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На основу члана 25. и 30.Закона о л oкалној

самоуправи(''Службени гласник Републике Српске'',број
101/04,42/05 и 118/05)и члана 26.Статута општине
Доњи Жабар(''Службени гласник општине Доњи
Жабар'',број 6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,
на Тридесетој редовној сједници одржаној 31.августа
2007. године донијела је

О Д Л У К У
О ЛОКАЛНОМ ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ ПУТЕМ

ЕЛЕКТРОНСКОГ МЕДИЈА-ТЕЛЕВИЗИЈЕ

Члан 1.
У циљу обезбјеђења јавног информисања грађана

Општине Доњи Жабар о  догађајима од локалног
значаја,овом Одлуком регулише се начин информисања
грађана путем електронског медија - телевизије (у даљем
тексту електронски медиј).

Члан 2.
   Путем електронског медија,грађани се информишу о
раду органа општине и Локалне управе,к ао и предузећа
и установа чија је дјелатност значајна за општину;о
актуелним догађањима у привреди,предузетништву,
просвјети,здравству,социјалној заштити као и
активностима из области културе,спорта, стваралаштва
уопште,као и другим значајним догађајима од  значаја за
живот и рад грађана и правних лица у Општини.

Члан 3.
   Ради обезбјеђивања сервисних услуга информисања,у
складу са овом Одлуком,начелник општине,закључује
уговоре о пословној сарадњи,односно закупу термина са
заинтересованим телевизијским ст аницама,које
гледаношћу покривају подручје општине Доњи Жабар.
   У складу са потребама обезбјеђивања услуга
информисања,уговор из става 1.овог члана закључује се
на период од три године.
   Телевизијска станица из става 1.овог члана изабраће у
поступку јавних набавки.

Члан 4.
   Уговорима о пословној сарадњи и пружању услуга
информисања обавезно се обезбјеђује:

1) редовно извјештавање о раду Скупштине општине
и њених радних тијела,у трајању од најмање 3

минута по одржаној сједници или догађају
везаном за њихов рад;

2) редовно извјештавање о раду начелника општине
или догађају везаном за његов рад;

3) извјештавање са конференције за штампу коју
одржава предсједник Скупштине у вези рада
Скупштине или начелник општине у оквиру свог
дјелокруга рада,у трајању од најмање 2 минуте.

   У складу са указаним потребама и средствима која су
предвиђена у буџету за услуге локалног јавног
информисања,начелник општине може уговорити
додатне услуге локалног јавног информисања,а
нарочито:

- дневно информисање-информације о дневним
догађајима и актуелностима из члана 2.ове Одлуке,у
терминима за информативни програм;

- Недјељно извјештавање-репортажа- сумирање
недјељних дешавања;
- мјесечно извјештавање–специјализована емисија -
хроника;
- тематске репортаже,односно информације о
значајним догађајима за Општину -по потреби,у
трајању које ће се посебно прецизирати уговором;
- документарни програм,спотови,гостовања,тв дуели
и слично- по потреби;

Члан 5.
   Општина Доњи Жабар ће преко локалне управе
надлежне за послове информисања или  службеника
овлашћеног од стране начелника општине,пружати
потребне и тражене информације о раду органа и
организација из члана 2.Одлуке у траженом
облику(писаној или електронској форми) и у складу са
закљученим уговором.

Члан 6.
   Средства за реализацију ове Одлуке обезбиједиће се у
буџету општине Доњи Жабар''.

Члан 7.
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у '''Службеном гласнику општине Доњи
Жабар''.

Број: 01-022-68/07 ПРЕДСЈЕДНИК
31.августа 2007. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.
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На основу члана 42.Закона о буџетском систему

Републике Српске(“Службени  гласник Републике
Српске”,бр.96/03,14/04,67/05 и 34/06),а у складу са
чланом 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени
гласник Републике Српске”,број 101/04,42/05 и 118/05)
и чланом 107.Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар(“Службени гласник Републике Српске”, број
1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Тридесетој
редовној сједници одржаној дана 31.августа 2007.године,
донијела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА ПРВО
ПОЛУГОДИШТЕ 2007.ГОДИНЕ

Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Бу џета општине Доњи
Жабар за Прво полугодиште 2007. године -период од
1.јануара до 30.јуна 2007. године  (у даљем тексту:Буџет).

Члан 2.
Приходи Буџета за период од 01.01.-30.06.2007. године
су остварени у укупном износу од 1.302.547 КМ, а по
врстама прихода како слиједи:
- Порески приходи ………………………     796.197 КМ
-  Непорески приходи   …………………       58.661 КМ
- Текуће помоћи …………………………       48.488 КМ
- Кредитна средства ………………………    173.460 КМ
- Пренесена средства из претходне године    225.741 КМ

Члан 3.
Укупно остварени расходи Бу џета у Првом
полугодишту 2007.године износе 939.461 КМ,како
слиједи:
- Текући трошкови …………………………   632.502 КМ
- Капитални расходи ………………………   235.773 КМ
- Отплате домаћег задуживања ……………    20.163 КМ
- Расходи који су финансирани из пренесених
  средстава из претходне године …………    51.023 КМ.

Члан 4.
У периоду од 01.01.-30.06.2007. године,без пренесених
средстава из претходне године,остварен је вишак
прихода над расходима  у износу од 188.368 КМ.

