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  Службени  Гласник 
   ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР  

                                                                                     www.opstinadonjizabar.com 

 

Година 2021.    Број 3.        Петак, 28. мај 2021.године.  Бесплатан примјерак 

 
 

 

 

 

 

АКТИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
 

52. 
 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 

број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар, на 4. редовној сједници одржаној дана 

21.05.2021.године, доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Усваја се Извод из записника са 3. редовне сједнице Скупштине општине Доњи Жабар која је 

одржана дана 26.02.2021.године. 
 

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

Доњи Жабар”. 
 

Број: 01-022-29 /21                             ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 21.05.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

53. 
 

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

97/16 и 36/19), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 4. Редовној сједници одржаној дана 21.05.2021.године, 

доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Усваја се Извјештај о раду мртвозворничке службе у 2020.години. 
 

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

 

III 

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

Доњи Жабар”. 
 

Број: 01-022-33 /21                             ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 21.05.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

54. 
 

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

97/16 и 36/19), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 

број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 4. Редовној сједници одржаној дана 21.05.2021.године, 

доноси: 
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З А К Љ У Ч А К 
 

I 
Усваја се Информација о броју умрлих и рођених грађана у општини Доњи Жабар за 2020.годину. 
 

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

 

III 

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

Доњи Жабар”. 
 

Број: 01-022-34 /21                             ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 21.05.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

55. 
 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16 и 36/19), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 

број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 4. Редовној сједници одржаној дана 21.05.2021.године, 

доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
Усваја се Извјештај о упису дјеце у први разред Основне школе Доњи Жабар за школску 

2021/2022.годину. 
 

II 

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

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

Доњи Жабар”. 
 

Број: 01-022-35 /21                             ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 21.05.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

 

56. 
 

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

97/16 и 36/19), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 

број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 4. Редовној сједници одржаној дана 21.05.2021.године, 

доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Усваја се Информација о стању остваривања права из области борачко-инвалидске заштите у 

2020.години. 
 

II 

Информација изтачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.  
 

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

Доњи Жабар”. 
 

Број: 01-022-36 /21                             ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 21.05.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 
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57. 
 

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

97/16 и 36/19), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 

број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 4. Редовној сједници одржаној дана 21.05.2021.године, 

доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Усваја се Информација о субвенцији трошкова превоза ученика основних и средњих школа у 

2020.години из Буџета општине Доњи Жабар. 
 

II 

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

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

Доњи Жабар”. 
 

Број: 01-022-37 /21                             ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 21.05.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

58. 
 

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), 

Скупштина општине Доњи Жабар, на 4. редовној сједници одржаној дана 21.05.2021.године, доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Којим се даје сагласност ФК „Младост“ Лончари за директно склапање уговора са корисницима 

реклама на „Косановић“ згради. 
 

II 

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

Број: 01-022-38 /21                             ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 21.05.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

59. 
 

На основу члана 48, а у вези са чланом 45. и 46. 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 4. 

редовној сједници одржаној дана 21.05.2021.године, доноси: 
 

О Д Л У К У 
о Годишњем финансијском извјештају Буџета општине Доњи Жабар за 2020.годину 

 

Члан 1. 
Усваја се Годишњи финансијски извјештај Буџета општине Доњи Жабар за 2020.годину, који се 

састоји из: 
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Члан 2. 

Остварени приходи, приливи, помоћи - буџетска средства и распоред буџетских средстава - издаци 

по основним и ближим намјенама у билансу општине Доњи Жабар за 2020.годину приказани су у 

табеларном прегледу који чини саставни дио ове Одлуке. 
 

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

расхода и издатака (вишак расхода над приходима) износи 121.559 КМ. 
 

Члан 4. 

Извјештај о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2020.годину, у прилогу, чини саставни дио 
ове Одлуке. 
 

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

Жабар“. 
 

Број: 01-022-30 /21                             ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 21.05.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА                                                                                  
ОПШТИНА  ДОЊИ  ЖАБАР 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

O ИЗВРШЕЊУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2020.ГОДИНУ 
 

У В О Д 
 

Извјештај о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2020.годину састављен је на бази 
евиденције у књиговодству, а у складу са Законом о буџетском систему, Законом о рачуноводству, 

Правилником о финансијском извјештавању буџетских корисника, рачуноводственим стандардима 

Републике Српске и другим прописима из области рачуноводствено финансијских активности буџетских 

корисника.  
На основу Одлуке Скупштине општине Доњи Жабар усвојен је Ребаланс буџета за 2020.годину, 

гдје су утврђени укупни приходи у износу од 1.545.434 КМ. 

У овом извјештају дат је акценат на анализу остварења плана буџета и анализу структуре прихода 
и расхода.  

Општина Доњи Жабар је у 2020.години остварила укупне приходе у износу од 1.391.243 KM, 

односно за 10 % мање у односу на планиране за 2020.годину, а за 25% мање у односу на остварење у 

2019.години.  
 

 ТАБЕЛА А)  ПРИХОДИ  

Редни бр. ВРСТА ПРИХОДА ИЗНОС у КМ 

1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 905.803 

2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 131.206 

3. ГРАНТОВИ 80.000 

4. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ - ПОМОЋИ 274.202 

5. ОСТАЛИ ПРИМИЦИ ИЗМЕЂУ ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 32 

 УКУПНИ  ПРИХОДИ: 1.391.243 

   

 ТАБЕЛА Б)  РАСХОДИ  

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.220.176 

2. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 5.116 

3. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 183.008 

4. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 74.502 

5. ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 30.000 

 УКУПНИ РАСХОДИ: 1.512.802 
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Структуру остварених прихода у 2020. години чине: 

1. Порески приходи                                                                         905.803 KM 
2. Непорески приходи                                                                     131.206 KM 

3. Грантови                                                                                         80.000 КМ 

4. Трансфери између буџетских јединица-помоћи                         274.202 KM                                                                        
5. Остали примици                                                                                    32 КМ 

    Укупни приходи:                                                                       1.391.243 KM 

Укупни расходи у посматраном периоду износе 1.512.802 КМ, што представља остварење од 98% 

у односу на планиране за 2020.годину, а 81% у односу на остварење у 2019.години.  
 

Структуру остварених расхода чине: 
1. Tекући расходи                                                                           1.220.176 KM 

2. Трансфери између различитих нивоа власти                                   5.116 КМ 

3. Издаци за нефинансијску имовину-Капитални расходи              183.008 KM 
4. Издаци за отплату дугова                                                               74.502 KM 

5. Остали издаци                                                                                  30.000 КМ 

    Укупни расходи :                                                                        1.512.802 KM    
 

Вишак расхода над приходима износи 121.559 KM.  

 
БИЛАНС БУЏЕТА 

 
 

И З В Ј Е Ш Т А Ј   О   И З В Р Ш Е Њ У   Б У Џ Е Т А 

ОПШТИНE ДОЊИ ЖАБАР  ЗА 2020.ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО 

Економски  
код 

О П И С 

УСВОЈЕНИ 
РЕБАЛАНС 

ЗА 2020. 

ОСТВАРЕЊЕ 
ЗА 2020. 

ИНДЕКС 
(4/3) 

ОСТВАРЊЕ 
ЗА 2019. 

ИНДЕКС 
(4/6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ  1.521.740 1.391.211 91 1.588.654 88 

710000 Порески приходи 970.285 905.803 93 965.046 94 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит       

712000 Доприноси за социјално осигурање       

713000 Порез на лична примања и приходе од самосталне дјелатности 53.000 28.835 54 28.329 102 

714000 Порези на имовину 40.285 17.735 44 18.229 97 

715000 Порези на промет производа и услуга 8.000 22 0 11.485 0 

716000 Царине и увозне даџбине     

О  П  И  С 
УСВОЈЕНИ 
РЕБАЛАНС  

за 2020. 

ОСТВАРЕЊЕ У 
2020. 

ОСТВАРЕЊЕ У 
2019. 

ИНДЕКС 
 (3/2) 

ИНДЕКС 
 (3/4) 

1 2 3 4 5 6 

I  ПРИХОДИ 1.545.434 1.391.243 1.855.343 90 75 

1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 970.285 905.803 965.046 93 94 

2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 198.025 131.206 125.870 66 104 

3. ГРАНТОВИ 80.000 80.000 0 100 0 

4. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА-
ПОМОЋИ 

273.430 274.202 497.738 100 55 

5. ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 0 0 260.000 100 0 

6. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0 0 5.256 100 0 

7. СУФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 23.694 0 0 0 0 

8. ОСТАЛИ ПРИМИЦИ 0 32 0 0 0 

II РАСХОДИ 1.545.434 1.512.802 1.873.869 98 81 

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.232.998 1.220.176 1.151.346 99 106 

2. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ ЈЕДИНИЦА 
ВЛАСТИ 

5.500 5116 16.146 93 32 

3. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ-    
КАПИТАЛНИ БУЏЕТ 

192.406 183.008 362.953 95 50 

4. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 74.530 74.502 53.424 100 139 

5. ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 30.000 30.000 290.000 100 10 

6. СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 10.000  0 0 0 
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717000 Индиректни порези дозначени од УИО 864.000 857.363 99 907.003 95 

719000 Остали порески приходи 5.000 1.848 37 0 

720000 II Непорески приходи 198.025 131.206 66 125.870 104 

721000 

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних 
курсних разлика 8.000 5.089 64 6.283 81 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 180.000 112.302 62 103.063 109 

723000 Новчане казне 25 25 100 20 125 

728000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
транс.размј.     

729000 Остали непорески приходи 10.000 13.790 138 16.504 84 

730000 III Грантови 80000 80000 100 0 

731000 Грантови 80.000 80.000 100 0 

780000 IV Трансфери између или унутар јединица власти 273.430 274.202 100 497.738 55 

781000 Трансфери између буџетских јединица различитог нивоа власти     

787000 Трансфери између различитих јединица власти 166.030 166.802 100 497.738 34 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 107400 107400 100   

  Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  1.248.498 1.225.292 98 1.167.492 105 

410000 I Текући расходи  1.232.998 1.220.176 99 1.151.346 106 

411000 Расходи за лична примања запослених 654.790 673.525 103 588.326 114 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 256.138 243.991 95 260.608 94 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 37.670 37.645 100 34.184 110 

414000 Субвенције 15.400 14.482 94 6.198 234 

415000 Грантови 51.000 41.655 82 54.821 76 

416000 

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

214.500 206.228 
96 

204.542 
101 

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 3.500 2.650 76 2.667 99 

480000 II Трансфери између и унутар  јединица власти 5500 5116 93 16146 32 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 5.500 5.116 93 16.146 32 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти     

* * *  III Буџетска резерва 10.000   0   

  В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 273.242 165.919 61 421.162 39 

  Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-II-IV)   -192.406 -183.008 95 -357.697 51 

810000 I Примици за нефинансијску имовину 0 0 5256 0 

811000 Примици за произведену сталну имовину       

812000 Примици за драгоцјености       

813000 Примици за непроизведну сталну имовину 0   5.256 0 

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 192.406 183.008 95 362.953 50 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 192.406 183.008 95 362.953 50 

512000 Издаци за драгоцјености     

513000 Издаци за непроизведну сталну имовину     
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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 

581000 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или 
унутар јединица власти 0 0 0 

  Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 80.836 -17.089 -21 63.465 -27 

  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -80.836 -104.470 129 -81.991 127 

  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 0     

918000 

Примици од финансијске имовине из трансакција између или 

унутар јединица 0 0 0 

610000 II Издаци за финансијску имовину 0 0 0 

611000 Издаци за финансијску имовину 0     

618000 

Издаци од финансијске имовине из трансакција између или 

унутар јединица 0 0 0 

  Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I–II) -74.530 -74.502 100 206.576 -36 

920000 I Примици од задуживања 0 0 260.000 0 

921000 Примици од задуживања 0   260.000 0 

928000 
Примици од задуживања из трансакција између или унутар 
јединица власти 0 0 0 

620000 II Издаци за отплату дугова 74.530 74.502 100 53.424 139 

621000 Издаци за отплату дугова 74.530 74.502 100 53.424 139 

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар 
јединица власти 0 0 0 

  З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) -30000 -29968 100 -288567 10 

930000 I Остали примици       

931000 Остали примици       

938000 

Остали примици из трансакција између или унутар јединица 

власти   32 1.433 2 

630000 II Остали издаци 30000 30000 100 290000 10 

631000 Остали издаци 30.000 30.000 100 290.000 10 

638000 
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 
власти       

*** И. Расподјела суфицита из ранијих периода 23.694 0 0 0 

  J. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0 -121.559 -18.526 656 

 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2020.ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ  

 ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Економски  

код 
О П И С 

УСВОЈЕНИ 

РЕБАЛАНС 
ЗА 2020. 

ОСТВАРЕЊЕ 

ЗА 2020. 

ИНДЕКС 

(4/3) 

ОСТВАРEЊЕ 

ЗА 2019. 

ИНДЕКС 

(4/6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ   1.521.740 1.391.211 91 1.588.654 88 

710000 П о р е с к и  п р и х о д и 970.285 905.803 93 965.046 94 

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 53.000 28.835 54 28.329 102 
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713100 

Порези на лична примања и приходе од самост. 

дјелатности 53.000 28.835 54 28.329 102 

714000 Порези на имовину 40.285 17.735 44 18.229 97 

714100 Порез на имовину 33.785 17.735 52 18.229 97 

714200 Порези на наслеђе и поклоне 1.500   0 0 
 714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције 5.000 0 0 0 

 714900 Остали порези на имовину     

 

  

 
715000 Порези на промет производа и услуга 8.000 22 0 11.485 0 

715100 Порези на промет производа  500 22 4 202 11 

715200 Порези на промет услуга     

 

  

 715300 Акцизе 7.500   0 11.283 0 

716000 Царине и увозне даџбине     

 

  

 716100 Царине и увозне даџбине     

 

  

 717000 Индиректни порези дозначени од УИО 864.000 857.363 99 907.003 95 

717100 Индиректни порези дозначени од УИО 864.000 857.363 99 907.003 95 

719000 Остали порески приходи 5.000 1.848 37 0 

 719000 Остали порески приходи 5.000 1.848 37 0 

 720000 Н е п о р е с к и   п р и х о д и 198.025 131.206 66 125.870 104 

721000 

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 

позитивних курсних разлика 8.000 5.089 64 6.283 81 

721100 

Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних 

права     
 

  
 721200 Приходи од закупа и ренте 8.000 5.089 64 6.283 81 

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 180.000 112.302 62 103.063 109 

722100 Административне накнаде и таксе 15.000 6.968 46 9.314 75 

722200 Судске накнаде и таксе     

 

  

 722300 Комуналне накнаде и таксе 45.000 27.022 60 23.546 115 

722400 Накнаде по разним основима 93.000 58.452 63 50.999 115 

722500 Приходи од пружања јавних услуга 27.000 19.860 74 19.204 103 

722500 Спонзорство за сајам привреде 0   

 

  

 
723000 Новчане казне 25 25 100 20 125 

723100 Новчане казне 25 25 100 20 125 

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 10.000 13.790 138 16.504 84 

729121 Самодопринос за јавну расвјету 0   

 

3.700 0 

729100 Остали непорески приходи 10.000 13.790 138 12.804 108 

729100 Остали непорески приходи 0 0 

 

0 

 730000 Г р а н т о в и 80.000 80.000 100 0 

 731000 Грантови 80.000 80.000 100 0 

 731100 Грантови из иностранства     

 

  

 731200 Грантови из земље 80.000 80.000 100 0 

 

780000 

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

ј е д и н и ц а   власти 273.430 274.202 100 497.738 55 
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787000 
Трансфери између различитих јединица власти 

273.430 274.202 100 497.738 55 

787100 Трансфери од државе     

 

  

 787200 Трансфери од ентитета 166.030 166.802 100 497.738 34 

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 107.400 107.400 100   

 
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0 0 

 

5.256 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 
 

5.256 0 

811000 Примици за произведену сталну имовину 0 0 

 

0 

 811100 Примици за зграде и објекте     

 

0 

 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 

 

5256 0 

813100 Примици за земљиште 0   

 

5.256 0 

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 1.521.740 1.391.211 91 1.593.910 87 
 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ Д. ЖАБАР ЗА 2020.ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ  

   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Економски  

код 
О П И С 

УСВОЈЕНИ 

РЕБАЛАНС 

ЗА 2020. 

