност књиговодствених исправа и интерне контролне поступке којима подлијежу те исправе 

одговара буџетски корисник. 
   Исправама из става 4. овог члана сматрају се: 

    а) обрачунске листе плата и накнада, 

    б) предрачуни и уговори, 
    в) рачуни за набавку средстава, материјала, робе и услуга, 

    г) одлуке и рјешења надлежних органа из којих проистичу финансијске обавезе,  

    д) остале финансијске исправе. 

   За вјеродостојан унос података у рачуноводствени систем, помоћне и главну књигу 
трезора,одговара стручни сарадник за рачуноводство. 

Члан 9. 

   Начелник општине може, у складу са одредбама члана 41. Закона о буџетском систему Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16,) вршити 

прерасподјелу средства распоређених буџетом (реалокација), и то: 

    а) у оквиру потрошачке јединице без ограничења, 
    б) између потрошачких јединица, и то до износа од 35% у односу на укупну вриједност 

планираних средстава потрошачке јединице са које се врши реалокација. 

   Начелник општине обавезан је да полугодишње извјештава Скуштину општине о извршеној 

прерасподјели средстава из става 1. овог члана. 
   Одредбе овог члана се примјењују и на усвојени ребаланс буџета. 

 

Члан 10. 
   Начелник општине може рјешењем распоређивати средства буџетске резерве за: 

    а) покривање непредвиђених издатака за које нису планирана средства у буџету, 

    б) буџетске издатке за које се у току године покаже да планирана буџетска средства нису била 

довољна, 
    в) привремено извршавање обавеза буџета услед смањеног обима буџетских средстава и 

    г) изузетно за остале намјене, у складу са одлукама Начелника општине. 
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   Средства буџетске резерве се извршавају прерасподјелом на одговарајућу буџетску ставку са које 

се врши плаћање, у складу са инструкцијом Министарства финансија. 

   Начелник општине обавезан је полугодишње и годишње извјештавати Скупштину општине о 
коришћењу средстава буџетске резерве. 

Члан 11. 

   Пренос средстава за извршење обавеза по основу грантова (помоћи) стручни сарадник за 

рачуноводство врши путем обрасца за трезорско пословање, а на основу закључка Начелника 
општине. 

   Корисници средстава грантова (помоћи) су дужни поднијети извјештај о утрошку примљених 

средстава 30 дана по истеку фискалне године.Извјештај се подноси општинској управи належној за 
буџет и финансије-стручни сарадник за рачуноводство. 

 

Члан 12. 
   Исплата плата и осталих личних примања врши се преносом средстава са јединственог рачуна 

трезора (у даљем тексту ЈРТ) на текуће рачуне запослених у одговарајућим банкама или другим 

овлашћеним организацијама за платни промет. 

Члан 13. 
   Обавезе по основу расхода буџета ће се извршавати по следећим приоритетима: 

    a) обавезе по основу отплате кредита, у износима који су доспјели за плаћање, 

    б) средства за порезе и доприносе на лична примања, 
    в) средства за нето лична примања, 

    г) средства за социјалну и борачко-инвалидску заштиту, 

    д) поврат јавних прихода на основу аката надлежних органа, 
    ђ) средства за обавезе према добављачима за робу, материјал и услуге, 

    е) средства за обавезе према добављачима за инвестиције и инвестиционо одржавање и 

    ж) средства за остале обавезе. 

   Утрошак предвиђених средстава прикупљених од водних накнада и прихода по основу посебних 
накнада за шуме, средства за противпожарну заштиту, средства за комуналну потрошњу, средства 

од претварања пољопривредног у непољопривредно земљиште, средстава од издавања у закуп 

пољопривредног земљишта у својини општине Доњи Жабар, средства за текуће одржавање 
локалних путева, средства за капиталне инвестиције и друга средства за која је то предвиђено 

законом, биће утрошена на основу посебних програма и планова Скупштине општине. 

Члан 14. 

   Контрола намјенског коришћења и утрошка буџетских средстава, као и поступања корисника 
буџетских средстава према одредбама ове одлуке, врши се према одредбама Закона о буџетском 

систему Републике Српске. 