Члан 5.
Распоред остварених прихода и расхода Бу џета
општине Доњи Жабар за период од 01.01. -30.06.2007.
године,у табеларном приказу,у  прилогу,чини саставни
дио ове Одлуке.

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

Број:01-022-66/07 ПРЕДСЈЕДНИК
31.августа 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.

И З В Ј Е Ш Т А Ј
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. -30.06.2007. ГОДИНЕ

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

Економски
код

О П И С
ОСТВАРЕЊЕ
 I-VI 2006.

ПЛАН ЗА
2007.

ОСТВАРЕЊЕ
 I-VI 2007.

ИНДЕКС
(5/4)

ИНДЕКС
(5/3)

1 2 3 4 5 6 7

П Р И Х О Д И 585.892 1.610.200 1.302.547 81 222

710000 А)ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 525.242 1.469.900 796.197 51 152
711000 ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА НА ДОХОДАК И

ДОБИТ
3.990 6.000

2.429
40 61

711113 Порез на  приходе од пољопривреде и
шумарства

3.990 6.000 2.429 40 61

713000 ПОРЕЗИ НА ПЛАТУ 23.061 53.000 24.611 46 107
713111 Порез на приходе од самосталних

дјелатности
30 ----

3.609
---- 12030

713112 Порез на  приходе од самосталне
дјелатности  паушалном износу

4.672 10.000
1.839

18 39

713113 Порез на лична примања по основу
радног односа

16.216 39.000
18.362

47 113

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

2.143 4.000
801

20 37

714000 ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ 26.846 44.800 54.364 121 203
714100 ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ 21.397 34.500 29.621 86 138
714111 Порез на имовину 21.397 34.500 29.621 86 138
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714200 ПОРЕЗИ НА НАСЛИЈЕЂЕ И ПОКЛОНЕ 1.107 1.300 2.038 157 184
714211 Порез на насљеђе и поклон 1.107 1.300 2.038 157 184
714300 ПОРЕЗИ НА ФИНАНСИЈСКЕ И

КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ
4.342 9.000

22.705
252 523

714311 Порез на промет непокретности и права 4.342 9.000 22.705 252 523
715000 ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И

УСЛУГА-ПДВ
471.345 1.366.100

714.793
52 152

715111 Порез на промет производа по општој
стопи

26.274 5.000
7.706

154 29

715112 Порез на промет производа по нижој
стопи

47.769 5.000
7.622

152 16

715113 Порез на промет на деривате нафте 2.134 500 561 112 26
715114 Порез на промет на дуванске прерађевине ---- ---- 129 ---- ----
715115 Порез на промет алкохолних пи ћа ---- ----- 1.035 ---- -----
715116 Порез на промет кафе ---- ----- 78 ---- ----
715117 Порез на промет лож уља ---- ---- 56 ---- ----
715118 ПДВ-индиректни порез 384.743 1.354.600 695.115 51 181
715211 Порез на промет услуга по оп штој

стопи
10.425 1.000

2.491
249 24

Б) НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 58.240 90.300 58.661 65 101
721000 ОСТАЛИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 24 200 584 292 2433
721213 Приходи од камата на средства који

су укључени у депозит банке
24 200

584
292 2433

722000 НАКНАДЕ И ТАКСЕ И ПРИХОДИ
ОД ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА

57.066 89.100
58.077

65 102

722100 АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 7.529 15.000 7.956 53 106
722121 Општинске административне таксе 7.529 15.000 7.956 53 106
722300 КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 24.623 30.000 27.331 91 111
722312 Комуналне таксе на фирму 23.084 30.000 24.243 81 105
722319 Комунална такса за коришћ. паркир. 1.539 ---- 3.088 ---- 201
722400 НАКНАДЕ ПО РАЗНИМ

ОСНОВАМА
19.781 33.100

19.871
60 100

722411 Накнаде за уређивање грађевинског
земљишта

3.165 7.000
5.474

78 173

722425 Накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта

427 1.100
3.784

344 886

722435 Средства за репродукцију шума 1.120 2.000 131 7 12
722467 Такса за противпожарну  заштиту 15.069 23.000 10.482 46 70
722500 ПРИХОДИ ОД ПРУЖАЊА ЈАВНИХ

УСЛУГА (ПРИХОДИ ОД
ВЛАСТИТЕ ДЈЕЛАТНОСТИ)

5.133 11.000
2.919

27 57

722521 Приходи органа Општинске управе 5.133 11.000 2.919 27 57
723100 НОВЧАНЕ КАЗНЕ 192 1.000 ---- ---- ----
723118 Одузета имовинска корист 192 ----- ---- ----- ----
723121 Новчане казне за прекршаје ---- 1.000 ---- ---- ----
729100 ОСТАЛИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 958 ----- ---- ---- ----
729124 Остали непорески општински

приходи
958 -----

----
---- ----

731000 ТЕКУћЕ ПОМОћИ 2.410 5.000 48.488 970 2012
731211 Помоћ од Републике 2.410 ---- ---- ---- ----
731213 Помоћ од Министарства здравља ---- 5.000 1.500 30 ----
731213 Помоћ од Министарства здравља ---- ---- 7.000 ---- ----
731214 Помоћ од Министарства за избјегла и

расељена лица
---- ----

39.988
---- ----

УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 585.892 1.565.200 903.346 58 154

ФИНАНСИРАЊЕ
814000 В) ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И

ЗАЈМОВИ
---- -----

173.460
---- ----

814213 Приливи од задуживања од страних
кредитора

---- -----
173.460

---- ----

391111 Пренесена средства из претходне
године

---- 45.000
225.741

502 ----
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РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ЕКОНОМСКОЈ  КЛАСИФИКАЦИЈИ

РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економски
Код О  П  И  С ОСТВАРЕЊЕ

I-VI 2006.
ПЛАН

ЗА 2007.