ОСТВАРЕЊЕ 

ЗА 2020. 

ИНДЕКС 

(4/3) 

ОСТВАРЕЊЕ 

ЗА 2019. 

ИНДЕКС 

(4/6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  1.248.498 1.225.292 98 1.167.492 105 

410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и  1.232.998 1.220.176 99 1.151.346 106 

411000 Расходи за лична примања 654.790 673.525 103 588.326 114 

411100 Расходи за бруто плате 541.000 556.181 103 480.304 116 

411200 

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених 108.940 112.196 103 99.763 112 

411300 

Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 

болов.(бруто) 0   

 

  

 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 4.850 5.148 106 8.259 62 
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412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 256.138 243.991 95 260.608 94 

412100 Расходи по основу закупа 2.450 2.628 107 2.420 109 

412200 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 31.100 33.136 107 30.373 109 

412300 Расходи за режијски материјал 9.300 8.496 91 6.199 137 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене     
 

  
 412500 Расходи за текуће одржавање 44.100 28.373 64 41.719 68 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 4.380 2.997 68 5.253 57 

412700 Расходи за стручне услуге 29.435 28.965 98 40.340 72 

412800 

Расходи за услуге одрж.јавних површина и 

зашт.животне средине 35.000 36.989 106 31.818 116 

412900 Остали некласификовани расходи 100.373 102.407 102 102.486 100 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 37.670 37.645 100 34.184 110 

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 37.670 37.645 100 32.884 114 

413400 
Расходи по основу камата на примљене зајмове из 
иностранства     

 

  

 413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 0   

 

1.300 0 

413800 

Расходи по основу негативних курсних разлика из 

пословања     
 

  
 413900 Расходи по основу затезних камата     

 

  

 
414000 Субвенције 15.400 14.482 94 6.198 234 

414100 Субвенције 15.400 14.482 94 6.198 234 

415000 Грантови 51.000 41.655 82 54.821 76 

415100 Грантови у иностранство     

 

  

 415200 Грантови у земљи 51.000 41.655 82 54.821 76 

416000 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова 214.500 206.228 96 204.542 101 

416100 

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова 214.500 206.228 96 204.542 101 

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     

 

  

 

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 3.500 2.650 76 2.667 99 

419100 Расходи по судским рјешењима 3.500 2.650 76 2.667 99 

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 5.116 93 16.146 32 

487000 

Трансфери између буџетских јединица различитих 

нивоа власти 5.500 5.116 93 16.146 32 

487000 Трансфери између различитих јединица власти     
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487100 Трансфери држави     

 

  

 487200 Трансфери ентитету 0   

 

11.844 0 

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе     

 

  

 487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 5.500 5.116 93 4.302 119 

487900 Трансфери осталим нивоима власти     

 

  

 488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 

 

0 

 488100 Трансфери унутар исте јединице власти   0 

 

  

 **** Буџетска резерва 10.000 0 0 0 

 **** Буџетска резерва 10.000   0   

 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 192.406 183.008 95 362.953 50 

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 192.406 183.008 95 362.953 50 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 192.406 183.008 95 362.953 50 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 168.256 165.890 99 333.581 50 

511200 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 13.150 12.619 96 21.868 58 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 11.000 4.499 41 7.504 60 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме     

 

  

 511500 Издаци за биолошку имовину     

 

  

 511600 Издаци за инвестициону имовину     

 

  

 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 0 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     
 

  
 

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 0 

 

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 1.440.904 1.408.300 98 1.530.445 92 
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ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ Б У Џ Е Т А 

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  ЗА 2020.ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ 

       Економски  

код 
О П И С 

УСВОЈЕНИ 

РЕБАЛАНС 

ЗА 2020. 

ОСТВАРЕЊЕ 

ЗА 2020. 

ИНДЕКС 

(4/3) 

ОСТВАРЕЊЕ 

ЗА 2019. 

ИНДЕКС 

(4/6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е  -80.836 -104.470 129 -81.991 127 

  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)     

 

  

 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 -74.530 -74.502 

 

206.576 -36 

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

 

260.000 0 

921000 Примици од  задуживања 0 0 

 

260.000 0 

921100 

Примици од издавања хартија од вриједности (изузев 

акција)     

 

  

 921200 Примици од узетих зајмова 0   

 

260.000 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 74.530 74.502 100 53.424 139 

621000 Издаци за отплату дугова 74.530 74.502 100 53.424 139 

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 74.530 74.502 100 53.424 139 

621400 

Издаци за отплату главнице зајмова примљених из 

иностранства     

 

  

 621900 Издаци за отплату осталих дугова     

 

  

 

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 -30.000 -29.968 100 -288.567 10 

930000 О с т а л и   п р и м и ц и 0 32 

 

1.433 2 

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 32 

 

1.433 2 

938100 

Остали примици из трансакција са другим јединицама 

власти   32 

 

  

 

938200 

Остали примици из трансакц.са другим буџетским 

кориснима исте јединице власти     

 

1.433 0 

630000 О с т а л и   и з д а ц и  30.000 30.000 100 290.000 10 

631000 Остали издаци 30.000 30.000 100 290.000 10 

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност     

 

  

 631200 Издаци по основу депозита и кауција     

 

  

 631300 Издаци по основу аванса     

 

  

 631900 Остали издаци 30.000 30.000 100 290.000 10 

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 23.694   0   

  

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ Д. ЖАБАР ЗА 2020.ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ 

 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 

Економски  

код 

О П И С 

УСВОЈЕНИ 

РЕБАЛАНС 

ЗА 2020. 

ОСТВАРЕЊЕ 

ЗА 2020. 

ИНДЕКС 

(4/3) 

ОСТВАРЕЊЕ 

ЗА 2019. 

ИНДЕКС 

(4/6) 

1 2 3 4 5 6 7 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  1.248.498 1.225.292 98 1.167.492 105 

СРЕДСТВА ЗА СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ 58.903 58.862 100 70.074 84 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 58.903 58.862 100 70.074 84 

412000 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И 

УСЛУГА 58.903 58.862 100 70.074 84 

412930 

Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа -

привремени и повремени послови 600 600 100 900 67 

412930 

Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа -

Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима 55.000 54.233 99 54.644 99 

412930 

Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа -

Расходи за накнаде скупштинским радним тијелима 3.000 3.726 124 6.144 61 

412930 

Расходи за остале накнаде за рада ван радног односа 

(Секретар СО) 0   

 

0 

 

412940 

Расходи по основу репрезентације - трошкови 

општинских и осталих манифестација 0   

 

3.593 0 

412940 

Расходи по основу репрезентације - трошкови сајма 

привреде 303 303 100 4.793 6 

  СРЕДСТВА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ 1.234.515 1.211.026 98 1.583.006 77 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 942.835 923.516 98 864.785 107 

411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 583.130 594.140 102 521.162 114 

411100 Расходи за бруто плате 480.000 486.854 101 423.703 115 
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411210 

Расходи за накнаде за превоз и смјештај - Расходи за 

накнаде за превоз на посао и са посла 8.500 8.394 99 8.735 96 

411220 Расходи за накнаде за топли оброк  39.000 38.188 98 34.275 111 

411220 Расходи за регрес за годишњи одмор 12.480 12.480 100 12.000 104 

411250 Расходи за јубиларне награде 3.800 3.577 94 2.489 144 

411260 

Дневнице за службена путовања у земљи и 

иностранству 500 0 0 0 

 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 35.000 40.486 116 31.701 128 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 3.850 4.161 108 8.259 50 

412000 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И 

УСЛУГА 193.135 181.429 94 180.766 100 

412120 

Расходи за закуп постројења и опреме-канцеларијска 

опреме 2.450 2.628 107 2.420 109 

412210 Расходи по основу утрошка електричне енергије 16.000 16.612 104 13.639 122 

412220 

Расходи за комуналне услуге - Расходи за услуге одвоза 

смећа 1.200 1.245 104 1.140 109 

412220 

Расходи за комуналне услуге - Расходи за услуге 

дератизације и дезинсекције 0   
 

1.500 0 

412230 Расходи за коришћење фиксног телефона 2.500 2.705 108 2.834 95 

412230 Расходи за коришћење мобилног телефона 3.100 3.027 98 2.881 105 

412230 Расходи за коришћење интернета 1.800 1.602 89 1.621 99 

412230 Расходи за поштанске услуге 6.500 7.945 122 6.758 118 

412310 Расходи за канцеларијски материјал 6.000 5.520 92 4.059 136 

412320 Расходи за материјал за одржавање чистоће 2.000 2.333 117 1.306 179 

412330 Расх.за стручну литературу, часописе и днев. штам. 800 293 37 445 66 

412390 

Расходи за остали режијски материјал - Трошкови за 

рекламни материјал 0   

 

0 

 
412390 Расходи за остали режијски материјал 500 350 70 389 90 

412510 Расходи за текуће одржавање зграда 7.500 6.229 83 1.734 359 

412510 Расходи за текуће одржавање амбуланте 0   

 

0 

 

412520 

Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских 

објеката - објеката друмског саобраћаја 15.000 9.360 62 8.317 113 

412520 

Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских 

објеката - водног објекта према цркви у Лончарима 0   

 

5.005 0 

412520 Постављање путне сигнализације на локалним путевима 5.000   0 0 

 

412520 

Чишћење канала на подручју Лончара, Човић Поља и 

Доњег Жабара 0   

 

5.967 0 

412520 Уређење круга код нове зграде Општине 0     0 

 

412520 

Расходи за  текуће одржавање осталих грађевинских 

објеката - канализација 1.400 800 57 1.500 53 

412520 

Расходи за  текуће одржавање осталих грађевинских  

објеката - трошкови одржавања уличне расвјете  10.200 10.761 106 10.225 105 

412520 

Расходи за  текуће одржавање осталих грађевинских  

објеката - трошкови одржавања семафора 2.000   0 1.170 0 

412520 

Расходи за  текуће одржавање осталих грађевинских 

објеката - одржавање објеката за водоснабдијевање 0   

 

0 

 

412530 
Расходи за текуће одржавање опреме - одржавање 
превозних средстава 2.000 1.088 54 1.867 58 

412530 

Расходи за текуће одржавање опреме - одржавање 

канцеларијске опреме 1.000 135 14 516 26 

412610 Расходи по основу службених путовања 380 200 53 340 59 

412630 Расходи по основу утрошка горива 4.000 2.797 70 4.913 57 

412710 
Расходи за услуге финансијског посредовања - 
трошкови платног промета 5.500 5.332 97 5.880 91 

412720 Расходи за услуге осигурања - Осигурање возила 400 318 80 322 99 

412725 

Расходи за услуге осигурања - Расходи за осигурање 

запослених 350 381 109 367 104 
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412730 

Расходи за услуге информисања - Расходи за услуге 

штампања, објављивање тендера, огласа, претплате на 

Сл. гласник итд. 5.300 4.825 91 2.835 170 

412730 Расходи за услуге медија 0   

 

535 0 

412740 Расходи за рачуноводствене услуге 12.000 12.000 100 12.000 100 

412750 Расходи за геодетско - катастарске услуге 1.000 1.229 123 767 160 

412750 

Расходи за геодетско - катастарске услуге - Катастар 

непокретности за излагање и идентификацију 

непокретности 0   

 

0 

 

412750 

Расходи за остале услуге-идентификација 

непокретности 0   
 

0 
 412750 Расходи за адвокатске услуге 0   

 
450 0 

412750 Расходи за остале правне и административне услуге 1.300 1.300 100 3.990 33 

412770 

Расходи за компјутерске услуге - услуге техничке 

подршке - Ресор за трезор 2.585 2.585 100 2.435 106 

412790 Остале услугев - Инспектори 0   

 

0 

 412790 Израда шумско привредне основе 0   

 

7.393 0 

412790 Израда пољопривредне основе 0         

412790 Израда просторног плана општине 0         

412790 Израда стратегије локалног развоја општине 0         

412790 

Остале стручне услуге - ревизија еколошке дозволе за 

канализацију 1.000 995 100 3.366 30 

412810 Расходи за услуге одржавања јавних површина 10.000 9.440 94 8.350 113 

412810 

Расходи за услуге одржавања јавних површина - 

Расходи по основу утрошка ел. расвјете на јавним 

површинама - трошкови енергије - јавна расвјета и 

семафори 25.000 27.549 110 23.468 117 

412920 Расходи за стручно усавршавање запослених 700 587 84 615 95 

412930 

Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа -

привремени и повремени послови 10.000 14.846 148 10.123 147 

412930 
Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних 
група 3.000 2.246 75 2.579 87 

412930 Расходи за накнаде ОИК 8.770 6.125 70 2.700 227 

412930 Расходи за бруто накнаде волонтерима 0   

 

0 

 412940 Расходи по основу репрезентације - чајна кухиња 2.300 1.792 78 3.011 60 

412940 Расходи по основу репрезентације  3.800 5.290 139 1.567 338 

412970 

Расходи по основу пореза и доприноса на терет 

послодавца - Расходи за таксе и накнаде за регистрацију 

возила 500 221 44 220 100 

412970 

Расходи по основу осталих доприноса - фонд 

солидарности 800 841 105 0 

 

412990 

Остали непоменути расходи - контрола исправности 

воде за пиће 0   

 

0 

 
412990 Остали непоменути расходи - притивградна заштита 6.000 6.000 100 6.000 100 

412990 Остали непоменути расходи - остале манифестације 0   

 

0 

 

412990 

Остали непоменути расходи - обезбјеђење општинских 

зграда 1.500 1.897 126 1.247 152 

413000 

РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА И ДРУГИ 

ФИНАНСИЈСКИ ТРОШКОВИ 

 

37.670 

 

37.645 100 

 

34.184 110 

413320 

Расходи по основу камата на примљене зајмове од 

домаћих јавних финансијских субјеката - Нова б. 28.050 28.031 100 30.839 91 

413320 

Расходи по основу камата на примљене зајмове од 

домаћих јавних финансијских субјеката - Нова б. -

средства од ИРБ 9.620 9.614 100 2.045 470 

413710 Трошкови сервисирања зајмова примљ. у земљи 0   

 

1.300 0 

413910 Расходи по основу затезних камата у земљи 0   

 

0 

 414000 СУБВЕНЦИЈЕ 15.400 14.482 94 6.198 234 
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414120 

Субвенције нефинансијским субјектима у осталим 

областима - расходи по основу ванредног стања 

изазваног присуством Covid-19 4.700 4.652 99 0 
 

414140 

Субвенције нефинансијским субјектима у осталим 
областим - расходи по основу утрошка електричне 

енергије - канализација 500 272 54 634 43 

414140 

Субвенције нефинансијским субјектима у осталим 

областима - Одвоз смећа 6.200 6.138 99 5.564 110 

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 4.000 3.420 86 0 
 

415000 ГРАНТОВИ 51.000 41.655 82 54.821 76 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи -

Спортске организације 16.000 16.076 100 18.340 88 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи -

Спортске манифестације 1.000 500 50 1.000 50 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи -
Вјерске организац. - Црквена општина Д. Жабар и 

Лончари 1.500 1.500 100 2.000 75 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи -

Основна школа 2.000 1.614 81 2.232 72 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - 

КУД 0   

 

0 

 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи -

Општински штаб Цивилне заштите 0   

 

0 

 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи -

трошкови за провођење локалних избора 1.000 3.903 390 0 
 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи -

Општинска организација Црвеног крста 3.000 289 10 185 156 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи -

Борачка организација општине Д. Жабар 4.000 2.880 72 325 886 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи -

Савез општина и градова 500 500 100 500 100 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи -

Суфинансирање Ватрогасне јединице 2.500 816 33 4.378 19 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи -

Удружење пензионера 500   0 0 

 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи -

Удружење пољопривредника 1.000 1.196 120 534 224 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи -

Удружење пчелара 500 300 60     

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи -

Синдикална организација Органа управе општине Доњи 

Жабар 0   
 

    

415210 
Текући грантови непрофитним субјектима у земљи -
Остали 3.000 2.621 87 1.349 194 

415210 

Текући грантови непрофитним субј. у земљи -

Амбуланта - струја и телефон 4.500 4.460 99 3.978 112 

415230 

Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи -

Црква у Човић Пољу 10.000 5.000 50 20.000 25 

416000 

ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ 

ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 59.000 51.515 87 64.987 79 

416120 

Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
општине - Текуће помоћи породицама палих бораца, 

ратним војним инвалидима, цивилним жртавама рата и 

демобил. борцима 4.500 4.200 93 3.721 113 
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416120 

Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 

општине-Текуће помоћи студентима 15.000 13.600 91 15.400 88 

416120 
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
општине - Текуће помоћи ученицима - превоз ученика 35.000 29.385 84 41.771 70 

416120 

Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 

општине - Остале текуће дознаке грађанима 4.500 4.330 96 4.095 106 

487000 

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ ЈЕДИНИЦА 

ВЛАСТИ 0 0 

 

11.844 0 

487200 

Трансфери Министарству пољопривреде - наставак 

изградње пјешачке стазе 0   

 

11.844 0 

419000 РАСХОДИ ПО СУДСКИМ РЈЕШЕЊИМА 3.500 2.650 76 2.667 99 

419100 Расходи по судским рјешењима 3.500 2.650 76 2.667 99 

**** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 10.000 0 0 0 

 **** Буџетска резерва 10.000 0 0   

 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 187.150 183.008 98 362.953 50 

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 187.150 183.008 98 362.953 50 

511000 ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ 187.150 183.008 98 362.953 50 

511120 Асфалтирање локалних путева 0   

 

800 0 

511120 

Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и 

простора - Наставак изградње Дома културе у Човић 

Пољу  500 0 0 0 

 

511120 

Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и 

простора - Изградња аутобуских стајалишта уз 

магистрални пут дионица Обудовац 2 - Лончари у Д. 