Члан 15. 
   Сви буџетски корисници дужни су да у року од 15 дана од дана настанка промјене у својој 

организацији и статусу, обавијесте Стручног сарадника за рачуноводство. 

Члан 16. 
   За провођење ове Одлуке начелник општине је овлашћен да доноси правилнике, програме, 

наредбе, рјешења и упутства, у складу са законом, посебним одлукама Скупштине општине и овом 

Одлуком. 

Члан 17. 
   У мјери у којој су дефиниције или одредбе ове Oдлуке у супротности са другим одлукама 

општине, одредбе из ове одлуке имаће приоритет над одредбама других одлука у стварима које се 

тичу извршавања буџета по свим ставкама. 
   Уколико су другим одлукама прописани новчани издаци из буџета који се разликују од 

планираних износа по овој одлуци или по Одлуци о усвајању буџета за 2019.годину, обавезно се 

примјењују одредбе и планирани износи предвиђени овом одлуком и Одлуком о усвајању буџета за 
2019.годину. 

Члан 18. 

   Начелник општине извјештава Скупштину општине о извршењу буџета полугодишње и годишње, 

у складу са законом. 
   За извршење буџета општине Начелник је одговоран Скупштини општине. 

   За тачност финансијских извјештаја одговорни су Начелник општине и стручни сарадник за 

рачуноводство. 
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Члан 19. 

   Ова Одлука, из нарочито оправданих разлога који се односе на хитност обезбјеђења законских 
услова почетка извршавања буџета општине Доњи Жабар за 2019. годину ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.                                  

 
Број: 01-022-103/18                                                                                 Предсједник Скупштине 

31. децембар 2018. године                                                                         Перо Стевановић, с.р.                                                         

Доњи Жабар 

______________________ 
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   На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16), а у складу са чланом 4. став 3. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник 

Републике Српске“, број 91/15) и чланом 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник 
општине Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 21. редовној сједници 

одржаној дана 31. децембра 2018.године, донијела 
 

OДЛУКУ 

о висини вриједности непокретности по зонама на подручју  

општине Доњи Жабар на дан 31.12.2018 године 
 

Члан 1. 

   Висина вриједности непокретности на територији општине Доњи Жабар на дан 31.12.2017.године 
утврђује се по следећим зонама: 

    ЗОНА 1 ...... насељено мјесто Доњи Жабар и насељено мјесто Лончари; 

    ЗОНА 2 ...... насељено мјесто Човић Поље, насељено мјесто Јењић и насељено мјесто Оштра Лука; 

    ЗОНА 3 ...... насељено мјесто Лепница. 
Члан 2. 

   Вриједност непокретности у ЗОНИ 1 утврђује се, како следи: 

    а) вриједност грађевинског земљишта ....................................................... 0,90 КМ/ m2 
    б) вриједност пољопривредног земљишта.................................................. 0,30 КМ/ m2 

    в) вриједност шумског земљишта .................................................................. 0,37 КМ/ m2 

    г) вриједност индустријског земљишта ....................................................... 0,45 КМ/ m2 
    д) вриједност осталог земљишта ..................................................................   0,23 КМ/ m2 

    ђ) вриједност грађевинског објекта - стан .............................................. 512,00 КМ/ m2 

    е) вриједност грађевинског објекта - кућа ............................................... 301,47 КМ/ m2 

    ж) вриједност грађевинског објекта - пословни објекти ………………. 548,43 КМ/ m2 
    з) вриједност грађевинског објекта - индустријски објекти…….....…. 200,80 КМ/m2 

    и) вриједност грађевинског објекта – остали објекти …......................... 350,00 КМ/m2. 