ОСТВАРЕЊЕ
I-VI

2007.

ИНДЕКС
(5/4)

ИНДЕКС
(5/3)

1 2                3 4 5 6 7

СРЕДСТВА ЗА СКУПШТИНУ
ОПШТИНЕ

611242 Накнаде одборницима 16.845 45.000 18.750 42 111
611242 Накнаде скупштинским радним тијелима ---- 7.000 5.027 72 ----
611242 Остале накнаде скупштинским одборницима ---- ---- 2.690 ---- ----
612200 Порез  на накнаде одборницима 1.685 5.200 1.875 36 111
613900 Трошкови општинских манифестација 250 10.000 1.250 13 500
613900 Трошкови осталих манифестација ---- 5.000 ---- ---- ----

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ –укупно: 18.780 72.200 29.592 41 158
СРЕДСТВА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ

611000 ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 162.102 456.560 231.121 51 143
611111 Нето плате запослених 93.256 248.000 134.173 54 144

Економски
код О  П  И  С

ОСТВАРЕЊЕ
I-VI 2006.

ПЛАН ЗА
2007.

ОСТВАРЕЊЕ
I-VI 2007.

ИНДЕКС
(5/4)

ИНДЕКС
(5/3)

1 2 3 4 5 6 7

611000 Плате и накнаде тришкова  запослених и
скупшинских  посланика

178.947 508.560 257.588 51 144

611110 Средства за плате запослених 93.256 248.000 134.173 54 144
611100 Средства за порез и доприносе на плате 48.493 125.960 67.536 54 139
611200 Накнаде трошкова запослених  и

скупштинских посланика
37.198 134.600 55.879 42 150

612000 Порез и доприноси на остала ли чна
примања

8.933 38.200 11.721 31 131

612100 Порези и доприноси на остала ли чна
примања

8.933 38.200 11.721 31 131

613000 Трошкови материјала и услуга 101.143 262.000 88.265 34 87
613100 Трошкови за службена путовања 2.156 10.000 4.150 42 192
613200 Трошкови електричне енергије 20.467 26.000 11.582 45 57
613300 Трошкови комуналних услуга 25.407 61.000 19.116 31 75
613400 Набавка материјала 10.232 17.000 7.341 43 72
613500 Трошкови горива и превоза 12.061 24.500 9.874 40 82
613700 Трошкови текућег одржавања 7.815 44.500 10.990 25 141
613800 Трошкови платног промета и осигурање

возила
3.002 6.500 3.356 52 112

613900 Трошкови услуга 20.003 72.500 21.856 30 109

614000 Текуће помоћи 197.893 455.148 277.312 61 140
614100 Помоћи другим нивоима власти 13.030 27.000 24.423 90 187
614200 Помоћи појединцима 87.846 237.500 157.657 66 179
614300 Помоћи непрофитним организацијама 97.017 190.648 95.232 50 98
616000 Трошкови за камате 3.349 23.730 8.639 36 258
821000 Трошкови за набавку сталних средстава 2.534 209.692 275.773 132 10883
821200 Средства за набавку грађевинских објеката –

путева
---- 167.692 262.705 157 ----

821300 Средства за набавку опреме 2.534 5.000 13.068 261 516
821500 Набавка сталних средстава -Урбанистички

план
---- 37.000 ---- ---- ----

823000 Отплате домаћег задуживања ---- 74.870 20.163 27 ----
СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ –
укупно планирано

---- 38.000 4.068 11 ----

УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА 492.799 1.610.200 939.461 58 191
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611121 Порез на плате 9.326 24.800 11.184 45 120
611139 Доприноси на плате 39.167 104.160 56.352 54 144
611211 Накнаде за трошкове превоза радника 1.416 3.000 1.344 45 95
611221 Топли оброк 10.144 24.800 12.107 49 119
611224 Регрес за годишњи одмор 460 11.500 246 2 53
611226 Остале накнаде 738 7.800 8.297 106 1124
611229 Огрев и зимница ---- 14.500 ---- ---- ----
611231 Накнада за привремене и повремене  послове 7.595 18.000 7.418 41 98
612000 ПОРЕЗ И ДОПРИНОСИ НА ОСТАЛА

ЛИЧНА ПРИМАЊА 7.248 33.000 9.846 30 136
612129 Остали порези и доприноси 7.248 33.000 9.846 30 136
613000 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА 100.893 247.000 87.015 35 86
613115 Трошкови дневница  у земљи 1.844 5.000 2.150 43 117
613125 Трошкови дневница у иностранству 312 5.000 2.000 40 641
613211 Трошкови енергије-општинска управа 3.760 8.000 2.758 34 73
613211 Трошкови енергије-јавна расвјета 3.125 6.000 3.198 53 102
613211 Трошкови енергије-остали 13.581 12.000 5.626 47 41
613311 Трошкови за воду и канализацију 485 5.000 2.677 54 552
613312 Трошкови поштанских и телефонских