Жабару 1.000 761 76 0 

 

511120 

Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и 

простора-Изградња дјечијег вртића на подручју 

општине 1.000 819   0   

511120 Адаптација зграде "Агопосавина"  54.000 55.932 104 322.056 17 

511120 Наставак изградње пјешачке стазе 0 

  

5.413 0 

511120 Изградње пјешачке стазе Лончари - Брчко 0   

 

617 0 

511130 

Издаци за изградњу и прибављање ост. саобраћ. обј. -

аутобуско стајалиште код централне Основне школе 1.000   0 4.637 0 

511190 

Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водов. 

Канализација - прикључак на канализациону мрежу Д. 

Жабар  0   

 

0 

 511190 Наставак изградње бунара Баре 0   

 

58 0 

511190 Вањско уређење око зграде нове општине Агропосавине 105.000 108.378 103     

511190 Саобраћајни знакови код нове зграде Општине 500   0     

511290 
Издаци за инвестиц.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију осталих објеката - Јавна расвјета 10.000 9.469 95 21.868 43 

511290 

Издаци за инвестиц.одржавање, реконструкцију и 

адаптацију осталих објеката - постављање олука и 

лимова на згради поред згр.нове општине 3.150 3.150 100     

511320 Издаци за набавку канцелар.опреме, алата и инвент. 11.000 4.499 41 1.516 297 

511350 Издаци за набавку противпожарних апарата за грађане 0   

 

5.988   

511710 

Издаци за осталу нематеријалну произведену имовину -

набавка рачунарског програма 0 0 

 

0 

 621000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 104.530 104.502 100 343.424 30 

621300 Развојна банка 2014. 0   

 

0 

 621300 Нова б. 52.700 52.676 100 49.868 106 

621300 Нова б. - Средства од ИРБ 21.830 21.826 100 3.556 614 

631900 

Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих 

година 30.000 30.000 100 290.000 10 
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  СРЕДСТВА ЗА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 236.260 242.814 103 215.221 113 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 230.760 237.698 103 210.919 113 

411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 71.660 79.385 111 67.164 118 

411100 Расходи за бруто плате 61.000 69.327 114 56.601 122 

411210 

Расходи за накнаде за превоз и смјештај - Расходи за 

накнаде за превоз на посао и са посла 600 565 94 413 137 

411220 

Расходи за нето накнаду директору Центра за социјални 

рад 0   

 

0 

 
411220 Расходи за накнаде за топли оброк  4.000 3.329 83 4.720 71 

411220 Расходи за регрес за годишњи одмор 1.560 1.560 100 1.500 104 

411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 3.500 3.617 103 3.930 92 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 1.000 987 99 0 

 

412000 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И 

УСЛУГА 3.600 3.600 100 4.200 86 

412920 Расходи за остале стручне услуге 0   

 

300 0 

412930 Расходи за бруто накнаде члановима управног одбора 3.600 3.600 100 3.900 92 

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 155.500 154.713 99 139.555 111 

416110 

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 

исплаћују од стране установа социјалне заштите - стална 

новчана помоћ 29.000 28.339 98 27.450 103 

416110 

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 

исплаћују од стране установа социјалне заштите -
додатак за помоћ и његу другог лица 90.500 90.238 100 82.899 109 

416110 

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 

исплаћују од стране установа социјалне заштите - помоћ 

у кући 0   

 

0 

 

416110 

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 

исплаћују од стране установа социјалне заштите -

смјештај у домове 33.000 33.456 101 24.306 138 

416110 

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 

исплаћују од стране установа социјалне заштите -

једнократна новчана помоћ 2.000 1.280 64 4.300 30 

416120 

Текуће помоћи породици, дјеци и омладини - Подстицај 

наталитету 1.000 1.400 140 600 233 

416120 

Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 

општине - Остале текуће дознаке грађанима  0   

 

0 

 

416130 

Остале капиталне дознаке штићеницима установа 

социјалне заштите 0   

 

0 

 

487000 

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ ЈЕДИНИЦА 

ВЛАСТИ 5.500 5.116 93 4.302 119 

487400 
Трансфери Фонду здравственог осигурања - за 
социјално угр. лица 5.500 5.116 93 4.302 119 

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 500 100 20 5.568 2 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 500 100 20 5.568 2 

412000 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И 

УСЛУГА 500 100 20 5.568 2 

412510 

Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских 

објеката 0   

 

5.195 0 

412510 

Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских 

објеката - Мрежа за игралиште у Дујковачи 0   

 

223 0 

412930 Расходи за остале накнаде за рад ван радног односа 500 100 20 150 67 
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510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5.256 0 0 0   

511000 ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ 5.256 0 0 0   

511120 

Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и 

простора - Изградња сале за вјерске обреде у Лончарима 5.256   0 0   

  

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.545.434 1.512.802 98 1.873.869 81 

 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2020.ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Табела 1 

     
Функционални 

код Ф  У  Н  К  Ц  И  Ј  А 

УСВОЈЕНИ 

РЕБАЛАНС 

ЗА 2020. 

ОСТВАРЕЊЕ 

ЗА 2020. 

ИНДЕКС 

(4/3) 

ОСТВАРЕЊЕ 

ЗА 2019. 

ИНДЕКС 

(4/6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Опште јавне услуге 976.598 943.356 97 891.049 106 

2 Одбрана 0     0   

3 Јавни ред и сигурност 0 816   0   

4 Економски послови 15.000 117.738 785 30.828 382 

5 Заштита животне средине 17.400 16.823 97 15.054 112 

6 Стамбени и заједнички послови 181.406 102.741 57 343.982 30 

7 Здравство 4.500 4.413 98 3.978 111 

8 Рекреација, култура, религија 28.500 23.075 81 41.340 56 

9 Образовање 52.000 44.625 86 59.403 75 

10 Социјална заштита 155.500 154.713 99 139.555 111 

УКУПНО 1.430.904 1.408.300 98 1.525.189 92 
 

Табела 2 

     
Функционални 

код Ф  У  Н  К  Ц  И  Ј  А 

УСВОЈЕНИ 

РЕБАЛАНС 

ЗА 2020. 

ОСТВАРЕЊЕ 

ЗА 2020. 

ИНДЕКС 

(4/3) 

ОСТВАРЕЊЕ 

ЗА 2019. ИНДЕКС (4/6) 

1 2 3 4 5 6 7 

ЗУ Заједничке услуге 1.194.904 1.187.974 99 1.282.589 93 

ИУ Индивидуалне услуге 236.000 220.326 93 242.600 91 

  УКУПНО(1+2) 1.430.904 1.408.300 98 1.525.189 92 

 
АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА 

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА 
                                                                                                                                                                                                 

65,1
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ПОРЕСКИ  ПРИХОДИ 

Порески приходи у 2020.години износе 905.803 KM, односно индекс њиховог остварења у односу 

на планиране за 2020.годину је 93, а у односу на остварење у 2019.години је 94. Учешће пореских 
прихода у односу на укупно остварене приходе је 65,10%. 
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Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности, који обухватају порез на 

приходе од самосталних дјелатности, порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу 
и порез на лична примања по основу радног односа остварени су у износу од 28.835 КМ или 54% у 

односу на план, а 102% у односу на остварење у претходној години. Није било битних разлика у 

остварењу у односу на претходну годину. 
Порез на имовину, у чијој структури су: порез на имовину, порез на непокретности, порез на 

наслијеђе и поклоне и порез на пренос непокретности и права су остварени у износу од 17.735 КМ, 

односно 44% у односу на планиране и 97% у односу на остварење у претходној години. На остварење 

ових прихода није могуће утицати, а самим тим тешко је и реално планирати, па је због тога проценат 
остварења у односу на план мањи. 

Индиректни порези (ПДВ) су остварени у износу од 857.363 KM. Индекс остварења овог, као 

најзначајнијег прихода је 99 у односу на планиране, а 95 у односу на остварење истог у претходној 
години.  

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 

Непорески приходи у посматраном периоду износе 131.206 КМ, односно 66% у односу на 

планиранe, а 104% у односу на остварење у 2019.години. Њихово учешће у укупно оствареним 
приходима је 9,43%. 

Oпштинске административне таксе су остварене у износу од 6.968 KM, што у односу на планирану 

величину представља остварење од 46%, а у односу на остварење у претходној години 75%.  
Приход по основу комуналних такси је остварен у износу од 27.022 КМ што представља 

остварење од 60% у односу на планиране величине, а 115% у односу на претходну годину. Код такси 

које су планиране буџетом дошло је до пада у односу на планиране. 
Најзначајнији по величини, у структури непореских прихода, је приход по основу накнада по 

разним основама који je остварен у износу од 58.452 KM, што представља 63% од плана, а 115% од 

остварења у 2019.години.    

Приходи од пружања јавних услуга су остварени у износу од 19.860 KM.  
Остали непорески приходи износе 13.790 KM, што представља 138% од плана, а 84% од остварења 

у 2019. години. 
    

ГРАНТОВИ у износу од 80.000 КМ односе се на средства дозначена од Фонда за заштиту животне 

средине, а намијењена су за уређење круга око нове зграде Општине. 
 

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ - ПОМОЋИ 

у износу 274.202 КМ односе се на трансфер од Министарства управе и локалне самоуправе за редовно 
финансирање неразвијених општина у износу од 83.200 КМ, трансфер од Министарства здравља и 

социјалне заштите за побољшање социјалне заштите на подручју општине у износу од 82.602 КМ, 

трансфер од ентитета у износу од 107.400 за сузбијање посљедица Covid-a 19, те износу од 1.000 КМ за 
трошкове комуналног полицајца. 

ОСТАЛИ ПРИМИЦИ у износу од 32 КМ односе се на наплаћена потраживања према записницима 

од стране Пореске управе Републике Српске. 
 

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА 
СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ВРСТАМА 
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ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

Текући расходи су остварени у износу од 1.220.176 КМ, односно, индекс остварења у односу на 
годишњи план je 99, а у односу на претходну годину је 106. Учешће ових расхода у укупно оствареним 

расходима је 80%.  

Расходи за лична примања су остварени у износу од 673.525 КM или 3% више у односу на 
планиране и 14% више у односу на остварење у 2019.години. У структури ових расхода, расходи за 

бруто плате запослених износе 556.181 КМ, а расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених износе 112.196 КМ. У бруто накнаде спадају: Накнаде за превоз радника на посао и 

са посла, накнаде за топли оброк, регрес за годишњи одмор и јубиларне награде. Расходи за бруто плате 
су извршени за 3% више у односу на план, а остварење у односу на претходну годину је за 16% веће. 

Накнаде трошкова запослених су у односу на план повећане за 3%, а у односу на претходну годину за 

12%. Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) износе 5.148 КМ, а односе се на исплате 
помоћи за случај смрти радника и ужих чланова породице. 

Расходи по основу коришћења роба и услуга износе 243.991 KM или 95% у односу на план, а за 

6% су мањи у односу на претходну годину. У оквиру ових трошкова налазе се расходи прокњижени на 

економским кодовима од 412100 - 412900, а односе се на трошкове Скупштине, Општинске управе, 
Мјесних заједница и Центра за социјални рад. 

Трошкови закупа опреме су остварени у износу од 2.628 КМ гдје је дошло до повећања за 7% у 

односу на план. Ови трошкови се односе на закуп линије за трезорско пословање. 
Трошкови електричне енергије  су остварени у износу од 16.612 КМ или 104% у односу на план, а 

122% у односу на претходну годину.  

Трошкови услуга одвоза смећа остварени су у износу од 1.245 KM, односно 104% у односу на 
план. 

Расходи за поштaнске услуге су остварени у износу од 7.945, а расходи за телефонске услуге и 

интернет у износу од 7.334 КМ. Није било значајнијих осцилација у оквиру ових расхода. 

Расходи за канцеларијски материјал остварени су у износу од 5.520 KM, што је за 8% мање од 
планираних, а за 36% више од остварења у претходној години.  

Расходи за текуће одржавање су у укупном износу остварени 64% у односу на план и износе 

28.373 КМ, а 68% односу на претходну годину. Посматрајући аналитику ове групе трошкова 
примјећујемо да су расходи за текуће одржавање друмског саобраћаја смањени,  док су све остале ставке 

ових расхода остварене у складу са планом. 

Расходи по основу путовања у земљи су остварени у износу од 2.997 КМ, што је за 32% мање од 
планираних, а за 43% мање у односу на претходну годину. Расходи по основу утрошка горива износе 

2.797 КМ, што представља смањење за 30% у односу на план, а за 43% у односу на претходну годину.  

Трошкови платног промета су остварени у износу од 5.332 КМ или 97% у односу на план, а 91% у 

односу на претходну годину. Ови трошкови су у оквиру плана. 
Расходи за осигурање запослених и осигурање и регистрацију возила су остварени у складу са 

прописима који регулишу ову област и износе 381 КМ. 

Расходи за услуге јавног информисања који се односе на услуге штампања, објављивање тендера, 
огласа итд. остварени су у износу од 4.825 КМ или 91% у односу на план, а 170% у односу на претходну 

годину. 

Расходи за рачуноводствене услуге су остварени у проценту од 100% у односу на планиране, а 

расходи за геодетске услуге су остварене за 23% више од планираних. Расходи за правне и 
административне услуге су остварене у износу од 1.300 КМ и у оквиру су плана.  

Расходи за услуге одржавања јавних површина у износу од 9.440 КМ односе се на кошење 

банкина, одржавање гробља и осталих јавних површина. Трошкови енергије за јавну расвјету су 
остварени у износу од 27.549 КМ, што је у односу на план више за 10%, а за 17% више у односу на 

остварење у прошлој години. 

Расходи за бруто накнаде по основу повремених и привремених послова и уговора о дјелу су 
остварени  у односу на планиране у проценту од 148%, а остварење у односу на претходну годину је 

147%.  До повећања је дошло усљед радова на адаптацији нове зграде Општине гдје су ангажована лица 

за повремене послове. Трошкови репрезентације су повећани за 39% у односу на план. За противградну 

заштиту је издвојено 6.000 KM, односно 100% у односу на годишњи план, а према уговору са Владом 
РС. Остали непоменути расходи износе 1.897 КМ, (26% више у односу на план), а односе се на 

обезбјеђење зграде општине и слично. 
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Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима износе 58.862 КМ, што је у складу са 

планом, а за 16% мање у односу на претходну годину.  Расходи за бруто накнаде скупштинским радним 
тијелима износе 3.726 КМ или 24% више у односу на план, а за 39% мање у односу на претходну годину. 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови су остварени у износу од 37.645 KM или 

100% у односу на план, а односе се на камате на кредитна средства која су намијењена и утрошена за 
капиталне инвестиције и обавезе према добављачима из ранијих година.  