Члан 3. 
Вриједност непокретности у ЗОНИ 2 утврђује се, како следи: 

а) вриједност грађевинског земљишта ...................................................................... 0,81 КМ/ m2 

б) вриједност пољопривредног земљишта .............................................................. 0,27 КМ/m2 
в) вриједност шумског земљишта ................................................................................  0,33 КМ/m2 

г) вриједност индустријског земљишта .................................................................... 0,41 КМ/m2 

д) вриједност осталог земљишта ................................................................................... 0,21 КМ/m2 

ђ) вриједност грађевинског објекта - стан .......................................................... 412,00 КМ/m2 
е) вриједност грађевинског објекта - кућа .......................................................... 250,47 КМ/m2 

ж) вриједност грађевинског објекта - пословни објекти …………..……… 458,43 КМ/m2 

з) вриједност грађевинског објекта - индустријски објекти …....………. 150,80 КМ/m2 
и) вриједност грађевинског објекта – остали објекти………………..…….. 250,00 КМ/m2. 

 

Члан 4. 

   Вриједност непокретности у ЗОНИ 3 утврђује се, како следи: 
    а) вриједност грађевинског земљишта ................................................................. 0,73 КМ/m2 

   б) вриједност пољопривредног земљишта ........................................................... 0,24 КМ/m2 

    в) вриједност шумског земљишта ............................................................................. 0,30 КМ/m2 
    г) вриједност индустријског земљишта ................................................................. 0,37 КМ/m2 
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    д) вриједност осталог земљишта ............................................................................... 0,19 КМ/m2 

    ђ) вриједност грађевинског објекта - стан ...................................................... 350,00 КМ/m2 

    е) вриједност грађевинског објекта - кућа ...................................................... 200,47 КМ/m2 
    ж) вриједност грађевинског објекта -пословни објекти………….……... 408,43 КМ/m2 

    з) вриједност грађевинског објекта - индустријски објекти ……........ 130,80 КМ/ m2 

    и) вриједност грађевинског објекта–остали објекти ….......…………….. 100,00 КМ/m2. 

 
Члан 5. 

   Пореска управа Републике Српске утврђује пореску основицу на основу вриједности 

непокретности из ове Одлуке и карактеристика непокретности наведених у пријави за упис у 
Фискални регистар непокретности, у складу са законом и другим прописима. 

 

Члан 6. 
   Ступањем н снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини вриједности непокретности по 

зонама на подручју општине Доњи Жабар на дан 31.12.2017. године број 01-022-78/17 („Службени 

гласник општине Доњи Жабар“, број 11/17). 

Члан 7. 
      Ова Одлука, из нарочито оправданих разлога који се односе на хитност и благовременост 

почетка њене примјене примјене, а у складу са чланом 109. Устава Републике Српске, ступа на 

снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-104/18                                                                            Предсједник Скупштине 

31. децембар 2018. године                                                                    Перо Стевановић, с.р. 

Доњи Жабар 

______________________ 
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   На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 8. став 4. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“, 
број 91/15) и члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 

број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 21. редовној сједници одржаној дана 31.12. 2018. 

године, донијела је 

OДЛУКУ 
о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2019. годину 

 

Члан 1. 

   Овом одлуком утврђује се висина стопе пореза на непокретности на подручју Општине Доњи 
Жабар за 2019. годину. 

Члан 2. 

   Стопа пореза за све непокретности, осим непокретности у којима се непосредно обавља 
производна дјелатност на подручју Општине Доњи Жабар за 2019. годину, износи 0,10% од 

процијењене тржишне вриједности непокретности, утврђене посебном одлуком. 

     Стопа пореза за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност (објекти за 
производњу и објекти за складиштење сировина, полупроизвода и готових производа, уколико чине 

заокружену производну цјелину)на подручју Општине Доњи Жабар за 2019. годину износи 0,3%.  

 

Члан 3. 
   Ступањем н снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини пореске стопе пореза на 

непокретности за 2018. годину број 01-022-79/17 („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 

11/17) 
Члан 4. 