услуга
11.408 20.000 7.415 37 65

613313 Трошкови услуга одвоза смећа 12.461 36.000 9.024 25 72
613321 Трошкови санације дивљих депонија 1.053 ---- ---- ---- ----
613418 Трошкови канцеларијског материјала 5.551 11.000 5.883 53 105
613484 Материјал за чишћење 1.462 2.000 1.338 67 92
613489 Трошкови за рекламни материјал 2.895 3.000 ---- ---- ----
613489 Остали материјални трошкови 325 1.000 150 15 46
613510 Гориво 11.171 22.000 8.254 38 74
613529 Остали трошкови превоза 890 2.500 1.619 65 182
613711 Материјал за оправку и одржавање

зграда
409 1.000 1.054 105 258

613714 Материјал за одржавање путева 463 2.000 ---- ---- ----
613721 Услуге оправке и одржавања зграда ---- ---- 1.340 ---- ----
613722 Услуге оправке и одржавања опреме 1.687 3.000 1.247 42 74
613723 услуге оправке и одржавања возила 2.066 7.500 3.859 51 187
613724 Услуге одржавања путева 3.190 30.000 3.490 12 109
613729 Трошкови одржавања  уличне расвјете ---- 1.000 ---- ---- ----
613813 Осигурање возила 491 1.000 491 49 100
613814 Регистрација моторних возила 179 500 323 65 180
613822 Трошкови платног промета 2.332 5.000 2.542 51 109
613911 Услуге медија 4.212 11.000 3.510 32 83
613912 Услуге штампања ---- 4.000 2.774 69 ----
613913 Услуге јавног информисања 4.324 11.000 3.940 36 91
613900 Трошкови репрезентације 6.695 12.000 6.614 55 99
613922 Услуге стручног образовања 1.000 5.000 889 18 90
613999 Остале услуге-услуге стручних комисија 2.670 6.500 2.370 36 89
613999 Остале услуге 852 3.000 509 17 60
613999 Израда шумско привредне основе ---- 5.000 ----- ---- ----
614100 ПОМОЋИ ДРУГИМ НИВОИМА ВЛАДЕ 13.030 27.000 24.423 90 187
614116 Помоћи Мјесним заједницама

13.030 27.000 13.400 50 103
614116 Помоћ МЗ Човић Поље из средстава

пренесених из 2006. године ----- ---- 11.023 ---- ----
614200 ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА 87.846 237.500 157.657 66 179
614229 Остале исплате појединцима  из

материјално социјалне
сигурности

20.863 40.000 21.105 53 101

614229 Социјалне помоћи-Министарство здравља 1.471 5.000 1.500 30 102
614232 Трошкови за војне инвалиде,рањене борце и

породице погинулих  бораца
---- 8.000 2.400 30 ----

614233 Трошкови за расељена лица 772 15.000 10.284 69 1332
614233 Трошкови за расељена лица-Помоћ од

Министарства за избјегла лица
---- ---- 39.988 --- ----
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614234 Стипендије 13.120 24.000 12.870 54 98
614235 Превоз ученика 36.620 65.000 34.230 53 93
614239 Дератизација и дезинсекција 3.000 12.000 12.001 100 400
614200 Противградна заштита ---- 5.000 2.500 50 ----
614239 Помоћи у пољопривреди 6.381 50.000 12.184 24 191
614239 Остале помоћи појединцима 5.619 12.000 8.040 67 143
614239 Здравствено осигурање социјално угро жених

лица ---- 1.500 555 37 ----
614300 ПОМОЋИ НЕПРОФИТНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 97.017 190.648 95.232 50 98
614300 Општински штаб Цивилне заштите 2.000 5.000 2.081 42 104
614300 Локална Изборна комисија
614300 Накнаде ОИК-а и ЦРБ-а 3.400 10.800 4.400 41 129
614300 Остали трошкови 1.180 ---- ---- --- ----
614300 Општинска организација Црвеног крста 5.690 15.000 7.722 51 136
614300 Политичке странке 2.035 4.500 185 4 9
614300 Српска православна црква 30.000 50.000 25.000 50 83
614300 Борачка организација општине Доњи Жабар 10.882 20.000 10.618 53 98
614300 Основна школа 10.748 15.000 9.576 64 89
614300 Спорт и физичка култура 20.500 50.000 26.100 52 127
614300 Средства за финансирање спортских

манифестација
2.115 5.000 2.500 50 118

614300 Здравствена заштита 5.967 10.000 2.303 23 39
614300 Средства за Евро регион ДСМ ---- 1.000 ---- ---- ----
614300 Остале помоћи непрофитним

организацијама
2.500 4.000 4.573 114. 183

616000 КАМАТЕ НА ДОМАЋЕ КРЕДИТЕ 3.349 23.730 8.639 36 258
616331 Камате на дугорочне  кредите 3.349 23.730 8.639 36 258

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ – укупно: 471.485 1.215.438 613.933 51 130
КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ

821222 Асфалтирање локалног пута у МЗ Лон чари ---- 50.000 ---- ---- ----
821222 Уређење путних комуникација око зграде

општине и Основне школе
---- 35.000 491 1 ----

821211 Средства за завршетак изградње и опремање
спортске дворане у Доњем Жабару

---- ----- 73.460 ---- ----

821211 Средства за наставак изградње Дома културе
у Човић Пољу

---- 82.692 146.376 177 ----

821211 Средства за наставак изградње Дома културе
у Човић пољу из средстава пренесених из
2006. године