Субвенције у износу од 14.482 КМ или 94% од планиране величине односе се на субвенције  по 

основу утрошка електричне енергије за канализацију и одвоз смећа за одређене категорије 

становништва. 
Грантови у 2020.години износе 41.655 KM, односно 82% у односу на план, а за 24% су мањи од 

остварења у претходној години. 

Средства за спортске организације су издвојена у износу од 16.075 KM, односно 100% у односу на 
план, a средства за финансирање спортских манифестација у посматраној години су издвојена у износу 

од 500 KM или 50% у односу на планирану величину. 

Текући грантови вјерским организацијама - Српској православној цркви су дозначени у износу од 

1.500 КМ или 100% од планиране величине, те капитални грант за изградњу Цркве у Човић Пољу у 
износу од 5.000 КМ.  

Основној школи је издвојено 1.614 КМ за материјалне трошкове.  

Борачкој организацији општине Доњи Жабар је издвојено 2.880 KM. 
За суфинансирање Ватрогасне јединице је издвојено 618 КМ или 33% од планиране величине. 

Остале помоћи непрофитним организацијама су исплаћене у износу од 2.621 KM. 

За суфинансирање амбуланте издвојено је 4.460 КМ за трошкове електричне енергије и 
телефонских услуга. 

Дознаке на име социјалне заштите износе 206.228 KM, што je за 4% мање у односу на  план, а 

остварење у односу на претходну годину је 101%. 

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују од стране буџета у виду сталних 
социјалних помоћи износе 28.339 КМ или 98%  у односу на годишњи план. Текуће дознаке корисницима 

социјалне заштите које се исплаћују од стране буџета у виду додатка за помоћ и његу другог лица износе 

90.238 КМ или 100% у односу на план. Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 
исплаћују од стране буџета у виду обезбјеђења смјештаја у домове износе 33.456 КМ или 101% у односу 

на план. Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују од стране буџета у виду 

једнократних помоћи износе 1.280 КМ или 64% у односу на план. 
Средства за војне инвалиде, рањене борце и породице погинулих бораца су издвојена у висини од 

4.200 KM или 93% у односу на план. 

Стипендије студентима износе 13.600 KM, односно, индекс њиховог у односу на планиране је 91.  

Индекс остварења трошкова превоза ученика у односу на план је 84.   
Ови трошкови се односе на превоз ученика у основну школу у износу од 19.919 КМ и средње 

школе у износу од 9.466 КМ.  

Текуће помоћи породици, дјеци и омладини-подстицај наталитету су издвојене у износу од 1.400 
или 140% од планиране величине. 

Остале текуће дознаке грађанима су издвојене у износу од 4.330 KM, a oдносе се на помоћи 

појединцима на основу појединачних захтјева. 

Расходи по судским рјешењима износе 2.650 КМ или 76% у односу на план.  
Трансфери између различитих јединица власти износе 5.116 КМ који се односи на здравствено 

осигурање социјално угрожених лица.  

Расходи за Мјесне заједнице износе 100 KM или 20% у односу на план, а односе се накнаде 
предсједницима Мјесних заједница. 

 

КАПИТАЛНИ  РАСХОДИ 
 

ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ 

Трошкови за набавку сталних средстава су остварени у износу од 183.008 KM или 98% у односу 

на план, а 50% у односу на претходну годину. Учешће ових расхода у укупно оствареним расходима је 

12,08 %. 
За адаптацију зграде „Агропосавина“ Доњи Жабар је утрошено 55.932 КМ.  

За идејне пројекте Дјечјег вртића на подручју општине утрошено је 819 КМ, а аутобуског 

стајалишта  на магистралном путу Обудовац - Доњи Жабар 716 КМ. 
За вањско уређење око нове зграде општине утрошено је 108.378 КМ. 

За јавну расвјету је утрошено 9.469 КМ. 
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За набавку канцеларијске опреме је утрошено 4.499 КМ. 

За постављање олука и лимова на зграду поред нове зграде општине утрошено је 3.150 КМ. 
Овдје треба напоменути да је Фонд за заштиту животне средине директно дозначио износ од 

80.000 КМ за вањско уређење око нове зграде општине. 
 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА у износу од 74.502 KM или 100% у односу на план односе се на 
отплату ануитета по кредиту који је реализован у 2017.години и кредиту који је реализован у 

2019.годину. Намјена ових кредита је била у сврху отплате свих дотадашњих кредита, за капиталне 

инвестиције, отплате обавеза према Пореској управи и добављачима из ранијих година. 
 

Остали издаци у износу од 30.000 КМ односе се на исплате добављачима за расходе из ранијих 

година.  
 

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

Средства буџетске резерве су распоређена на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 43. Закона буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 10. Одлуке о 

извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2020.годину, број 01-022-57/20,  Рјешењем број 02-401-5/20, а 
односи се на следеће расходе: 

- економски код 411100 - расходи за бруто плате у износу од 1.220,00 КМ у оквиру потрошачке 

јединице Општинске управе (00720130) и 
- економски код 411100 - расходи за бруто плате у износу од 8.330,00 КМ у оквиру потрошачке 

јединице Центар за социјални рад (00720300). 
 

РЕАЛОКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

Ралокација буџетских средстава је извршена на основу на основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 41. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 9. 

Одлуке о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2020.годину, број 01-022-57/20, рјешењем број 02-
022-19/20, а односи се на следеће реалокације: 

У оквиру потрошачке јединице Општинска управа општине Доњи Жабар (00720130) извршене су 

следеће реалокације: 
1. са економског кода 412520 - расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - објеката 

друмског саобраћаја у износу од 5.640,00 КМ реалоцирати на економски код 411100 - расходи за 

бруто плате у износу од 5.640,00 КМ. 

2. са економског кода 412520 - расходи за постављање путне сигнализације на локалним путевима у 
износу од 4.675,00 КМ КМ реалоцирати на:  

     - економски код 411220 - расходи за накнаде и порез за топли оброк у износу од 2.580,00 КМ, 

     - економски код 411290 - расходи за доприносе на топли оброк у износу од 1.270,00 КМ, 
     - економски код 411410 - расходи за отпремнине и једнократне помоћи у износу од 360,00 КМ, 

     - економски код 412940 - расходи по основу репрезентације у износу од 465,00 КМ. 

3. са економског кода 412520 - расходи за текуће одржавање опреме - превозних средстава у износу од 

838,00 КМ реалоцирати на:  
     - економски код 412210 - расходи по основу утрошка електричне енергије у износу од 329,00 КМ, 

     - економски код 412230 - расходи за коришћење интернета у износу од 43,00 КМ, 

     - економски код 412230 - расходи за коришћење фиксног телефона у износу од 232,00 КМ, 
     - економски код 412230 - расходи за коришћење мобилног телефона у износу од 234,00 КМ, 

4. са економског кода 412520 -расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - трошкови 

одржавања семафора у износу од 1.417,00 КМ реалоцирати на:  
    - економски код 412230 - расходи за поштанске услуге у износу од 1.081,00 КМ, 

    - економски код 412220 - расходи за комуналне услуге - одвоз смећа у износу од 131,00 КМ, 

    - економски код 412230 - расходи за закуп постројења и опреме у износу од 205,00 КМ, 

5. са економског кода 511320 - издаци за набавку канцеларијске опреме, алата и инвентара у износу од 
6.500,00 КМ реалоцирати на: 

    - економски код 412810 - расходи за услуге одржавања јавних површина - трошкови енергије - јавна  

расвјета и семафори у износу од 1.590,00 КМ, 
    - економски код 412810 - расходи за одржавања јавних површина у износу од 400,00 КМ, 

    - економски код 412940 - расходи по основу репрезентације у износу од 195,00 КМ, 

    - економски код 412930 - раходи за бруто накнаде за рад ван радног односа - привремени и 
повремени послови у уговори о дјелу у износу од 400,00 КМ, 

    - економски код 412930 - расходи за накнаде ОИК у износу од 990,00 КМ, 
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    - економски код 511190 - вањско уређење око зграде нове општине „Агропосавина“  у износу од 

2.925,00 КМ. 
 

СТАЊЕ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА, НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА, ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 

НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ 

На крају анализе треба истаћи да је неотписана вриједност сталних средстава општине Доњи 
Жабар на почетку 2020.године била 6.489.778  KM, a на крају 6.510.510 KM, што значи да је дошло до 

повећања за 20.732 КМ. Стална средства се односе на земљиште, канализациону мрежу, грађевинске 

објекте, путеве, нисконапонску мрежу, вањска освјетљења, oпрему, регулациони и урбанистички план и 

сл. 
Почетно стање новчаних средстава на почетку 2020.године је 81.126 KM, a завршно 56.805 KM.  

На дан 31.12.2020.године стање новчаних средстава на банковним рачунима је 56.764 КМ, а у 

благајни 41 КМ. 
Краткорочна потраживања и разграничења на почетку обрачунског периода су износила 59.244 

KM, a на крају 81.248 KM. Ова потраживања се односе на потраживања по основу пореза, такси и 

накнада и дате авансе. 
Дугорочна потраживања на крају 2020.године износе 17 КМ, а односе се на порезе и непореске 

приходе за које је продужен рок плаћања. 

Укупна актива општине Доњи Жабар износи 6.648.580 КМ. 

Краткорочне финансијске обавезе и краткорочна разграничења на почетку године су износиле  
386.198 KM, а на крају 491.261 KM. Ове обавезе се односе на обавезе према добављачима, физичким 

лицима и радницима и дио дугорочног кредита који доспијева до годину дана. 

Стање дугорочних кредита на почетку године je 716.425 KM, a на крају 638.090 KM.  
Трајни извори средстава и на почетку и на крају 2020.године износе 146.240 КМ. 

Резерве на почетку године износе 42.379 КМ, а на крају године 33.221 КМ. 

Финансијски резултат на дан  01.01.2020.године износи 5.338.947 KM,  a, такође,  исти је износ и 

на дан 31.12.2020.године на овом конту према билансу стања. 

Финансијски резултат текуће године на дан 31.12.2020.године према билансу успјеха и билансу 

стања износи 821 КМ. 

Укупна пасива општине Доњи Жабар износи 6.648.580 КМ. 

 
Образложење 

Разматрање Извјештаја о извршењу буџета за 2020.годину предвиђено је програмом рада 

Скупштине општине Доњи Жабар, а у складу са чланом 46. Закона о буџетском систему Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16). 

У овом извјештају дат је акценат на анализу остварења плана буџета, те анализу структуре 

буџетских средстава.  

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

трансфери између буџетских јединица - помоћи и остали примици. 

Расходи су приказани табеларно према економској, организационој и функционалној 
класификацији. У оквиру анализе расхода анализирани су текући расходи, трансфери између буџетских 

јединица, издаци за нефинансијску имовину-капитални расходи, издаци за отплату дугова и остали 

издаци.  
   

 

60. 
 

На основу члана 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 06.04/400-502-1/21 од 

04.05.2021.године, Скупштина Oпштине Доњи Жабар, на 4. редовној сједници одржаној дана 

21.05.2021.године, доноси: 
 

О Д Л У К У  
о усвајању Буџета Oпштине Доњи Жабар за 2021.годину 

 



Петак, 28. мај 2021.године. - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 3/21 

страна 25. 

 

I                                        

Усваја се Буџет Oпштине Доњи Жабар за 2021.годину у износу од 1.500.449 КМ.  
 

II 
Саставни дио ове Одлуке је Буџет општине Доњи Жабар за 2021.годину. 

 

III 

Ова Oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-31 /21                             ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 21.05.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 

 

О  Д  Л  У  К  А 

 O  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

УВОД 
 

Буџет за општину Доњи Жабар за 2021.годину планиран је на пројекцији прихода и расхода, која 

се базира на процјени истих у 2020.години, поштујући Документ оквирног буџета. План прихода за 

2021.годину сличан је процјени, односно приједлогу ребаланса буџета за 2020.годину. На планирање 
појединих ставки у структури расхода утицала је процјена остварења истих у 2020.години и познатих у 

2021.години, водећи рачуна о максималним мјерама штедње, посебно када су у питању текући трошкови 

општинске управе, као и остали расходи. Треба истаћи да се планирању приступило крајње рационално, 
имајући у виду и одређена улагања у нефинансијску имовину. 

Укупни приходи су планирани у износу од 1.500.449 KM, од чега, порески приходи износе  

1.003.449 KM,  непорески 211.000 KM, трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти  

(помоћи од Владе РС) 166.000 и примици за нефинансијску имовину 120.000 КМ. 
Укупни расходи су планирани у износу од 1.500.449 KM, од чега текући расходи износе 1.306.070 

KM, трансфери између различитих јединица власти 10.200 КМ, капитални расходи износе 64.500 KM, 

средства за отплату домаћег задуживања 78.400 KM, остали издаци 36.279 КМ и средства буџетске 
резерве износе 5.000 KM. 

Структура прихода и расхода је приказана у табелама које предстоје. 
 

       П  Р  И  Ј  Е  Д  Л  О  Г       Б   У   Џ   Е   Т   А 

ОПШТИНE ДОЊИ ЖАБАР  ЗА 2021.ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО 

Економски  

код 
О П И С 

УСВОЈЕНИ 

РЕБАЛАНС 

ЗА 2020. 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА ЗА 

2021. 

ИНДЕКС 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ  1.521.740 1.380.449 91 

710000 Порески приходи 970.285 1.003.449 103 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит     

 712000 Доприноси за социјално осигурање     

 713000 Порез на лична примања и приходе од самосталне дјелатности 53.000 60.000 113 

714000 Порези на имовину 40.285 44.449 110 

715000 Порези на промет производа и услуга 8.000 8.000 100 

716000 Царине и увозне даџбине     
 717000 Индиректни порези дозначени од УИО 864.000 886.000 103 

719000 Остали порески приходи 5.000 5.000 100 

720000 II Непорески приходи 198.025 211.000 107 

721000 

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних 

курсних разлика 8.000 12.000 150 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 180.000 180.000 100 

723000 Новчане казне 25   0 

728000 

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 

транс.размј.     

 729000 Остали непорески приходи 10.000 19.000 190 

730000 III Грантови 80000 0 0 
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731000 Грантови 80.000   0 

780000 IV Трансфери између или унутар јединица власти 273.430 166.000 61 

781000 Трансфери између буџетских јединица различитог нивоа власти     

 787000 Трансфери између различитих јединица власти 166.030 166.000 100 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 107400   0 

  Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  1.248.498 1.321.270 106 

410000 I Текући расходи  1.232.998 1.306.070 106 

411000 Расходи за лична примања запослених 654.790 735.660 112 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 256.138 234.390 92 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 37.670 33.820 90 

414000 Субвенције 15.400 6.700 44 

415000 Грантови 51.000 48.000 94 

416000 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова 
214.500 242.500 

113 

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 3.500 5.000 143 

480000 II Трансфери између и унутар  јединица власти 5500 10200 185 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 5.500 10.200 185 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти     

 * * *  III Буџетска резерва 10.000 5.000 50 

  В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 273.242 59.179 22 

  Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-II-IV)   -192.406 55.500 -29 

810000 I Примици за нефинансијску имовину 0 120000 

 811000 Примици за произведену сталну имовину     

 812000 Примици за драгоцјености     

 813000 Примици за непроизведну сталну имовину 0 120.000 

 

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 

 

881000 

Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или 

унутар јединица власти 0 0 

 510000 III Издаци за нефинансијску имовину 192.406 64.500 34 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 192.406 64.500 34 

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 

 

581000 

Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или 

унутар јединица власти 0 0 

   Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 80.836 114.679 142 

  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 
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911000 Примици од финансијске имовине     

 

918000 

Примици од финансијске имовине из трансакција између или 

унутар јединица 0 0 

 610000 II Издаци за финансијску имовину 0 0 0 

611000 Издаци за финансијску имовину     

 

618000 

Издаци од финансијске имовине из трансакција између или 

унутар јединица 0 0 

   Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I–II) -74.530 -78.400 105 

920000 I Примици од задуживања 0 0 

 921000 Примици од задуживања 0 0 

 

928000 

Примици од задуживања из трансакција између или унутар 

јединица власти 0 0 

 620000 II Издаци за отплату дугова 74.530 78.400 105 

621000 Издаци за отплату дугова 74.530 78.400 105 

628000 

Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар 

јединица власти 0 0 

   З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) -30000 -36279 121 

930000 I Остали примици     
 931000 Остали примици     
 

938000 
Остали примици из трансакција између или унутар јединица 
власти     

 630000 II Остали издаци 30000 36279 121 

631000 Остали издаци 30.000 36.279 121 

638000 
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 
власти     

 *** И. Расподјела суфицита из ранијих периода 23.694 0 0 

  J. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0 0 

  

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2021.ГОДИНУ  

БУЏЕТСКИ  ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Економски  

код 
О П И С 

УСВОЈЕНИ 

РЕБАЛАНС 

ЗА 2020. 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА ЗА 

2021. 