  Ова Одлука, из нарочито оправданих разлога који се односе на хитност и благовременост почетка 

њене примјене примјене, а у складу са чланом 109. Устава Републике Српске, ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 

 

Број: 01-022-105/18                                                                          Предсједник Скупштине 

31. децембар 2018. год.                                                                        Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

______________________ 
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   На основу члана 39. и чл. 51.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске",број 97/16), а у складу са чланом 36.став (2) Статута општине Доњи Жабар ("Службени 

гласник општине Доњи Жабар",број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар је на 21. редовној 

сједници одржаној дана 31. децембра 2018. године, донијела 

 

ОДЛУКУ 

о измјени Одлуке о образовању Форума безбједности за општину Доњи Жабар 
 

I 

   У Одлуци о образовању Форума безбједности за општину Доњи Жабар ("Службени гласник 
општине Доњи Жабар“,број 15/10, Ванредни број 4/12, Ванредни број 8/12 и 1/17) у тачки I. мијења 

се алинеја пета и измијењена гласи: 

    - „приближавање грађана раду полиције у повећању степена безбједности у локалној заједници, 

кроз јачање повјерења, партнерски рад и комуникацију.“ 
 

II 

    Тачка V. мијења се и гласи: 
„V 

   Сједнице Форума одржавају се по потреби, а најмање два пута годишње.  

   Радом Форума предсједава и руководи предсједник Форума.  
   Форум одлучује већином гласова присутних чланова Форума.  

   Форум усваја Пословник о раду којим се ближе уређују питања значајна за рад Форума.  

   У вршењу послова из своје надлежности Форум доноси: закључке, програме, пословник о раду и 

друге акте у оквиру своје надлежности, а може издавати и саопштења за јавност.  
   Административно-техничке послове за потребе рада Форума обавља Општинска управа општине 

Доњи Жабар надлежна за Скупштинске послове.   

    Форум је дужан да Скупштини поднесе Годишњи извјештај о раду и према потреби да 
обавјештава Скупштину о свом раду и о питањима која су од посебног значаја“.  

 

III 

   Овлашћује се Комисија за статут и прописе да утврди и објави Пречишћен текст Одлуке о 
образовању Форума безбједности за општину Доњи Жабар. 

 

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

Доњи Жабар“ 
 

Број: 01-022-106/18                                                                                          Предсједник Скупштине 

31. децембар 2018. године                                                                                 Перо Стевановић, с.р.  
Доњи Жабар 

______________________ 
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   На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број 41/03), члана 88. став 1. Закона о социјалној заштити ( 

„Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12 и 90/16), члана 15. Статута Јавне установе 

„Центар за социјални рад  Доњи Жабар“ Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 

Жабар“,број 7/18) и члана 36. став (2) Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине 
Доњи Жабар", број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 21. редовној сједници одржаној 31. 

децембра 2018. године, донијела је 

ОДЛУКУ 

о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Управног одбора Јавне 

установе „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар 
 

Члан 1. 

   Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање три члана Управног одбора Јавне установе 

„Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар. 
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Члан 2. 

   Општи и посебни услови и критеријуми за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне 

установе „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар, прописани су Законом о 
министарским, владиним и другим именовањима и Статутом ЈУ „Центар за социјални рад Доњи 

Жабар“ Доњи Жабар. 

Члан 3 

   Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад Доњи 
Жабар“ Доњи Жабар чини саставни дио ове одлуке, а објавиће се у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и дневном листу који се дистрибуише на територији Републике Српске. 

   Рок за подношење пријава на Конкурс из члана 1. ове одлуке је 15 дана од дана посљедњег 
објављивања Конкурса у једном од јавних гласила из става 1. овог члана. 

 

Члан 4. 
   Поступак спровођења Конкурса, укључујући преглед приспјелих пријава, интервју и предлагање 

кандидата, у складу са Законом, извршиће Комисија за избор по јавном конкурсу за именовања у 

Јавној установи „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар, коју именује Скупштина 

општине Доњи Жабар. 
   Административно-техничке послове за потребе рада комисије из става 1. овог члана (вођење 

записника, позивање на сједнице комисије и сл.) вршиће службеник Општинске управе за 

Скупштинске послове. 
Члан 6. 

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

Доњи Жабар". 
 