---- ---- 40.000 ---- -----

821221 Јавна расвјета у насељу Дујкова ча ---- ----- 2.378 ---- ----
821319 Набавка опреме 2.534 5.000 6.068 121 239
821319 Набавка опреме-Из помоћи од Мин.здравља ---- ---- 7.000 ---- ----
821529 Набавка сталних средстава-Урбанист. план ---- 37.000 ---- ---- ----
821000 ТРОШКОВИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ

СРЕДСТАВА-укупно: 2.534 209.692 275.773 132 10883
823300 ОТПЛАТЕ ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА

823331 Отплате домаћим финансијским
институцијама ---- 33.870 20.163 60 ----

823331 Отплате дугорочног кредита ---- 41.000 ---- ---- ----
УКУПНО: ---- 74.870 20.163 27 ----
СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ----- 38.000 4.068 11 ----
УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА 492.799 1.610.200 939.461 58 191

РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

О  П  И  С ОСТВАРЕЊЕ
I-VI 2006.

ПЛАН ЗА
2007.

ОСТВАРЕЊЕ
I-VI 2007. ИНДЕКС

(4/3)
ИНДЕКС

(4/2)

1 2 3 4 5 6



7

Укупни расходи функција
(збир) 492.799 1.610.200 939.461 58 191

Опште јавне услуге 378.861 1.060.508 528.165 50 139

Економски послови ---- 50.000 12.184 24 ----

Заштита човјекове околине ----- 36.000 ---- ---- ----

Стамбени и заједнички
послови 2.534 204.692 264.028 129 10.419

Здравство 5.967 10.000 2.303 23 39

Рекреација,култура и религија 22.615 100.000 53.600 54 237

Образовање 60.488 104.000 56.576 54 94

Социјална заштита 22.334 45.000 22.605 50 101

Т е к с т у а л н и  д и о

У   В   О   Д
 Извјештај о извршењу буџета општине Доњи Жабар за период од 01.01. -30.06.2007. године састављен је на бази

евиденције у књиговодству, а у складу са Законом о бу џетском систему,Законом о рачуноводству,Правилником о
финансијском извјештавању бу џетских корисника, рачуноводственим стандардима РС и другим прописима из области
рачуноводствено финансијских активности бу џетских корисника.

  На основу Одлуке Скупштине општине Доњи Жабар број: 01 -022-105/06 усвојен је буџет за 2007.годину, гдје су
утврђени укупни приходи у износу  од 1.610.200 КМ.
У овом извјештају дат је акценат на анализу остварења плана бу џета, те анализу структуре прихода и расхода  уз упоредне
показатеље са истим периодом претходне године.
Општина Доњи Жабар је у периоду од 01.01. – 30.06.2007. године остварила укупне приходе у износу од 1.302.547 КМ,
односно 81% у односу на планиране  за 2007. годину,а за 222%  у односу на остварење у истом периоду претходне
године.Ако посматрамо остварење прихода у овом периоду у односу на планиране без кредитних сре дстава и средстава
пренесених из претходне године,онда је проценат остварења 58%, што је 8% више у односу на половину годишњег
плана.
Структуру остварених прихода у периоду од 01.01. – 30.06.2007. године  чине:
1. Порески приходи                     796.197 КМ
2. Непорески приходи                                              58.661 КМ
3.Текуће помоћи                                                      48.488 КМ
    Укупно изворни приходи:                                   903.346 КМ
4. Дугорочна кредитна средства                           173.460 КМ
   Изворни приходи + кредитна средства           1.076.806 КМ
5. Пренесена средства из претходне године        225.741 КМ
     Укупно:                                                 1 .302.547 КМ

Укупни расходи у посматраном периоду износе 939.461 КМ,што представља остварење од 58% у односу на половину
годишњег плана и 191% у односу на исти период претходне године.
Структуру остварених расхода чине:
1. Текући трошкови                                           632.502 КМ
2. Капитални расходи                                                      235.773 КМ
3. Отплате домаћег задуживања                                        20.163 КМ
Укупно текући расходи  :                                   888.438 КМ
4. Расходи који су финансирани из пренесених
средстава из претходне године                                       51.023 КМ

Укупни расходи:                                                             939.461 КМ

Вишак приходима над расходима,без пренесених средстава из претходне године износи 188.368 КМ.
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АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА
СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА

61,13
4,5

3,72

13,32

17,33
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

НЕПОРЕСКИ
ПРИХОДИ
ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ

КРЕДИТНА
СРЕДСТВА
ПРЕНЕСЕНА
СРЕДСТВА ИЗ 2006.

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
        Порески приходи у периоду од 01.01. – 30.06.2007. године износе 796.197 КМ , односно индекс њиховог остварења у
односу на планиране за 2007. годину је 51,а у односу на исти период претходне године  је 152. Учешће пореских прихода
у односу на укупно остварене приходе је 61.13%.
Порез  на приходе од пољопривреде и шумарства остварен је у износу од 2.429 КМ, са индексом остварења у односу на
годишњи план од 40,а у односу на исти период претходне године 61. Приход по овом основу је остварен за 10% мање у
односу на половину годишњег плана,али је по својој финансијској величини мање значајан.
Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности , који обухвата:порез на  приходе од самосталних
дјелатности, порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу,порез на лична примања п о основу радног
односа и порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност остварен је у
износу од 24.611 КМ или 46% у односу на план, а 107% у односу на исти период претходне године.
Порез на имовину остварен је у и зносу од  29.621 КМ, односно 86% у односу на план, а 138% у односу на исти период
претходне године.