ИНДЕКС 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ   1.521.740 1.380.449 91 

710000 П о р е с к и  п р и х о д и 970.285 1.003.449 103 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0 0 

 711100 Порези на доходак 0 0 

 711200 Порези на добит правних лица     
 711300 Порези на приходе од капиталних добитака     

 
712000 Доприноси за социјално осигурање 0 0 

 712100 Доприноси за социјално осигурање     

 713000 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 53.000 60.000 113 

713100 Порези на лична примања и приходе од самост. дјелатности 53.000 60.000 113 

714000 Порези на имовину 40.285 44.449 110 

714100 Порез на имовину 33.785 37.949 112 

714200 Порези на наслеђе и поклоне 1.500 1.500 100 

714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције 5.000 5.000 100 

714900 Остали порези на имовину     

 715000 Порези на промет производа и услуга 8.000 8.000 100 

715100 Порези на промет производа  500 500 100 

715200 Порези на промет услуга     

 715300 Акцизе 7.500 7.500 100 

716000 Царине и увозне даџбине     

 716100 Царине и увозне даџбине     

 717000 Индиректни порези дозначени од УИО 864.000 886.000 103 

717100 Индиректни порези дозначени од УИО 864.000 886.000 103 
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719000 Остали порески приходи 5.000 5.000 100 

719000 Остали порески приходи 5.000 5.000 100 

720000 Н е п о р е с к и   п р и х о д и 198.025 211.000 107 

721000 

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних 

курсних разлика 8.000 12.000 150 

721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права     

 721200 Приходи од закупа и ренте 8.000 12.000 150 

721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 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 180.000 180.000 100 

722100 Административне накнаде и таксе 15.000 15.000 100 

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

722400 Накнаде по разним основима 93.000 93.000 100 

722500 Приходи од пружања јавних услуга 27.000 27.000 100 

722500 Спонзорство за сајам привреде 0 0 

 723000 Новчане казне 25 0 0 

723100 Новчане казне 25 0 0 

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 10.000 19.000 190 

729121 Самодопринос за јавну расвјету 0 4.000 

 729100 Остали непорески приходи 10.000 15.000 150 

729100 Остали непорески приходи 0 0 

 730000 Г р а н т о в и 80.000 0 0 

731000 Грантови 80.000 0 0 

731100 Грантови из иностранства     

 731200 Грантови из земље 80.000 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  

власти 273.430 166.000 61 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 273.430 166.000 61 

787100 Трансфери од државе     

 787200 Трансфери од ентитета 166.030 166.000 100 

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 107.400 0 0 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0 120.000 

 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 0 120.000 

 811000 Примици за произведену сталну имовину 0 0 

 811100 Примици за зграде и објекте 0   

 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 

 812100 Примици за драгоцјености     

 813000 Примици за непроизведну сталну имовину 0 120.000 
 813100 Примици за земљиште 0 120.000 

 813200 Примици за подземна и површинска налазишта     
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813300 Примици за остала природна добра     

 813900 Примици за осталу непроизведену имовину     

 

814000 

Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и 

обустављених послова 0 0 

 

814100 

Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и 

обустављених послова     

 815000 Примици за сталне залихе 0 0 

 815100 Примици за стратешке залихе     

 

816000 

Примици од залиха материјала, учинка, робе и ситног инвентара, 

амбалаже и сл. 0 0 

 

816100 

Примици од залиха материјала, учинка, робе и ситног инвентара, 

амбалаже и сл.     

 

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 

 

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 1.521.740 1.500.449 99 

 

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ОПШТИНЕ Д.ЖАБАР ЗА 2021.ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ  

  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Економски  

код 

О П И С 

УСВОЈЕНИ 

РЕБАЛАНС 

ЗА 2020. 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА ЗА 

2021. 

ИНДЕКС 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  1.248.498 1.321.270 106 

410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и  1.232.998 1.306.070 106 

411000 Расходи за лична примања 654.790 735.660 112 

411100 Расходи за бруто плате 541.000 611.000 113 

411200 

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених 108.940 122.660 113 

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме болов.(бруто) 0 0 
 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 4.850 2.000 41 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 256.138 234.390 92 

412100 Расходи по основу закупа 2.450 2.450 100 

412200 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 31.100 30.200 97 

412300 Расходи за режијски материјал 9.300 9.100 98 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 0 0 

 412500 Расходи за текуће одржавање 44.100 28.000 63 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 4.380 2.800 64 

412700 Расходи за стручне услуге 29.435 37.785 128 

412800 

Расходи за услуге одрж.јавних површина и зашт.животне 

средине 35.000 34.000 97 

412900 Остали некласификовани расходи 100.373 90.055 90 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 37.670 33.820 90 

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 37.670 33.820 90 

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 15.400 6.700 44 

414100 Субвенције 15.400 6.700 44 

415000 Грантови 51.000 48.000 94 
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415100 Грантови у иностранство     

 415200 Грантови у земљи 51.000 48.000 94 

416000 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова 214.500 242.500 113 

416100 

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 214.500 242.500 113 

416300 

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују 

из буџета Републике, општина и градова 0 0 

 

417000 

Дознаке на име социјалне заштите које  исплаћују институције 

обавезног социјалног осигурања 0 0 

 417100 Дознаке по основу пензијског осигурања     

 417200 Дознаке по основу здравственог осигурања     

 417300 Дознаке по основу осигурања од незапослености     

 417400 Дознаке по основу дјечије заштите     

 

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     

 

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 3.500 5.000 143 

419100 Расходи по судским рјешењима 3.500 5.000 143 

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 10.200 185 

487000 Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 5.500 10.200 185 

487000 Трансфери између различитих јединица власти     

 487100 Трансфери држави     

 487200 Трансфери ентитету 0 0 
 487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе     

 487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 5.500 10.200 185 

487900 Трансфери осталим нивоима власти     

 488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 

 488100 Трансфери унутар исте јединице власти     

 **** Буџетска резерва 10.000 5.000 50 

**** Буџетска резерва 10.000 5.000 50 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 192.406 64.500 34 

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 192.406 64.500 34 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 192.406 64.500 34 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 168.256 25.000 15 

511200 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 13.150 8.000 61 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 11.000 29.500 268 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме     
 511500 Издаци за биолошку имовину     

 511600 Издаци за инвестициону имовину     

 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 0 2.000 

 512000 Издаци за драгоцјености 0 0 

 512100 Издаци за драгоцјености     

 513000 Издаци за непроизведну сталну имовину 0 0 

 513100 Издаци за прибављање земљишта     

 513200 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта     

 513300 Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта     

 

513400 

Издаци по основу улагања у побољшање подземних и 

површинских налазишта     

 513500 Издаци за прибављање осталих природних добара     
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513600 

Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних 

добара     

 513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину     

 514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0 0 

 514100 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0 0 

 515000 Издаци за стратешке залихе 0 0 

 515100 Издаци за стратешке залихе     

 

516000 

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже 

и сл. 0 0 

 

516100 

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже 

и сл.     

 

518000 

Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и 

опреми 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 1.440.904 1.385.770 96 
 

   П Р И Ј Е Д Л О Г  Б У Џ Е Т А 

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  ЗА 2021.ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ 

Економски  

код 
О П И С 

УСВОЈЕНИ 

РЕБАЛАНС 

ЗА 2020. 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА ЗА 

2021. 

ИНДЕКС 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е  -80.836 -114.679 142 

  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   0 0 

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

 911000 Примици од финансијске имовине 0 0 

 911100 Примици од хартија од вриједности (изузев акција)     

 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 

 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 -74.530 -78.400 105 
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920000 П р и м и ц и   о д   з а д у ж и в а њ а 0 0 

 921000 Примици од  задуживања 0 0 

 921100 Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција)     

 921200 Примици од узетих зајмова 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 74.530 78.400 105 

621000 Издаци за отплату дугова 74.530 78.400 105 

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 74.530 78.400 105 

621400 Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства     

 621900 Издаци за отплату осталих дугова     
 

628000 
Издаци за отплату дугова из транс.између или унутар јединица 
власти     

 628100 Издаци за отплату дугова код других јединица власти     

 

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 -30.000 -36.279 121 

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

 931000 Остали примици 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 

 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  30.000 36.279 121 

631000 Остали издаци 30.000 36.279 121 

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност     

 631200 Издаци по основу депозита и кауција     
 631300 Издаци по основу аванса     

 631900 Остали издаци 30.000 36.279 121 

638000 Остали издаци из транс.између или унутар јединица власти 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 23.694   0 
 

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2021.ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ  

РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 

Економски  

код 
О П И С 

УСВОЈЕНИ 

РЕБАЛАНС 

ЗА 2020. 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА ЗА 

2021. 

ИНДЕКС 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  1.248.498 1.321.270 106 

  СРЕДСТВА ЗА СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ 58.903 62.005 105 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 58.903 62.005 105 

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 58.903 62.005 105 

412930 

Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа - привремени 

и повремени послови 600 600 100 
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412930 

Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа - Расходи за 

бруто накнаде скупштинским одборницима 55.000 55.000 100 

412930 

Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа-Расходи за 

накнаде скупштинским радним тијелима 3.000 6.105 204 

412930 

Расходи за остале накнаде за рада ван радног односа (Секретар 

СО) 0 0 

 

412940 

Расходи по основу репрезентације-трошкови општинских и 

осталих манифестација 0 0 

 412940 Расходи по основу репрезентације 303 300 99 

  СРЕДСТВА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ 1.234.515 1.167.984 95 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 942.835 993.805 105 

411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 583.130 653.900 112 

411100 Расходи за бруто плате 480.000 540.000 113 

411210 

Расходи за накнаде за превоз и смјештај - Расходи за накнаде за 

превоз на посао и са посла 8.500 9.000 106 

411220 Расходи за накнаде за топли оброк  39.000 42.000 108 

411220 Расходи за регрес за годишњи одмор 12.480 15.600 125 

411250 Расходи за јубиларне награде 3.800 4.000 105 

411260 Дневнице за службена путовања у земљи и иностранству 500 1.000 200 

411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 35.000 40.300 115 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 3.850 2.000 52 

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 193.135 167.885 87 

412120 Расходи за закуп постројења и опреме - канцеларијска опреме 2.450 2.450 100 

412210 Расходи по основу утрошка електричне енергије 16.000 16.000 100 

412220 Расходи за комуналне услуге - Расходи за услуге одвоза смећа 1.200 1.300 108 

412220 

Расходи за комуналне услуге - Расходи за услуге дератизације и 

дезинсекције 0 0 

 412230 Расходи за коришћење фиксног телефона 2.500 2.500 100 

412230 Расходи за коришћење мобилног телефона 3.100 2.100 68 

412230 Расходи за коришћење интернета 1.800 1.800 100 

412230 Расходи за поштанске услуге 6.500 6.500 100 

412310 Расходи за канцеларијски материјал 6.000 6.000 100 

412320 Расходи за материјал за одржавање чистоће 2.000 2.000 100 

412330 Расх.за стручну литературу, часописе и днев. штам. 800 600 75 

412390 
Расходи за остали режијски материјал - Трошкови за рекламни 
материјал 0 0 

 
412390 Расходи за остали режијски материјал 500 500 100 

412510 Расходи за текуће одржавање зграда 7.500 3.000 40 

412510 Расходи за текуће одржавање амбуланте   0 

 

412520 

Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката -

објеката друмског саобраћаја 15.000 10.000 67 

412520 

Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката -

водног објекта према цркви у Лончарима 0 0 
 412520 Постављање путне сигнализације на локалним путевима 5.000 1.000 20 

412520 

Чишћење канала на подручју Лончара, Човић поља и Доњег 

Жабара 0 2.000 
 412520 Уређење круга код нове зграде Општине 0 0 

 

412520 

Расходи за  текуће одржавање осталих грађевинских објеката -

канализација 1.400 1.000 71 

412520 

Расходи за  текуће одржавање осталих грађевинских  објеката -

трошкови одржавања уличне расвјете  10.200 4.000 39 

412520 

Расходи за  текуће одржавање осталих грађевинских  објеката -

трошкови одржавања семафора 2.000 1.000 50 
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412520 

Расходи за  текуће одржавање осталих грађевинских објеката -

одржавање објеката за водоснабдијевање 0 0 

 

412520 

Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и 

одржавање осталих грађевинских објеката 0 3.500 

 

412530 

Расходи за текуће одржавање опреме - одржавање превозних 

средстава 2.000 2.000 100 

412530 

Расходи за текуће одржавање опреме - одржавање канцеларијске 

опреме 1.000 500 50 

412610 Расходи по основу службених путовања 380 300 79 

412630 Расходи по основу утрошка горива 4.000 2.500 63 

412710 

Расходи за услуге финансијског посредовања - трошкови 

платног промета 5.500 5.500 100 

412720 Расходи за услуге осигурања - Осигурање возила 400 1.000 250 

412725 Расходи за услуге осигурања - Расходи за осигурање запослених 350 500 143 

412730 

Расходи за услуге информисања - Расходи за услуге штампања, 

објављивање тендера, огласа, претплате на Сл.гласник итд. 5.300 3.000 57 

412730 Расходи за услуге медија 0 1.000 

 412740 Расходи за рачуноводствене услуге 12.000 9.600 80 

412750 Расходи за геодетско - катастарске услуге 1.000 1.000 100 

412750 

Расходи за геодетско-катастарске услуге - Катастар 

непокретности за излагање и идентификацију непокретности 0 1.000 

 412750 Расходи за остале услуге - идентификација непокретности 0 0 

 412750 Расходи за адвокатске услуге 0 4.000 

 412750 Расходи за остале правне и административне услуге 1.300 0 0 

412770 

Расходи за компјутерске услуге - услуге техничке подршке -

Ресор за трезор 2.585 2.585 100 

412790 Остале услуге - Инспектори 0 0 

 412790 Израда шумско привредне основе 0 0 

 412790 Израда пољопривредне основе 0 1.000 

 412790 Израда просторног плана општине 0 1.000 

 412790 Израда стратегије локалног развоја општине 0 6.000 

 

412790 

Остале стручне услуге - ревизија еколошке дозволе за 

канализацију 1.000 0 0 

412810 Расходи за услуге одржавања јавних површина 10.000 8.000 80 

412810 

Расходи за услуге одржавања јавних површина - Расходи по 
основу утрошка ел.расвјете на јавним површинама - трошкови 

енергије - јавна расвјета и семафори 25.000 26.000 104 

412920 Расходи за стручно усавршавање запослених 700 2.000 286 

412930 
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа - привремени 
и повремени послови и уговори о дјелу 10.000 4.000 40 

412930 Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група 3.000 2.000 67 

412930 Расходи за накнаде ОИК 8.770 2.700 31 

412930 Расходи за бруто накнаде волонтерима 0 0 

 412940 Расходи по основу репрезентације - чајна кухиња 2.300 2.300 100 

412940 Расходи по основу репрезентације  3.800 3.000 79 

412970 

Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца -

Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила 500 1.000 200 

412970 

Расходи по основу осталих накнада - фонд солидарности и 

остале накнаде 800 1.000 125 

412990 Остали непоменути расходи - Контрола исправности воде за пиће 0 0 

 412990 Остали непоменути расходи - Притивградна заштита 6.000 6.000 100 

412990 Остали непоменути расходи - остале манифестације 0 0 

 