Број: 01-022-107/18                                                                                  Предсједник Скупштине 

31. децембар 2018. године                                                                           Перо Стевановић, с.р. 
Доњи Жабар 

............................................................ 
   На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 15. Статута Јавне установе „Центар за социјални 

рад  Доњи Жабар“ Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,број 7/18), члана 88. став 1. 
Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12 и 90/16) и члана 1. Одлуке о 

расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Управног одбора Јавне установе „Центар за 

социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар, Скупштина општине Доњи Жабар расписује 

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С 

за избор и именовање три члана Управног одбора Јавне установе 

„Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар 

 

     1. Скупштина општине Доњи Жабар расписује Јавни конкурс за избор и именовање три члана Управног 

одбора Јавне установе „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар (у даљњем тексту: Центар). 

 

     2. Опис послова Управног одбора: 
 

     Управни одбор Центра: доноси Статут и Програм рада и друга акта Центра, усваја извјештај о раду и 

годишњи обрачун о пословању, одлучује о пословању Центра, одлучује о коришћењу средстава Центра, у 

складу са законом и Статутом, бира предсјеника Управног одбора, рјешава по приједлогу радника у другом 

степену, стара се о истинитом, потпуном и благовременом обавјештавању радника, доноси Пословник о свом 

раду; врши и друге послове у складу са Законом, актима Оснивача и овим Статутом. 

 

     3. Мандат 
 

     Чланови Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ именују се на вријеме од 4 (четири) 

године, са могућношћу поновног избора. 
 

     4. Општи услови за кандидате су: 
       4.1 да су држављани Републике Српске и БиХ, 

       4.2 да су старији од 18 година, 

       4.3 да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци, 

       4.4 да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у 

Републици Српској и БиХ у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције, 

       4.5 да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужницом 

тог суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом ( Члан IX 1. Устава БиХ). 
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     5. Посебни услови  и критеријуми  за кандидате су: 
 

       5.1 висока или виша стручна спрема из области друштвених наука и природних наука, односно завршен 

први циклус студијског програма који се вреднује са најмање 180, односно, 240 ЕЦТС бодова, 

       5.2 најмање једна  година радног искуства, 
 

     Под радним искуством од најмање једне године, подразумијева се радно искуство на пословима потребне 

стручне спреме након стицања степена стручне спреме из подтачке 5.1. 
 

     6. Потребна документа 
 

     Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова : 

       6.1 увјерење о држављанству 

       6.2 диплому о завршеној школи, 

       6.3 доказ о радном искуству у струци (копија радне књижице или увјерење послодавца/аца), 

       6.4  копију личне карте, 

       6.5 изјаве:  

         - да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци, 
        - да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у 

Републици Српској и БиХ у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције, 

       - да се на њих не односи члан IX.1. Устава БиХ). 
 

     Документа којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или 

овјереној фотокопији, а изјаве из подтачке 6.5 овјерене од стране надлежног органа. 
 

     Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати 

бити благовремено обавијештени. 

     Подносиоци пријава (кандидати) са којима Комисија за избор не ступи у контакт у року од десет дана од 

дана истека рока за подношење пријава неће бити узети у разматрање у даљем изборном поступку.  

 

     7. Сукоб интереса 
 

     За чланове Управног одбора не могу бити именовани запослени у Центру, као и друга лица за која постоје 

законом прописана ограничења за именовање у Управни одбор. 
 

     8. Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу који се 

дистрибуише на територији Републике Српске. 
 

     Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном од наведених 

јавних гласила . 
 

     Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
 

    У пријави обавезно навести контакт телефон. 
 

   Пријаве са потребним документима се могу доставити лично у Пријемну канцеларију Општинске управе 

Доњи Жабар или путем поште на адресу:  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР, Трг Младости бр. 2, 

76273 Доњи Жабар, са назнаком "Комисија за избор Управног одбора у ЈУ „Центар за социјални рад Доњи 
Жабар“ Доњи Жабар - не отварати". 

 

Број: 01-022-107/18                                                                               Предсједник Скупштине 

31. децембар 2018. године                                                                        Перо Стевановић, с.р. 