Порез на наслијеђе и поклоне остварен је у износу од 2.038 КМ или 157% у односу на план,а 184% у односу на исти
период претходне године. Ово је приход на ч ије остварење се не може утицати и тешко је извршити реално планирање.
Порез на промет непокретности и права остварен је у износу од 22.705 КМ,односно 252% у односу на планирану
величину,а 523% у односу на исти период претходне године. И на овај, као и на  претходни,није могуће утицати,а самим
тим тешко је и релано планирати,па је због тога проценат остварења у односу на план изразито велики.
Порез на промет производа је остварен у износу од 714.793 КМ са  индексом остварења у односу на план од 52, а у
односу на остварење у истом периоду претходне године 152.
Најзначајнија ставка у структури пореза на промет производа су индиректни порези (ПДВ) који су остварени у износу од
695.115 КМ. Остварење овог, као најзначајнијег прихода, је 51% у односу на планиране , а 181 % у односу на исти период
претходне године.Порез на промет производа по општој стопи, нижој стопи, акцизних производа и порез на промет
услуга су остварени у укупном износу од 19.678 КМ, а односе се на период из 2005. године, који су од стране бу џета РС
уплаћивани током 2007.године.
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Непорески приходи у посматраном периоду су остварени у износу од 58.661 КМ, односно  за 15% више у односу на
планиране, а за 1% више у односу на остварење у истом периоду претходне године. Њихово учешће  у  укупно
оствареним приходима је 4.50%.
Приходи од камата на средства бу џета која су укључена у депозит бенке су, у посматраном периоду, остварени у износу од
584 КМ,што је доста више од планираних. Ова средства банка дозначава на жиро -рачун буџета према својим важећим
прописима.
Општинске административне таксе су остварене у износу од 7.956 КМ, што  у односу на планирану величину представља
остварење од 53%, а у односу на исти период претходне године 106%.
Најзначајнији по величини  је приход по основу комуналних такса који је остварен у износу од 27.331 КМ, што
представља 91% од плана на годишњем нивоу или 111% у односу на остварење истог у истом периоду претходне године.
До повећања овог прихода у односу на планирани, дошло је због тога што се ови прих оди већим дијелом остваре у првој
половини године, пошто су постојећи обвезници комуналних такса обавезни исту уплатити до 30.06.2007. године, док у
другој половини године се очекује само прилив од нових обвезника. У структури ових прихода је дошло до оств арења
комуналне таксе за коришћење паркиралишта у износу од 3.088 КМ.
Накнаде по разним основама су остварене у износу од 19.871 КМ, што представља 60% од планираних величина, а 100%
од остварења у истом периоду претходне године. Накнада за уређење грађеви нског земљишта је остварена у износу од
5.474 КМ или 78% у односу на план, а 173% у односу на исти период претходне године. Накнада за промјену намјене
пољопривредног земљишта је остварена у износу од 3.784 КМ, што је значајно више од планиране величине(за  244%).
Средства за репродукцију шума су остварена  у износу од 131 КМ и уплаћују се на жиро -рачун општине од 01.01.2007.
године у износу од 10% средстава од вриједности продатих шумских дрвних сортимената по цијенама у шуми на пању.
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Средства по основу Противпожарне накнаде су,  у посматраном периоду, остварена у износу од 10.482 КМ или 46% у
односу на планирану величину,а 70% у односу на остварење у истом периоду претходне године.
Приходи органа општинске управе су остварени у износу од 2.919 КМ или 27% у односу на план, а 57%  у односу на
исти период претходне године. Структуру ових прихода чине накнаде комисије за минимално техничке услове и
урбанистичке сагласности.
ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ  су пристигле од буџета Републике у износу од 48.488 КМ, а односе се на пом оћ од Министарства
здравља и социјалне заштите у износу од 8.500 КМ и помоћ од Министарства за избјегла и расељена лица у износу од
39.988 КМ. Износ од 1.500 КМ је намијењен и утрошен за исплату помоћи социјално угроженим лицима и налазе се на
економском коду 614229 у структури расхода по организационој класификацији, а износ од 7.000 КМ је намијењен и
утрошен за набавку опреме потребне за рад службе за  социјалну  и дјечију  заштиту и налази се на економском коду
821319 у структури расхода по организационо ј класификацији.Износ од 39.988 КМ намијењен је категорији расељених
лица са подручја општине и у ту намјену је и утрошен и налази се на економском коду 614233 у структури расхода по
организационој класификацији.
КРЕДИТНА СРЕДСТВА  су реализована у износу о д 173.460 КМ, а односе се на дио кредитних средстава која су
планирана  у 2006. години, али пошто се ушло касно у реализацију истих, није било могуће цјелокупна средства
реализовати у 2006. години према динамици која је одређена условима кредитирања.
ПРЕНЕСЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ  по завршном рзчуну износе 225.741 КМ и распоређена су
посебном скупштинском одлуком на различите намјене. Од тих средства у периоду од 01.01. -30.06.2007. године је
утрошено 51.023 КМ. 40.000 КМ је утрошено за изградњу Дома  културе у Човић Пољу, а износ од 11.023 КМ је дато у
виду помоћи Мјесној заједници Човић Поље за изградњу трибина.