412990 

Остали непоменути расходи - обезбјеђење општинских зграда и 

накнада за предају завршног рачуна 1.500 150 10 

413000 

РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ 

ТРОШКОВИ 

 

37.670 

 

33.820 90 

413320 

Расходи по основу камата на примљене зајмове од домаћих 

јавних финансијских субјеката - Нова б. 28.050 25.070 89 
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413320 

Расходи по основу камата на примљене зајмове од домаћих 

јавних финансијских субјеката - Нова б. - средства од ИРБ 9.620 8.750 91 

413710 Трошкови сервисирања зајмова примљ. у земљи 0 0 

 413910 Расходи по основу затезних камата у земљи 0 0 

 414000 СУБВЕНЦИЈЕ 15.400 6.700 44 

414120 

Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областимa -

расходи по основу ванредног стања изазваног присуством Covid 

19 4.700 0 0 

414140 

Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областим -

расходи по основу утрошка електричне енергије - канализација 500 500 100 

414140 

Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима - 

Одвоз смећа 6.200 6.200 100 

414140 

Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима - 

струја за артерац у Дујковачи 0 0 
 

414140 
Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима - 
Област безбједности саобраћаја у општини Доњи Жабар 4.000 0 0 

415000 ГРАНТОВИ 51.000 48.000 94 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Спортске 

организације 16.000 12.000 75 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Спортске 

манифестације 1.000 500 50 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Вјерске 

организац. - Црквена општина Д.Жабар и Лончари 1.500 3.000 200 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Основна 

школа 2.000 1.500 75 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - КУД 0 0 
 

415210 
Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Општински 
штаб Цивилне заштите 0 0 

 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - трошкови 

за провођење локалних избора  1.000 0 0 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Општинска 

организација Црвеног крста 3.000 3.000 100 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Борачка 

организација општине Д. Жабар 4.000 4.000 100 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Савез 

општина и градова 500 500 100 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи -

Суфинансирање Ватрогасне јединице 2.500 2.500 100 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи -Удружење 

пензионера 500 500 100 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Удружење 

пољопривредника 1.000 2.500 250 

415210 
Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Удружење 
пчелара 500 1.000 200 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Синдикална 

организација Органа управе Општине Д.Жабар 0 1.000 

 
415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Остали 3.000 1.500 50 

415210 

Текући грантови непрофитним субј.у земљи – Амбуланта - 

струја и телефон 4.500 4.500 100 

415230 

Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи - Црква у 

Човић Пољу 10.000 10.000 100 

416000 

ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ 

ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 59.000 78.500 133 

416120 

Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине -

Текуће помоћи породицама палих бораца, ратним војним 
инвалидима, цивилним жртавама рата и демобил. борцима 4.500 4.500 100 

416120 

Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине -

Текуће помоћи студентима 15.000 16.500 110 

416120 

Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине -

Текуће помоћи ученицима - превоз ученика средње школе   19.000 

 416120 Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине - 35.000 34.000 97 
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Текуће помоћи ученицима - превоз ученика основне школе 

416120 

Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине -

Остале текуће дознаке грађанима 4.500 4.500 100 

487000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 0 0 

 

487200 

Трансфери Министарству пољопривреде - наставак изградње 

пјешачке стазе 0 0 

 419000 РАСХОДИ ПО СУДСКИМ РЈЕШЕЊИМА 3.500 5.000 143 

419100 Расходи по судским рјешењима 3.500 5.000 143 

**** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 10.000 5.000 50 

**** Буџетска резерва 10.000 5.000 50 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 187.150 59.500 32 

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 187.150 59.500 32 

511000 ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ 187.150 59.500 32 

511120 Асфалтирање локалних путева 0 10.000 

 

511120 

Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и 

простора - Наставак изградње Дома културе у Човић Пољу  500 2.000 400 

511120 

Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и 

простора - Изградња аутобуских стајалишта уз магистрални пут 

дионица Обудовац 2 - Лончари у Д.Жабару 1.000 1.000 100 

511120 

Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и 

простора - Изградња Дјечијег вртића на подручју општине 1.000 7.000 700 

511120 Адаптација зграде "Агопосавина"  54.000 0 0 

511120 Наставак изградње пјешачке стазе 0 0 

 511120 изградње пјешачке стазе Лончари - Брчко 0 0 

 

511130 

Издаци за изградњу и прибављање ост.саобраћ.обј. - аутобуско 

стајалиште код централне Основне школе 1.000 0 0 

511190 

Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водов. 

Канализација - прикључак на канализациону мрежу Д.Жабар  0 0 

 511190 Наставак изградње бунара Баре 0 0 

 
511190 Вањско уређење око зграде нове општине "Агропосавине" 105.000 0 0 

511190 Саобраћајни знакови код нове зграде општине 500 0 0 

511290 

Издаци за инвестиц.одржавање, реконструкцију и адаптацију 

осталих објеката - Јавна расвјета 10.000 8.000 80 

511290 

Издаци за инвестиц.одржав., реконстр.и адаптацију осталих 

објеката - постављање олука и лимова на згради поред згр. нове 

општине 3.150 0 0 

511310 
Издаци за набавку превозних средстава путем финансијског 
лизинга 0 15.000 

 511320 Издаци за набавку канцелар.опреме, алата и инвент. 11.000 8.000 73 

511380 
Издаци за набавку производно - услужне опреме, алата и 
инвентара - набавка машина и уређаја 0 6.500 

 

511710 

Издаци за осталу нематеријалну произведену имовину-набавка 

рачунарског програма 0 2.000 

 
621000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 104.530 114.679 110 

621300 Развојна банка 2014. 0 0 

 621300 Нова б. 52.700 55.700 106 

621300 Нова б. - Средства од ИРБ 21.830 22.700 104 

631900 Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година 30.000 36.279 121 

  СРЕДСТВА ЗА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 236.260 260.160 110 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 230.760 249.960 108 

411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 71.660 81.760 114 

411100 Расходи за бруто плате 61.000 71.000 116 

411210 

Расходи за накнаде за превоз и смјештај - Расходи за накнаде за 

превоз на посао и са посла 600 1.500 250 

411220 Расходи за нето накнаду директору Центра за социјални рад 0 0 

 411220 Расходи за накнаде за топли оброк  4.000 4.000 100 
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411220 Расходи за регрес за годишњи одмор 1.560 1.560 100 

411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 3.500 3.700 106 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 1.000 0 0 

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 3.600 4.200 117 

412790 Расходи за остале стручне услуге 0 600 

 
412930 Расходи за бруто накнаде члановима управног одбора 3.600 3.600 100 

414000 СУБВЕНЦИЈЕ 0 0 

 

414140 

Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима - 

Субвенције за струју  0 0 

 

416000 

ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ 

ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 155.500 164.000 105 

416110 

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 

исплаћују од стране установа социјалне заштите - стална 

новчана помоћ 29.000 30.000 103 

416110 

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 

исплаћују од стране установа социјалне заштите - додатак за 

помоћ и његу другог лица 90.500 95.000 105 

416110 

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 

исплаћују од стране установа социјалне заштите - помоћ у кући 0 1.800 

 

416110 

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 

исплаћују од стране установа социјалне заштите - смјештај у 
домове 33.000 17.500 53 

416110 

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 

исплаћују од стране установа социјалне заштите - личне 

инвалиднине 0 14.000 

 

416110 

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 

исплаћују од стране установа социјалне заштите -једнократна 

новчана помоћ 2.000 4.000 200 

416120 

Текуће помоћи породици, дјеци и омладини-Подстицај 

наталитету 1.000 1.000 100 

416120 
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине-
Остале текуће дознаке грађанима  0 0 

 

416130 

Остале капиталне дознаке штићеницима установа социјалне 

заштите 0 700 

 
487000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 5.500 10.200 185 

487400 Трансфери Фонду здравственог осигурања-за социјално угр.лица 5.500 10.200 185 

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0 0 

 511000 ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ 0 0 

 511380 Средства за набавку опреме 0 0 

   СРЕДСТВА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 5.756 5.300 92 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 500 300 60 

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 500 300 60 

412510 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката 0 0 

 

412510 

Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката -

Мрежа за игралиште у Дујковачи 0 0 

 412930 Расходи за остале накнаде за рад ван радног односа 500 300 60 

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5256 5000 95 

511000 ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ 5256 5000 95 

511120 

Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и 

простора - Изградња сале за вјерске обреде у Лончарима 5.256 5.000 95 

  

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.545.434 1.500.449 97 
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   ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2021.ГОДИНУ    

        ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО  

                 ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

 

Табела 1    
 

Функционални 

код 

 

Ф  У  Н  К  Ц  И  Ј  А 

УСВОЈЕНИ 

РЕБАЛАНС ЗА 

2020. 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА ЗА 2021. 

 

ИНДЕКС 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

1 Опште јавне услуге 976.598 922.070 94 

2 Одбрана 0 0  

3 Јавни ред и сигурност 0 0  

4 Економски послови 15.000 20.000 133 

5 Заштита животне средине 17.400 15.500 89 

6 Стамбени и заједнички послови 181.406 38.000 21 

7 Здравство 4.500 4.500 100 

8 Рекреација, култура, религија 28.500 25.500 89 

9 Образовање 52.000 71.000 137 

10 Социјална заштита 155.500 174.200 112 

 УКУПНО 1.430.904 1.260.770 88 
     

Табела 2    
 

Функционални 

код 

 

Ф  У  Н  К  Ц  И  Ј  А 

УСВОЈЕНИ 

РЕБАЛАНС ЗА 

2020. 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

БУЏЕТА ЗА 2021. 

 

ИНДЕКС 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

ЗУ Заједничке услуге 1.194.904 998.570 84 

ИУ Индивидуалне услуге 236.000 262.200 111 

 УКУПНО (1+2) 1.430.904 1.260.770 88 

 

 

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА 

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА 

                                                                                                                                                                                                 

66,88

11,06 8

13.57

PORESKI PRIHODI

NEPORESKI PRIHODI

TRANSFERI

PRIMICI ZA

NEFINANSIJSKU

IMOVINU

 
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 2021.години планирани у износу од 1.003.449 КМ, што у односу на укупне 

приходе износи 66,87%, a индекс планирања у односу на процјену - ребаланс за 2020.годину je 103. 

Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности су планирани у износу од 60.000 

КМ. У ове приходе спадају: порез на приходе од самосталне дјелатности и порез на лична примања.  
Порез на имовину је планиран у износу од 44.449 КМ.    

Приход по основу пореза на додату вриједност (ПДВ) je планиран у износу од 886.000 КМ.  
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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 2021.годину  планирани у износу од 211.000 KM, чије је учешће у односу 

на укупне приходе 14,06%. У овој групи прихода повећани су приходи од финансијске и нефинансијске 
имовине због повећаних закупнина пословних простора.  
 

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ односе се 

на помоћи од Владе РС. У 2021.години су планиране редовне помоћи од Министарства управе и локалне 

самоуправе у износу од 83.000 КМ за неразвијеност и помоћ од Министарства здравља и социјалне 
заштите која се односи на исплате социјалних помоћи социјално угроженим лицима и личних 

инвалиднина у износу oд такође 83.000 KM.  
 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ планирани су у 2021.години у износу од 120.000 

КМ. Цјелокупан износ се односи на продају општинског земљишта, с тим да се 50.000 КМ односи на 

продају земљишта које ће бити захваћено изградњом ауто - пута, а преостали дио се односи на продају 
парцеле општинског земљишта у приватно власништво. 

 

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА 
СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ВРСТАМА 

87,04

4,3

0,68
5,23 2,420,33

TEKUCI RASHODI

KAPITALNI RASHODI

OTPLATE KREDITA

BUDZETSKA REZERVA

OSTALI IZDACI

 
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 1.306.070 КМ, што је у односу на ребаланс за 2020. 

годину  више за 6%. Учешће текућих трошкова у укупно планираним расходима је 87,04%. 
Расходи за лична примања су планирани у износу од 735.660 КМ, што је за 12% више него у 

ребалансу за 2020.годину. Повећање је планирано из више разлога. Први разлог је пријем у стални радни 
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однос лица са високом стручном спремом које ће обављати финансијско рачуноводствене послове, а 

према препоруци Ревизије за јавни сектор, пошто је до сада ове послове обављало лице - представник 
књиговодственог бироа. Такође, примљена је и спремачица, због преласка општинске администрације у 

нову зграду крајем прошле године, усљед чега је дошло до повећања обима посла, због повећања како 

зграде општинске управе, тако и круга око ње. Крајем прошле године, примљен је и приправник за којег 
ће дио трошкова суфнансирати Завод за запошљавање. Оно што је додатно условило повећање расхода 

за лична примања у 2021.години јесте посљедица изборне 2020.године, која је довела до престанка 

мандата два функционера, али којима припада право на бруто плату у трајању од шест мјесеци, у висини 

коју су имали у вријеме престанка функције. 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 и једнократне помоћи, све у складу за законским 

прописима.  
Расходи по основу коришћења роба и услуга су планирани у износу од 234.390 КМ или 8% мање у 

односу на ребаланс за 2020.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 

односу на ребаланс 2020.године, дошло је до повећања ставке гдје су планирана средства за израду 

стратегије локалног развоја општине, расхода за стручно усавршавање запослених,  те расхода по основу 
осигурања и регистрације возила, с обзиром да се планира набавка путничког аутомобила. У оквиру ове 

групе трошкова водили смо рачуна о максималним мјерама штедње, те су остале ставке планиране у 

истим или мањим износима него ребалансом 2020.године. 
Расходи финансирања односе се на расходе камата по дугорочним кредитима који су реализовани 

у 2017. и 2019.години.  

Субвенције су планиране у износу од 6.700 КМ, а односе се на субвенције грађанима по основу 

утрошка електричне енергије за канализацију и одвоза смећа. 
Грантови су планирани у износу од 48.000 КМ или за 6% мање у односу на ребаланс за 

2020.годину, а односе се на разне непрофитне организације и удружења. У оквиру ове групе расхода, 

дошло је до смањења.   
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине су планиране у износу од 

242.500 КМ или за 13% више у односу на ребаланс за 2020.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. До повећања је дошло код 

расхода за стипендије, пошто је повећан број студената на нашој општини и за додатак за његу и помоћ 

другог лица, пошто се повећао број захтјева за помоћ Центру за социјални рад. 
Расходи по судским рјешењима су планирани у зносу од 5.000 КМ и за 43% више у односу на 

првобитни план.  

Трансфери између различитих јединица власти у износу од 10.200 КМ односи се на трансфер 
Фонду здравственог осигурања за здравствено осигурање социјално угрожених лица. 

Расходи за Мјесне заједнице односе се на накнаде за рад ван радног односа за три Мјесне 

заједнице, као и на изградњу сале за вјерске обреде. 
 

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 

Издаци за нефинансијску имовину - капитални расходи су планирани у износу од 64.500 КМ или 
за 66% мање у односу на ребаланс за 2020.годину. Учешће ових трошкова у укупно планираним 

расходима је 4,29%.  

Средства за асфалтирање локалних путева су буџетом за 2021.годину планирана у износу од  
10.000 КМ. 

Средства за наставак изградње Дома културе у Човић Пољу су планирана у износу од 2.000 КМ. 

Средства за наставак изградње аутобуских стајалишта уз магистрални пут, дионица Обудовац 2 - 
Лончари у Д. Жабару су планирана у износу од 1.000 КМ. 

За изградњу Дјечијег вртића на подручју општине је планирано 7.000 КМ. 

Средства за почетак изградње сале за вјерске обреде у МЗ Лончари износе 5.000 КМ. 

Средства за јавну расвјету су планирана у износу од 8.000 КМ. 
За набавку опреме планирано је 29.500 КМ. На набавку путничког аутомобила путем 

финансијског лизинга односи се 15.000 КМ, од чега је учешће 8.000 КМ, а преостали износ се односи на 

мјесечне отплате за 2021.годину. За набавку машине за уређење круга испред зграде Општине 
планирано је 6.500 КМ, а за набавку канцеларијске опреме, алата и инвентара 8.000 КМ. 
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За набавку рачунарског програма за обрачун личних примања запослених је планирано 2.000 КМ. 