Доњи Жабар                            
______________________ 
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   На основу члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 

Жабар“, број 9/17), а у складу са чланом 127. став (1) Пословника Скупштине општине Доњи 

Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 12/17), Скупштина општине Доњи 

Жабар на приједлог Колегијума Скупштине општине, на 21. редовној сједници одржаној дана 

31. децембра 2018. године, донијела 

ПРОГРАМ РАДА 

Скупштине општине Доњи Жабар за 2019.годину 
 

I-УВОД 

Програм рада Скупштине општине Доњи Жабар, (у даљем тексту: Скупштина) за 2019. 

годину је основа за благовремено и редовно планирање сједница Скупштине, у циљу 

остваривања права и дужности Скупштине у складу са законом, Статутом општине, 

Пословником Скупштине општине и другим прописима. 
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Скупштина општине Доњи Жабар у 2019. години одржаваће, по правилу, своје редовне 

сједнице према следећем 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 Месец 

22. 8. фебруар 

23. 15. април 

24. 10. јун 

Свечана сједница 21. јул 

25. 16. септембар 

26. 15. новембар 

27. 9. децембар 

28. 27. децембар 

 

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

Пословником. Овлашћени предлагачи аката дужни су, у складу са oријентационим 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. 

 

II-САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА 

 

   II1. За 22. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће предлоге аката: 
 

1. Приједлог Одлуке о просјечној коначној грађевинској цијени 1m2 корисне стамбене 

површине на подручју општине Доњи Жабар у 2018. години-члан 80. став (4) Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 3/16) 

              ОБРАЂИВАЧ: Шеф одсјека за просторно уређење, комуналне дјелатности и општу 

управу.  

             ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине. 

2. Приједлог Одлуке о дугорочном кредитном задужењу 

            ОБРАЂИВАЧ: Рачуноводство 

            ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

3. Приједлог Одлуке о ослобађању плаћања накнаде одвоза комуналног отпада за 

домаћинства у 2019.години за одређене категорије обвезника.  

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

средине.  

                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

4. Приједлог Одлуке о мјерилима и критеријумима за категоризацију локалних путева и 

улица и на подручју општине Доњи Жабар.  

ОБРАЂИВАЧ: Комисија формирана посебним рјешењем Начелника општине Доњи Жабар. 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

5. Приједлог Програма изградње и уређења простора за 2019. годину-чл.71. став (5) 

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 

и 3/16) 

                 ОБРАЂИВАЧ: Шеф одсјека за просторно уређење, комуналне дјелатности и општу 

управу.  

                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине. 

6. Приједлог Програма о одређивању намјене коришћења новчаних средстава 

додијељених неразвијеним јединицама локалне самоуправе - члан 6. Правилника о 

критеријумима и поступку за додјелу финансијских средстава неразвијеним и изразито 

неразвијеним јединицама локалне самоуправе.  

     ОБРАЂИВАЧ: рачуноводство општине Доњи Жабар.  

     ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  
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7. Приједлог Програма коришћења средстава од водних накнада у 2019.години - члан 195. 

став 3. Закона о водама.  

     ОБРАЂИВАЧ: Шеф одсјека за привреду, борачко-инвалидску заштиту, цивилну заштиту и 

друштвене дјелатности.  

      ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

8. Програм рада и Финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Доњи Жабар за 2019. 

годину, 

                  ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Доњи Жабар 

9. Приједлог Плана одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у 

насељу за 2019.годину.  

ОБРАЂИВАЧ: Самостални стр.сарадник за комун.дјелатности и заштиту жив.средине. 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

10. Програм заједничке комуналне потрошње за 2019.годину - члан 21. став 2. и 3. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17).  

ОБРАЂИВАЧ: Самостални стр.сарадник за комуналне дјелатности и заштиту 

жив.средине.  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

 

   II2. За 23. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката: 

 

1. Приједлог Одлуке о разврставању локалних путева и улица на подручју општине 

Доњи Жабар.  

                 ОБРАЂИВАЧ: Комисија формирана посебним рјешењем Начелника општине Доњи 

Жабар.  

                  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

2. Приједлог одлуке о прослави Дана општине Доњи Жабар.  

   ОБРАЂИВАЧ: Секретар Скупштине ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине. 