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА
СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ВРСТАМА

68,5

29,35
2,15

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

КАПИТАЛНИ
РАСХОДИ

ОТПЛАТЕ КРЕДИТА

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
Текући трошкови су остварени у износу од 643.525, односно, индекс остварења у односу на годишњи план је 49.98%, а у
односу на исти период претходне године 131.26%.  Учешће текућих расхода у укупно оствареним расходима је 68.50%.
Плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика  су остварени у износу од 257.588 КМ или 51% у
односу на план, а за 44% више у односу на исти период претходне године. У структури ових расхода средства за плате
запослених износе 134.173 КМ, што пред ставља 54% остварење у односу на план, а за 44 више у односу на исти период
претходне године.
Расходи по основу пореза на плате износе 11.184 КМ, што је за 5% мање у односу на план и за 20% више у односу на
исти период претходне године.
Доприноси на плате износе 56.352 КМ. Остварење овог расхода у односу на план и претходну годину, процентуално
гледано, је исто као и расходи по основу плата запослених.
Расходи по основу накнада одборницима су остварени у износу од 18.750 КМ, односно 42% у односу на план, а  111% у
односу на остварење у истом периоду претходне године. Сходно исплаћеним накнадама уплаћен је и припадајући порез
на исте.  Накнаде скупштинским радним тијелима су исплаћене у износу од 5.027 КМ или 72%  у односу на планирану
величину. Остале накнаде  скупштинским одборницима су исплаћене у износу од 2.690 КМ, а према скупштинској
одлуци.
Накнаде за трошкове превоза радника на посао су исплаћене у износу од 1.344 КМ или 45% у односу на план, а 95% у
односу на исти период претходне године.
Накнаде по основу топлог оброка су исплаћене у износу од 12.107 КМ, што је у складу са планом.
Накнаде трошкова запослених (регрес,огрев и зимница) и припадајући порез и доприноси на исте ће се исплатити у
другој половини текуће године у складу са планом.
Расходи по основу накнада за повремене послове су остварени у износу од 7.418 КМ, што представља  41% од планиране
величине, а 98% у односу на исти период
претходне године.
Остале накнаде су остварене у износу од 4.800 КМ , односно  106% у односу на план. У оквиру ове ставке су исплаћени
поклони за Осми март, јубиларне награде за раднике административне службе и помоћ за случај смрти радника
административне службе.
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Порез и доприноси на остала лична примања износе 9846 КМ. Остварење, у односу на план је знатно мање, пошто се
већина расхода на које се уплаћују порез и доприноси исплаћује у другој половини године, када ће исти бити и
опорезовани.
Трошкови материјала и услуга  износе 88.265 КМ, што је за 16% мање у односу на план, а 13% мање у односу на исти
период претходне године. У оквиру ових трошкова налазе се трошкови прокњижени на економским кодовима од 613100
-  613900, а односе се на трошкове општинског органа управе.
Трошкови за дневнице службена путовања у земљи износе 2.150 КМ, односно 43% од планираног износа , а 117% у
односу на остварење у истом периоду претходне године.
Трошкови за дневнице за службена путовања у иностранству износе 2.000 КМ, што представља 40% у односу на план, а
641% у односу на исти период претходне године. Видљиво је да су ови трошкови о стварени у  мањем износу од
половине планираних величина .
Трошкови енергије за општинску управу износе 2.758 КМ или 34% у односу на план, а 73% у односу на исти период
претходне године.
Трошкови јавне расвјете су остварени у износу од 3.198 КМ, односно з а 3% су већи од планираних, а за 2% већи у односу
на исти период претходне године.
Трошкови енергије-остали потрошачи се односе на мјесне уреде, мјесне заједнице, амбуланту, артерске бунаре итд. Ови
трошкови су остварени у износу од 5.626 КМ или 47% у одн осу на планиране, а 41% у односу на исти период претходне
године. Уопште посматрано, трошкови енергије су остварени у износима који су мањи од планираних величина.
Трошкови за воду и канализацију су су остварени за 4% више од планиране величине .
Трошкови поштанских и телефонских услуга  су остварени у износу од 7.415 КМ или  37% у односу на план, а 65% у
односу на исти период претходне године. До смањења ових  трошкова је дошло због њиховог рационалоног трошења.
Трошкови услуга одвоза смећа  су остварени у износу од 9.024 КМ, односно 25% у односу на план и 72% у односу на
исти период претходне године.
Трошкови канцеларијског материјала су остварени у износу од 5.883 КМ, што је приближно планираној величини (3%
више од плана), а 5% више у односу на исти пер иод претходне године.
Материјал за чишћење је остварен у износу од 1.338 КМ са индексом остварења у односу на планиране 67, а у односу на
исти период претходне године 92
Трошкови за рекламни материјал у првој половини године нису реализовани, јер су планир ана издвајања средстава за ову
намјену за новогодишње и божићне празнике.
Остали материјални трошкови су остварени у проценту од 15% у односу на план, а 46% у односу на исти период
претходне године. Ови трошкови се односе на ситне трошкове органа управе у виду плина, потрошног материјала за
ситне поправке итд.
Трошкови горива су остварени у износу од 8.254 КМ, или 38% у односу на план, а  74%  у односу на исти период
претходне године.
Остали трошкови превоза су остварени у износу од 1.619 КМ или 65% у одно су на план, а 182% у односу на исти период
претходне године.