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ су планирана у износу од 5.000 КМ или 0,33% у односу на 
укупне расходе. 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА су планирани у износу од 78.400 КМ. Дио ових издатака 

односи 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. Други дио издатака за отплату дугова односи се на отплате по кредиту који је реализован 

2019.године код Нове банке, а из средстава ИРБ Републике Српске. Кредитна средства су утрошена за 
измирење дијела обавеза према добављачима из ранијих година. 

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

Расходи за остале издатке у износу од 36.279 КМ се односе на отплате обавеза према добављачима 
из ранијих година. 
 

Образложење 
 

Обавеза доношења буџета општина и градова произилази из Закона о буџетском систему 

Републике Српске, („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) према 

којем су општине обавезне усвојити буџет за наредну фискалну годину у текућој години или Одлуку о 
привременом финансирању. 

Буџет је припремљен на основу система јединствене буџетске класификације. 

У оквиру Приједлога буџета за 2021.годину приказана је структура прихода по економској 
класификацији коју чине: порески приходи, непорески приходи, трансфери између буџетских јединица и 

примици за нефинансијску имовину.   

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. 
   

 

61. 
 

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 4. 

редовној сједници одржаној дана 21.05.2021.године, доноси: 
 

О Д Л У К У 
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2021.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописује се начин извршења буџета општине Доњи Жабар за 2021.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. 
 

Члан 2. 
Средства буџета из члана 1. ове Одлуке распоређују се у укупном износу од 1.500.449 КМ на: 

     1. Текуће расходе 1.306.070 КМ, 

     2. Трансфере између и унутар јединица власти 10.200 КМ, 
     3. Издатке за нефинансијску имовину - капитални расходи 64.500 КМ, 

     4. Издатке за отплату домаћег задуживања 78.400 КМ, 

     5. Остали издаци 36.279 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 делатности (редовна, допунска, донације и 

сл.), су приходи буџета који се морају наплаћивати и распоређивати преко система јединственог рачуна 

трезора. 
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Буџетска средства у фискалној години чине буџетски приходи и примици за нефинансијску 

имовину, примици од финансијске имовине и задуживања текуће фискалне године, неутрошена 
наменска 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 одговорна особа, за извршење буџета у целини, 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 намене 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 наменску 

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 

предлоге својих тромесечних финансијских планова за извршење буџета и тромесечну динамику 
трошења средстава 15 (петнаест) дана прије почетка сваког тромесечја, у супротном тромесечни 

финансијски план за тог буџетског корисника одређује Стручни сарадник за рачуноводство уз 

сагласност Начелника општине. 

Стручни сарадник за рачуноводство општинске управе уз надзор и контролу сарадника за буџет, и 
уз сагласност Начелника општине, сачињава тромесечни финансијски план потрошње буџета у складу са 

проценом остварења прилива буџетских средстава и извештава буџетске кориснике, односно 

потрошачке јединице о висини буџетских средстава која ће им се ставити на располагање тромесечним 
финансијским планом, најкасније десет дана прије почетка тромесечја. 

Укупан износ свих тромесечних 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, тромесечни финансијски план за прво тромесечје 

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

2021.годину. 

Уколико се укаже потреба за сезонским коришћењем средстава, буџетски корисници су дужни 
писаним захтевом тражити измену достављеног тромесечног финансијског плана и то најкасније седам 

дана прије почетка тромесечја, о чему коначну одлуку доноси Начелник општине. 

Укупан износ свих тромесечних финансијских планова за извршење буџета сваког корисника 
може бити мањи или једнак износу усвојеног годишњег буџета за сваког корисника. 

 

Члан 7. 

Поступак набавке пре стварања обавеза покреће 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. 

Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове, односно 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 изменама и подзаконским 

прописима, a реализацију уговора по јавним набавкама врше надлежни/овлашћени службеници 
општинске управе у чијем делокругу послова су предметне јавне набавке. 

Када је потребно реализовати плаћање, буџетски корисник општинске управе је обавезан да 

поднесе стручном сараднику за рачуноводство захтев за плаћање заједно са одговарајућом 
документацијом (предрачун, рачун, ситуација, одлука и решење Начелника општине или другог 

надлежног органа и др.), а остали буџетски корисници само образац за трезорско пословање. 
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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 веродостојних 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 веродостојних 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 подлежу 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 решења надлежних органа из којих проистичу финансијске обавезе, 
    д) остале финансијске исправе. 

За веродостојан 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 

прерасподелу средства распоређених буџетом (реалокација), и то: 
а)  у оквиру потрошачке јединице без ограничења, 

б) између потрошачких јединица, и то до износа од 25% у односу на укупну вредност планираних 

средстава потрошачке јединице са које се врши реалокација. 
Начелник општине обавезан је да полугодишње извештава Скуштину општине о извршеној 

прерасподели средстава из става 1. овог члана. 

Одредбе овог члана се примењују и на усвојени ребаланс буџета. 
 

Члан 10. 

Начелник општине може решењем 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. 
Средства буџетске резерве се извршавају прерасподелом 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 поднети извештај о утрошку примљених 

средстава 30 дана по истеку фискалне године. Извештај 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 доспели за плаћање, 
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    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 наменског 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 промене у својој 
организацији и статусу, обавесте стручног сарадника за рачуноводство. 

 

Члан 16. 

Правилнике, упутства и инструкције о спровођењу ове одлуке доноси Начелник општине, у складу 
са законом, посебним одлукама Скупштине општине и овом Одлуком. 

 

Члан 17. 

У мери 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 2021.годину, обавезно се 

примјењују одредбе и планирани износи предвиђени овом Одлуком и Одлуком о усвајању буџета за 

2021.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 извештаја одговорни су Начелник општине и Стручни сарадник за 

рачуноводство. 
 

Члан 19. 
Ова Одлука, из нарочито оправданих разлога који се односе на хитност обезбјеђења законских 

услова почетка извршавања буџета општине Доњи Жабар за 2021.годину, ступа на снагу наредног дана 

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

Број: 01-022-32 /21                                                      ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 21.05.2021.године                                                                      Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

62. 
 

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

97/16 и 36/19) и чланом 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар, на 4. редовној сједници одржаној дана 

21.05.2021.године, доноси: 
 

О Д Л У К У 
o измјени Одлуке о накнадама за посебне услуге за закључење брака 

 

Члан 1. 
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У Одлуци о накнадама за посебне услуге за закључење брака („Службени гласник општине Доњи 

Жабар“, број 4/05 и 1/09), у члан 7. став 1. мјења се и гласи: 
 

„Накнаде за обављање посебних услуга овлашћених лица општине у смислу ове Одлуке уплаћује 

Општина Доњи Жабар.“ 
 

Члан 2. 
  

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар.“ 
 

Број: 01-022-39 /21                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 21.05.2021.године                                                                      Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

63. 
 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), а у складу са чланом 36. Статута општине Доњи Жабар („Службвени гласник општине Доњи 

Жабар“, број 9/17) и чланoм 30. Одлуке о комуналним дјелатностимa („Службени гласник општине 
Доњи Жабар“, број 31/13), Скупштина општине Доњи Жабар, на 4. редовној сједници одржаној дана 

21.05.2021.године, доноси: 
 

О Д Л У К У 
О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ОДВОЗА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА  

ИЗ ДОМАЋИНСТАВА У 2021. ГОДИНИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ ОБВЕЗНИКА 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се право на субвенцију накнаде за комуналну услугу одвоза отпада из 

домаћинстава на подручју општине Доњи Жабар, одређују се лица која имају право на субвенцију 
комуналне услуге и уређују се услови и начин остваривања тог права. 

 

Члан 2. 
Право на субвенцију накнаде за комуналне услуге имају следеће категорије лица: 

1. Корисници права на материјално обезбјеђење породице - стална новчана помоћ, 

2. Корисници права на туђу његу и помоћ, под условом да су носиоци домаћинства. 
3. Корисници инвалидско-борачке заштите: 

            3.1.  Уживаоци породичне инвалиднине, 

            3.2.  Уживаоци личне инвалиднине (РВИ I-IV категорије), 
            3.3.  Цивилне жртве рата. 

                                                        

Члан 3. 

Субвенција накнаде за комуналну услугу одвоза отпада из домаћинства исплаћује се даваоцу 

услуге одвоза комуналног отпада на терет средстава Буџета општине Доњи Жабар за 2021.годину - 

Економски код 414140 - Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима - одвоза смећа. 
Списак лица - корисника права на ослобађање накнаде за комуналну услугу одвоза отпада у 

смислу одредаба ове Одлуке, на основу података из службене евиденције, сачињавају: 

      - Центар за социјални рад општине Доњи Жабар, за податке из члана 2. тачка 1. и 2. ове Одлуке, 
      - Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту, просвјету и здравство за податке из 

члана 2. тачка 3. ове Одлуке. 

Списак лица из става 2. овог члана саставља се мјесечно и доставља даваоцу комуналне услуге 

одвоза отпада из домаћинства и Рачуноводству Општинске управе ради исплате накнаде даваоцу 
комуналне услуге одвоза комуналног отпада. 
 

Члан 4. 

Давалац комуналне услуге одвоза отпада из домаћинства, након пријема списка лица која имају 

право на ослобађање, рачун на име накнаде за комуналне услуге одвоза отпада ових лица, упућује 
општини Доњи Жабар, за износ ослобођене накнаде, у мјесечним периодима. 

 

Члан 5. 

Надзор над примјеном ове Одлуке врши Самостални стручни сарадник за комуналне послове, 

екологију и заштиту на раду у Општинској управи општине Доњи Жабар. 
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Члан 6. 

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

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-40/21                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 21.05.2021.године                                                                      Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

64. 
 

На основу чланова 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине 

Доњи Жабар“, број 9/17), а све у вези са чланом 3. Закона о измјенама и допунама закона о комуналним 

таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 123/20), Скупштина општине  Доњи  Жабар, на 4. 
редовној сједници одржаној дана 21.05.2021.године, доноси: 

 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама  

 

Члан 1. 

У члану 6. став 1. Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 
10/13, 28/13 и 1/19), тачка д) мјењасе и гласи: 

„д) удружења од јавног интереса за Републику Српску, а којима је то својство признато у складу са 

актом којим се уређује додјела и престанак статуса удружења од јавног интереса,“. 
 

У тачки ђ) тачка на крају текста замјењује се запетом и додају се сљедеће ријечи: 
„особе са инвалидитетом које имају 80% инвалидитета и особе са тјелесним оштећењем од 70-

100%, родитељ или старатељ који има статус лица које се стара о лицу са инвалидитетом, односно лице 

којем је рјешењем тај статус утврђен,“. 
 

Послије тачке ђ) додају се нове тачке ж) и з), које гласе: 

„ж) предузетници који, у смислу закона којим се уређује порез на доходак, имају статус малог 

предузетника, 
з) обвезници комуналних такса за 12 мјесеци од регистрације.“. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар.“ 
 

Број: 01-022-41 /21                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 21.05.2021.године                                                                      Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

65. 
 

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

97/16 и 36/19) и члана 140. став 2. и 4. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине 
Доњи Жабар“, број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар је, на четвртој  редовној седници 

одржаној дана 21.05.2021.године, донела: 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

 

Члан 1. 
У Статуту општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17 и 6/20), у 

члану 4. став  2. мења се и гласи: 

„Сједиште општине је у Доњем Жабару, ул. Николе Тесле бр. 37.“ 
 

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

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-42 /21                                                      ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
Дана: 21.05.2021.године                                                                      Спасоје Стевић, с.р. 
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66. 
 

На основу члана 39, члана 128. сСтав 1. тачка 6. и члана 141. став 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. став 2. тачка 19. Статута 

општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17 и 6/20), Скупштина 
општине Доњи Жабар је, на четвртој редовној седници одржаној 21.05.2021.године, донела: 

 

О Д Л У К У  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СПОРАЗУМ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА КОМУНАЛНО-

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Доњи Жабар даје сагласност на Споразум о пружању услуга у обављању 

послова из надлежности Комуналне полиције на територији општине Доњи Жабар који је закључен дана 

14.04.2021.године између општине Доњи Жабар, заступане по Начелнику општине Пери Павловић, и 
општине Шамац, заступане по Начелнику општине Ђорђу Милићевићу. 
 

Члан 2. 

Скупштина општине Доњи Жабар је сагласна да општина Шамац, у складу са закљученим 

споразумом из члана 1. ове Одлуке, обавља послове комунално-полицијског надзора на територији 
општине Доњи Жабар. 
 

Члан 3. 

Споразум о пружању услуга у обављању послова из надлежности комуналне полиције на 

територији општине Доњи Жабар број 02-371-1/21 од 14.04.2021.године у прилогу, чини саставни део 

ове Одлуке. 
 

Члан 4. 

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

Број: 01-022-43 /21                                                      ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 21.05.2021.године                                                                      Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

 

АКТИ  ШТАБА  ЗА  ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ 
 

67. 
 

На основу члaнa 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 90/17, 42/20 и 98/20), Одлуке о проглашењу ванредне 
ситуације у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20),  Штаб за ванредне 

ситуације општине Доњи Жабар, доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К  
О РЕГУЛИСАЊУ  РАДА УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ  

И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији 

општине Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва до 26.04.2021. до 10.05.2021.године 

забрањују се: 

1) сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица, 

2) сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и 

други породични скупови сличне природе) 

3) организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смештај, исхрану и 

пиће, на отвореном и у затвореном простору. 

2. Од 26.04.2021. до 10.05.2021.године ограничава се радно време у периоду од 06:00 до 22:00 часа:   
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1) свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће, без обзира да ли послују самостално 

или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност  (бензинске пумпне 

станице, објекти за смјештај и др.)  

2) приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.)  

3. Од 26.04.2021. до 10.05.2021.године у периоду од 22:00 до 06:00 часова забрањује се свим 

привредним субјектима продаја алкохолних пића. 

4. Од 26.04.2021.године па до 10.05.2021.године у периоду од 22:00 до 06:00 часова драгстори могу 

радити искључиво путем шалтерске продаје. 

5. Од 26.04.2021.године до 10.05.2021.године дозвољавају се организоване рекреативне и тренажне 

активности организација и спортиста у групама до 30 лица, као и професионалне такмичарске  

активности спортских организација и спортиста, без присуства публике и других лица која нису 

акредитована од стране организатора. 

6. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и 

брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном 

тако и на отвореном простору те да се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се 

обавља. 

7. Изузетно од тачке 6. овог закључка oбавезе ношења заштитне маске су изузета: 

1) дјеца млађа од 7 година живота, 

2) лица са инвалидитетом и деца са сметњама у развоју, 

3) лица која обављају физичку и спортску  активност у оквиру спортских објеката. 

8. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није 

могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору. 

9. Обавезују се тржнице, робне куће као и остали продајни објекти да одреде једно или више лица 

за спровођење епидемиолошких мера у заједничким просторима објекта (главни улаз, пролази, 

ходници) у складу са тачком 6. овог Закључка. 

10. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају 

услуге грађанима да: 

1) услуге пружају заштићени маском, 

2) oбавезно спроводе мјере дезинфекције, 

3) oбезбиједе маску грађанима који користе њихове услуге, а немају их, 

4) се придржавају се упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за 

организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају, 

5) одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мера унутар продајног објекта, 

уз могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мера. 

11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност  дужни су да услове за обављање дјелатности  

прилагоде  мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ 

за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту. 

12. Субјекти који пружају услуге грађанима, дужни су: 

 1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење  броја лица у 

објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописанoг физичког растојања, 
 2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту 

у односу на његову површину.  

13. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију 

пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“. 
14. Општина Доњи Жабар и ЈУ „Центар за социјални рад „Доњи Жабар“ Доњи Жабар дужни су 

организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће. 

15. Непоштовање мера забране из  овог закључка санкционисаће се у складу са Законом о јавном 
реду и миру („Службени гласник Републике Српске“ број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 98/20). 
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16. Овим Закључком ставља се ван снаге Закључак о регулисању рада трговинских, занатских и 

других објеката и служби на територији општине Доњи Жабар број 02-503-2-9/21 од 12.04.2021.године. 
17. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења. 

 

Број: 02-503-2-10 /21                                                                                     КОМАДАНТ ШТАБА 

Датум: 23.04.2021.године                                                                                Перо Павловић, с.р.  
   