3. Приједлог Програма коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе у 2019. години - члан 35. став 2. Закона о пољопривредном 

земљишту.  

     ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за привреду и предузетништво.  

     ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

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

посебних водних накнада у 2018.години.  

          ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за привреду и предузетништво. 

          ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

5. Извјештај о утрошку средстава намијењених за заштиту од пожара у 2018. години - 

члан 81. став 9. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“,бр. 71/12).  

ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за цив.заштиту, месне заједнице и физичку културу. 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

6. Извјештај о раду и финансијском пословању Општинске борачке организације Доњи 

Жабар за 2017.годину са Програмом рада за 2018.годину.  

          ОБРАЂИВАЧ: Општинска борачка организација Доњи Жабар и Самостални стручни 

сарадник за борачко-инвалидску заштиту,просвјету и здравство 

           ПРЕДЛАГАЧ: Општинска борачка организација Доњи Жабар.  

           7. Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста за 2018.годину са 

финансијским извјештајем и Програм рада за 2019.годину.  

        ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Општинска организација Црвеног крста Доњи Жабар.  

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

користила средства буџета у 2018.години са плановима рада и финансирању у 2019.години.  

          ОБРАЂИВАЧ: Спортске организације општине Доњи Жабар.  

          ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине. 

           9. Извјештај о наплати прихода по основу пореза на имовину за 2018.годину.         

               ОБРАЂИВАЧ: Рачуновоство  

               ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  
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10. Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске у 2018.години,  Сједиште 

замјеника у Добоју.  

          ОБРАЂИВАЧ: Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника у Добоју.       

          ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине. 

 

   II3. За 24. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката: 
 

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

          ОБРАЂИВАЧ:Самостални стр.сарадник за ком.дјелатности и заштиту жив.средине.    

          ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

2. Приједлог Одлуке о образовању Организационог одбора за обиљежавање 21. јула - 

Дана Општине.  

          ОБРАЂИВАЧ: Секретар Скупштине 

          ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

3. Извјештај о раду мртвозорничке службе у 2018.години.  

          ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за матичне послове и бирачки списак и овлашћени 

мртвозорник.  

          ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине. 

4. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Доњи Жабар за 

2018. годину.  

          ОБРАЂИВАЧ:Општинска управа општине Доњи Жабар 

          ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине.  

5. Информација о броју умрлих и рођених грађана у општини Доњи Жабар за 

2018.годину. 

           ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за матичне послове и бирачки списак.  

           ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

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

2018.години у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих 

бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.  

          ОБРАЂИВАЧ:Самостални стр. сарадник за борачко-инв.заштиту,просвјету и здравство     

          ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

7. Информација о субвенцији трошкова превоза ученика средњих школа у 2018.години 

из Буџета општине Доњи Жабар.  

            ОБРАЂИВАЧ: Самостални стр. сарадник за борачко-инв.заштиту,просвјету и здравство  

            ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

8. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2018.годину.            

                 ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа - Сарадник за послове буџета.  

                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

9. Информација о провођењу Закона о дјечијој заштити у 2018.години.           

                  ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални рад Доњи Жабар 

                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

 

     II4. За 25. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката: 

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

2019.године.  

                ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа - Сарадник за послове буџета.  

                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

2. Информација о стању уређења и одржавања мјесних гробаља на подручју Општине 

Доњи Жабар.  

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

средине. 

                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине. 

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. 
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4. Информација о стању предмета у управном поступку у 2018.години.  

                   ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за пријемну канцеларију, писарницу и архиву 

                   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине. 
 

        II5. За 26. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката: 
 

1. Приједлог Одлуке о усвајању нацрта Буџета општине Доњи Жабар за 2019. годину.  

                   ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа –Рачуноводство- Сарадник за буџет. 

                   ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

2. Информација о извршеном упису ученика у прве разреде Основне школе „Доњи 

Жабар” Доњи Жабар за школску 2019./2020.годину.  

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

3. Годишњи програм рада Основне школе „Доњи Жабар” Доњи Жабар за школску 

2019./2020.годину.  

                  ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Основна школа „Доњи Жабар” Доњи Жабар. 