 

68. 
 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 98/20), Одлуке о проглашењу ванредне 

ситуације у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), Штаб за ванредне 

ситуације општине Доњи Жабар,  доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К  
О РЕГУЛИСАЊУ  РАДА УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ  

И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији 

општине Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва  од 10.05.2021. до 24.05.2021.године 

забрањују се: 

1)  сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица, 

2)  сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и  
други породични скупови сличне природе), 

3) организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и 

пиће, на отвореном и у затвореном простору. 
2. Од 10.05.2021. до 24.05.2021.године ограничава се радно време у периоду од 06:00 до 22:00 часа:   

3) свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално 

или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне 

станице, објекти за смјештај и др.)  

4) приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.)  

3. Од 10.05.2021.године па до 24.05.2021.године у периоду од 22:00 до 06:00 часова драгстори могу 

радити искључиво путем шалтерске продаје. 

4. Од 10.05.2021.године до 24.05.2021.године дозвољавају се такмичарске активности спортских 

организација и спортиста у групама до 30 лица, без присуства публике или других лица која нису 

акредитована од стране организатора.  

5. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и 

брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном 

тако и на отвореном простору те да се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се 

обавља. 

6. Изузетно од тачке 5. овог закључка oбавезе ношења заштитне маске су изузета: 

1)  дјеца млађа од 7 година живота, 

2)  лица са инвалидитетом и деца са сметњама у развоју, 

3)  лица која обављају физичку и спортску  активност у оквиру спортских објеката. 

7. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није 

могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору. 

8.  Обавезују се тржнице, робне куће као и остали продајни објекти да одреде једно или више лица 

за спровођење епидемиолошких мера у заједничким просторима објекта (главни улаз, пролази, 

ходници) у складу са тачком 5. овог Закључка. 

9. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају 

услуге грађанима да: 

1)  услуге пружају заштићени маском, 
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2)  oбавезно спроводе мјере дезинфекције, 

3)  oбезбиједе маску грађанима који користе њихове услуге, а немају их, 

4) се придржавају се упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за 

организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају, 

5)  одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мера унутар продајног објекта, 

уз могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мера. 

10. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности  

прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ 

за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту. 

11. Субјекти који пружају услуге грађанима, дужни су: 

1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење  броја 

лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописанoг 

физичког растојања, 

2)  на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту 

у односу на његову површину.  

12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију 
пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

13. Општина Доњи Жабар и ЈУ „Центар за социјални рад „Доњи Жабар“ Доњи Жабар дужни су 

организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће. 

14. Непоштовање мера забране из овог Закључка санкционисаће се у складу са Законом о јавном 
реду и миру („Службени гласник Републике Српске“ број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 98/20). 

15. Овим Закључком ставља се ван снаге Закључак о регулисању рада трговинских, занатских и 
других објеката и служби на територији општине Доњи Жабар број  02-503-2-10/21 од  23.04.2021.год. и 

закључак број 02-503-2-11/21 од 26.04.2021.године. 

16.  Овај Закључак ступа на снагу даном доношења. 
 

Број: 02-503-2-12 /21                                                                                     КОМАДАНТ ШТАБА 
Датум: 10.05.2021.године                                                                                Перо Павловић, с.р.  

   

 

69. 
 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 98/20), Одлуке о проглашењу ванредне 

ситуације у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20),  Штаб за ванредне 
ситуације општине Доњи Жабар,  доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К  
О РЕГУЛИСАЊУ  РАДА УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ  

И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији 

општине Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва  од 20.05.2021. до 07.06.2021.године 

забрањују се: 

1) сва јавна окупљања у групама већим од 100 лица, 

2) сва приватна окупљања у групама већим од 50 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и 

други породични скупови сличне природе), 
3)  организација и извођење музике уживо у затвореном делу угоститељског објекта. 

2.  Од 20.05.2021. до 07.06.2021.године ограничава се радно време у периоду  од 06:00 до 24:00 часа:   

1) свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално 

или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне 
станице, објекти за смјештај и др.)  

2) приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.)  
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3.  Од 20.05.2021.године па до 07.06.2021.године у периоду од 24:00 до 06:00 часова драгстори могу 

радити искључиво путем шалтерске продаје. 

4. Од 21.05.2021.године дозвољава се организација и извођење музике уживо угоститељским 

објектима за смјештај, исхрану и пиће у простору за услуживање на отвореном (љетња башта, 

тераса, врт), као и на отвореном простору уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

5. Од 21.05.2021.године до 07.06.2021.године, а изузетно од тачке 1., подтачке 1) овог Закључка,  

дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста у групама до 30 лица 

уз присуство публике и уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“. 

6. Дозвољене активности из овог закључка спроводе се уз пуну одговорност организатора за строго 

спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

7. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и 

брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако 

и на отвореном простору те да се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља. 

8.  Изузетно од тачке 7. овог Закључка oбавезе ношења заштитне маске су изузета: 

1)  дјеца млађа од 7 година живота, 

2)  лица са инвалидитетом и деца са сметњама у развоју, 

3)  лица која обављају физичку и спортску  активност у оквиру спортских објеката. 

9.  Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће 

одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору. 

10. Обавезују се тржнице, робне куће као и остали продајни објекти да одреде једно или више лица за 

спровођење епидемиолошких мера у заједничким просторима објекта (главни улаз, пролази, 

ходници) у складу са тачком 7. овог Закључка. 

11. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају 

услуге грађанима да: 

1)  услуге пружају заштићени маском, 

2)  oбавезно спроводе мјере дезинфекције, 

3)  oбезбиједе маску грађанима који користе њихове услуге, а немају их, 

4) се придржавају се упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за 

организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају, 

5)  одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мера унутар продајног објекта, уз 

могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мера. 

12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност  дужни су да услове за обављање дјелатности  

прилагоде  мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за 

спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту. 

13. Субјекти који пружају услуге грађанима, дужни су: 

1)  организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт 

за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење  броја лица у објекту 

у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописанoг физичког растојања, 

2)  на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у 

односу на његову површину.  

14. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију 

пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике 

Српске“. 

15. Општина Доњи Жабар и ЈУ „Центар за социјални рад „Доњи Жабар“ Доњи Жабар дужни су 

организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће. 

16. Непоштовање мера забране из овог Закључка санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду 

и миру („Службени гласник Републике Српске“, број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити 
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становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 

98/20). 

17. Овим Закључком ставља се ван снаге Закључак о регулисању рада трговинских, занатских и 

других објеката и служби на територији општине Доњи Жабар број 02-503-2-12/21 од 

10.05.2021.године. 

18. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења. 
 

Број: 02-503-2-13 /21                                                                                     КОМАДАНТ ШТАБА 

Датум: 20.05.2021.године                                                                                Перо Павловић, с.р.  
   

 

 

АКТИ  НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ 
 

70. 

Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, брoj 97/16 и 36/19), члана 17. и члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 2. Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 12/14), д о н о с и: 
 

ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ  
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - АДВОКАТСКЕ  УСЛУГЕ  

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР У 2021.ГОДИНИ 
 

I 

У Одлуци о приступању поступку јавне набавке услуга - адвокатске услуге за потребе општине 
Доњи Жабар у 2021.години („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 2/21) став II мења се и 

гласи: „Процењена вредност јавне набавке је 2.400,00 КМ, са ПДВ-ом.“ 
 

II 

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

Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-404-9-1 /21                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 27.04.2021.године                                                                               Перо Павловић, с.р.  

   

 

71. 
 

Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 13. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15), члана 2. Правилника о поступку 
директног споразума („Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 12/14) и члана 65. Статута 

општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17 и 6/20), д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  УСЛУГА - РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ  

ЗА ПОТРЕБЕ  ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  ЗА  ПЕРИОД  01.05. - 30.06.2021.ГОДИНЕ 
 

I 

Приступа се поступку јавне набавке услуга - рачуноводствене услуге за потребе општине Доњи 

Жабар, за период 01.05. - 30.06.2021.године, ЈРЈН 79211000-6.  
 

II 

Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је 1.990,00 КМ.  
 

III 
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се у складу са Одлуком о привременом финансирању 

потреба општине Доњи Жабар у 2021.години („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 11/20). 

Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „Расходи за рачуноводствене 
услуге“, економски код 412742, потрошачка јединица 0072130. 
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IV 

За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-404-11 /21                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 05.05.2021.године                                                                              Перо Павловић, с.р.  
   

 

72. 

На  основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 
39/14), члана 4. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник општине 

Доњи Жабар“, број 2/11) и члана 65. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 

Жабар“, број 9/17 и 6/20), Начелник општине Доњи Жабар,  доноси: 

 

ПОСЕБНУ  ОДЛУКУ  О  ПРИСТУПАЊУ  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  РАДОВА  
- ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА  

У НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР У 2021.ГОДИНИ 
 

 I 

Доноси се Посебна одлука о приступању поступку јавне набавке радова - одржавање и заштита 

локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар у 
2021.години, ЈРЈН 45233300-2. 

 

II 

Овом Одлуком врши се допуна табеларног приказа привременог плана јавних набавки у 

2021.години који се сматра саставним делом ове одлуке. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-404-10 /21                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.05.2021.године                                                                               Перо Павловић, с.р.  

 
Д О П У Н А 

ПРИВРЕМЕНОГ  ПЛАНА  ЈАВНИХ  НАБАВКИ  У  2021.ГОДИНИ 
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73. 

Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 17. и члана 87. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), и члана 65. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник 

општине Доњи Жабар“, број 9/17 и 6/20), д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА  

ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА  
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР У 2021.ГОДИНИ 

 

I 
Приступа се поступку јавне набавке радова - одржавање и заштита локалних и некатегорисаних 

путева и улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар у 2021.години, ЈРЈН 45233300-2, која 

обухвата: 
1. санацију ударних рупа са правилним засецањем ивица асфалта и премазивање засјечених 

ивица са битуменом, 

2.  набавку, насипање и планирање природног шљунка са грејдерисањем, 
3.  кошење траве по банкинама. 
 

II 

Процењена вредност јавне набавке је до 10.000,00 КМ, са ПДВ-ом.  
 

III 

Средства за извршење ове Одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2021.годину. 

Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за текуће одржавање 
осталих грађевинских објеката - објеката друмског саобраћаја”, економски код 412520, потрошачка 

јединица 0072130. 
 

IV 

За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтев са закључивањем оквирног 
споразума са једним понуђачем. 
  

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

Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-404-12 /21                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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74. 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 

35. Правилника о јавним набавкама роба, радова и услуга („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
број 2/11), Начелник општине Доњи Жабар, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У  
О  ИЗБОРУ  НАЈПОВОЉНИЈЕГ  ПОНУЂАЧА 

 

 Бира се D.D. „Galax-niskogradnja“ Brčko, по понуди број 20/21 од 17.05.2021.године као 

најповољнији понуђач у поступку јавне набавке радова - одржавање и заштита локалних и 
некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар у 2021.години (број 

набавке 02-404-12/21) по укупној цени понуде у износу од 8.530,00 КМ, без ПДВ-а (9.980,10 КМ, са 

ПДВ-ом). 
 Са најповољнијим понуђачем закључиће се оквирни споразум на период до 31.12.2021.године. 
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Образложење 

Дана 12.05.2021.године на порталу јавних набавки под бројем 1392-7-3-10-3-1/21 објављено је 
обавештење о набавци радова - одржавање и заштита локалних и некатегорисаних путева и улица у 

насељима на подручју општине Доњи Жабар у 2021.години. 

Поступак предметне јавне набавке спроведен је путем конкурентског захтева за достављање 
понуда са закључивањем оквирног споразума са једним понуђачем. Конкурентски захтев је објављен на 

порталу јавних набавки. Позив за преузимање  конкурентског захтева је достављен тројици понуђача.  

До крајњег рока за достављање понуда, 18.05.2021.године до 10:00 часова, достављенa je само понуда 

понуђача D.D. „Galax-niskogradnja“ Brčko. Понуда понуђача D.D. „Galax-niskogradnja“ Brčko оцењена је  
као квалификована и прихватљива за уговорни орган. Према критеријуму најнижа цена, комисија за 

јавне набавке је извршила рангирање понуђача на следећи начин:  

1.  Д.Д. “Галакс-нискоградња” Брчко по укупној цени од 9.980,10 КМ, са ПДВ-ом, односно 
8.530,00 КМ, без ПДВ-а. 

Након оцене и евалуације понуда, комисија за јавну набавку је утврдила да је понуда понуђача 

Д.Д. „ГАЛАКС-НИСКОГРАДЊА“ Брчко квалификована и прихватљива за уговорни орган, те 

предложила Начелнику општине Доњи  Жабар да са именованим понуђачем закључи оквирни споразум 
према појединачним ценама које су наведене у понуди понуђача.  

На основу утврђеног чињеничног стања, а у складу са одредбом члана 64. став 1. тачка б) и члана 

70. став 3. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), одлучено је као у 
диспозитиву ове Одлуке. 

 

Поука о правном средству: 

Против ове Одлуке  може се изјавити жалба у року од 5(пет) дана, рачунајући од дана достављања 

исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми, директно или препорученом поштанском 
пошиљком. 
 

Број: 02-404-12 /21                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 18.05.2021.године                                                                              Перо Павловић, с.р.  
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САДРЖАЈ: 
 

АКТИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
52.  Закључак о усвајању извода из записника са 3. редовне сједнице СО Доњи Жабар, 

53.  Закључак о усвајању Извјештаја о раду мртвозорничке службе у 2020.години, 

54.  Закључак о усвајању Информације о броју умрлих и рођених грађана општине Доњи Жабар за 2020.годину, 

55.  Закључак о усвајању Извјештаја о упису дјеце у први разред основне школе, за школску 2021/2022.годину, 

56.  Закључак о усвајању Информације о стању остваривања права из области борачко-инв. заштите у 2020.години, 

57.  Закључак о усвајању Информације о субвенцији трошкова основних и средњих школа у 2020.години, 

58. Закључак о давању сагласности ФК „Младост“ за директно склапање уговора са корисницима реклама на 

„Косановић“ згради, 

59.  Одлука о Годишњем финансијском извјештају Буџета општине Доњи Жабар за 2020.годину, 

60.  Одлука о усвајању Буџета општине Доњи Жабар за 2021.годину, 
61.  Одлука о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2021.годину, 

62.  Одлука о измјени Одлуке о накнадама за посебне услуге за закључење брака, 

63.  Одлука о ослобађању плаћања накнаде одвоза комуналног отпада из домаћинстава у 2021.години за одређене 

категорије обвезника, 

64.  Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама, 

65.  Одлука о измјени Статута општине Доњи Жабар, 

66.  Одлука о давњу сагласности на Споразум о обављању послова комунално-инспекцијског надзора Комуналне 

полиције општине Шамац на подручју општине Доњи Жабар. 
 

АКТИ  ШТАБА  ЗА  ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ 
 

67. Закључак о регулисању рада угоститељских, трговинских, занатских и других објеката и служби на територији 

општине Доњи Жабар, од 23.04.2021.године, 

68. Закључак о регулисању рада угоститељских, трговинских, занатских и других објеката и служби на територији 

општине Доњи Жабар, од 10.05.2021.године. 

69. Закључак о регулисању рада угоститељских, трговинских, занатских и других објеката и служби на територији 

општине Доњи Жабар, од 20.05.2021.године. 
 

АКТИ  НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ 
 

70.   Одлука о измјени Одлуке о приступању поступку јавне набавке услуга - адвокатске услуге за потребе општине 

Доњи Жабар у 2021.години, 

71.  Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - рачуноводствене услуге за потребе општине Доњи 

Жабар за период 01.05. – 30.06.2021.године, 

72.  Посебна Одлука о приступању јавној набавци радова - одржавање и заштита локалних и некатегорисаних 

путева и улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар у 2021.години, 

73.  Одлука о приступању поступку јавне набавке радова - одржавање и заштита локалних и некатегорисаних 

путева и улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар у 2021.години, 

74.    Одлука о избору најповољнијег понуђача. 
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Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Владимир Глишић, дипл.правник, в.д. 

Секретара Скупштине општине Доњи Жабар; 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. 