4. Информација о раду и стању основног образовања и успјеху ученика Основне школе 

„Доњи Жабар“ на крају школске 2019./2019.године.  

                  ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Основна школа „Доњи Жабар” Доњи Жабар.  

5. Приједлог Плана рада зимске службе за зимску сезону 2019/2020.годину.     

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

средине.  

                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  
 

   II6. За 27. редовну сједницу Скупштина ће разматрати следеће приједлоге аката: 

1. Приједлог Одлуке о приступању изради Просторног плана општине Доњи Жабар 

              ОБРАЂИВАЧ: Шеф одсјека за просторно уређење, комун. дјелат. и општу управу 

              ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине. 

2. Приједлог Одлуке о усвајању Буџета општине Доњи Жабар за 2020. годину.  

              ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа –Рачуноводство- Сарадник за буџет.  

              ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

3. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2020. годину.  

               ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа - Сарадник за буџет и финансије.  

                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.  

4. Приједлог Одлуке о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2020. годину.  

               ОБРАЂИВАЧ: Секретар Скупштине 

               ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине. 

5. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју 

општине Доњи Жабар на дан 31.12.2019.године. 

                 ОБРАЂИВАЧ: Секретар Скупштине 

                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине. 

6. Приједлог Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2020.годину.                                            

                   ОБРАЂИВАЧ: Секретар Скупштине 

                   ПРЕДЛАГАЧ: Колегијум Скупштине општине. 
 

        III . МЈЕРЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

1. Термини одржавања сЈедница Скупштине општине Доњи Жабар утврђени овим 

Програмом су орјентациони и могуће су њихове измЈене, о чему ће одборници и предлагачи 

бити благовремено обавијештени. 

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

Програма дефинишу се на следећи начин: 

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

служби и других обрађивача аката и материјала 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.  
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- 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.  
 

3. 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 

седнице на адресу: sekretar.donjizabar@mail.ru  

- да у случају немогућности доставе одговарајућег материјала Скупштини општине, 

предвиђене овим Програмом, доставе секретару Скупштине писану информацију или на е-

адресу sekretar.donjizabar@mail.ru о разлозима због којих одређени материјал за сједницу не 

може бити благовремено достављен.  

4. 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. 

5. Овај Програм ће се након усвајања доставити свим носиоцима активности и задатака, 

као и свим другим заинтересованим за његово спровођење и реализацију. 

 

   IV . ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

1. О извршењу овог Програма стараће се ПредсЈедник Скупштине општине Доњи Жабар. 

2. За благовремену израду и припрему аката и материјала у складу са овим Програмом из 

надлежности начелника општине и Општинске управе одговоран је начелник општине Доњи 

Жабар. 

3. Овај Програм биће објављен у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 

 

Број: 01-022-108/18                                                                                    Предсједник Скупштине 

31. децембар 2018. године                                                                            Перо Стевановић, с.р. 

Доњи Жабар 

______________________ 
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САДРЖАЈ 
 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 

   319. Закључак о усвајању Одлука о измјенама Одлуке о стимулисању наталитета 

Усваја се Извода из записника са 20. редовне сједнице Скупштине општине Доњи Жабар од 

21. децембра 2018. године 

   320. Одлука о усвајању Буџета Oпштине Доњи Жабар за 2019. годину 

   321. Одлука о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2019. годину 

   322. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Доњи 

Жабар на дан 31.12.2018 године 

   323. Одлука о висини пореске стопе пореза на непокретности за 2019. годину 

   324. Одлука о измјени Одлуке о образовању Форума безбједности за општину Доњи 

Жабар 

   325. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Управног 

одбора Јавне установе „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ Доњи Жабар 

   326. Програм рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2019.годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Понедјељак, 31. децембар 2018.године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 21/18 

 

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

дипломирани правник; администратор: Миле Максимовић. Тел./факс: 054-875-

100. „Службени гласник општине Доњи Жабар“ излази по потреби. Рачун јавних 

прихода општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86 отворен код НЛБ Банке а.д. 

Бања Лука - филијала у Брчком. 
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