Средства за материјал за оправку и одржавање зграда су утрошена у износу од 1.054 КМ или 105% у односу на планиране,
а 258% у односу на исти период претходне године, а односе се на поправку степе ништа на улазу у зграду општине,
материјал за кречење општинских канцеларија и остали материјал за ситне поправке у згради општине. Средства за
услуге оправке и одржавања зграда су утрошена у износу од 1.340 КМ, а односе се на услуге кречења општинских
канцеларија у просторијама старе зграде општине и адаптације стана у Мјесној заједници Човић Поље у Матични уред.
 Услуге одржавања путева су остварене у износу од 3.490 КМ или 12% у односу на план, а 109% у односу на исти период
преходне године.
Средства за услуге оправке и одржавања опреме су утрошена у износу од 1.247КМ, односно 42% у односу на план, а 74%
у односу на исти период претходне године.
Услуге оправке и одржавања возила су остварене у износу од 3.859 КМ што је у складу са планом, а 187 % у однос у на
исти период претходне године.
Трошкови осигурања и регистрације моторних возила су у складу са роковима о регистрацији моторних возила.
Трошкови платног промета су остварени у складу са планом, а за 9% више у односу на претходну годину.
Трошкови општинских манифестација износе 1.250 КМ или 13% од планиране величине, а односе се на трошкове
организације бадње вечери.
Услуге медија су остварене у износу од 3.510 КМ, што је за 18% мање у односу на план, а за 17% мање у односу на исти
период претходне године.
Средства за услуге јавног информисања су издвојена у износу од 3.940 КМ или 36% у односу на план, а 91%  у односу на
исти период претходне године.
Трошкови репрезентације су остварени у износу од 6.614 КМ, односно 55%у односу на планирану величину, а 99% у
односу на исти период претходне године.
За услуге стручног образовања је издвојено мање средстава од планираних, зато што се средства и за ове намјене издвајају
када се укаже потреба.
Услуге стручних комисија су смањене у односу на план,  што је веза но за приходе органа општинске управе.
Остале услуге су остварене у износу од 509 КМ са индексом остварења од 17 у односу на план, а 60 у односу на исти
период претходне године.
Текуће помоћи у периоду од 01.01.-30.06.2007. године износе 277.312 КМ, однос но 61% у односу на план, а у односу на
исти период претходне године 140%.
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Помоћи Мјесним заједницама су издвојене у износу од 24.423 КМ. Мјесној заједници Лончари је исплаћено 4.500 КМ,
Мјесној заједници Доњи Жабар 4.400 КМ, Мјесној заједници Човић Поље ј е исплаћено  4.500 КМ из редовних средстава
и 11.023 КМ из пренесених средстава из 2006. године за изградњу трибина.
Помоћи  појединцима  износе 157.657 КМ,што је више од планираних величина за 16%, а у односу на исти период
претходне године представља пове ћање за 79%.
Исплате по основу социјалне заштите материјално угрожених лица  су извршене у износу од 21.105 КМ, што је за 3%
више од планиране величине,а за 1% више у односу на исти период претходне године.
Исплаћене су социјалне помоћи у износу од 1.500 К М за које су средства пристигла од Министарства здравља и
социјалне заштите.
Средства за војне инвалиде, рањене борце и породице погинулих бораца су издвојена у висини од 2.400 КМ, са индексом
остварења у односу на план 30.
Помоћи избјеглом и расељеном ста новништву су издвојене из редовних средстава у износу од 10.284 КМ или 69% у
односу на планиране, а 1332% у односу на остварење у претходној години. Утрошена су и средства за расељена лица у
износу од 39.988 КМ која су пристигла од Министарства за избјегла  и расељена лица за ову категорију становништва.
Стипендије су исплаћене у  износу од 12.870 КМ, односно индекс њиховог остварења у односу на планиране је 54, а у
односу на исти период  претходне године 98.
Индекс остварења трошкова превоза ученика у одно су на  план је 53, а у односу на исти период претходне године 93,
што је приближно планираној величини.
Средства за дератизацију и дезинсекцију  и противградну заштиту су издвојена у складу са планом.
Помоћи у пољопривреди су исплаћене у износу од 12.184 К М или 24% у односу на планиране, а 191% у односу на исти
период претходне године.
Трошкови за здравствено осигурање социјално угрожених лица су остварени у изноосу од 555 КМ, што чини 37% од
планиране величине.
Остале помоћи појединцима су издвојене у изно су од 8.040 КМ или за 67%  у односу на план, а 143% у односу на исти
период претходне године.
Помоћи непрофитним  организацијама износе 95.232 КМ, што чини 50% од планираних величина, а 98% у односу на
исти период претходне године.
Издвајање општинском штаб у Цивилне заштите у посматраном периоду је у проценту од 42% и износи 2.081 КМ, а у
односу на исти период претходне године је за 4% више.
 Трошкови за накнаду Локалној изборној комисији су остварени  у износу од 4.400 КМ или 41 % од плана, а 129% од
остварења у истом периоду претходне године.
За општинску организацију Црвеног крста је издвојено 7.722, што представља у односу на план повећање за 1%, а у
односу на исти период претходне године повећање за 36%.
Средства политичким странкама су дозначена у изн осу од 185 КМ са индексом остварења у односу на план од 4, а у
односу на исти период претходне године 9.
Српској православној цркви је исплаћено 25.000 што је у складу са планом , а 83% у односу на исти период претходне
године.
 Борачкој организацији је исплаћено 10.618 КМ, што представља у односу на план проценат остварења од 53, а у односу
на исти период претходне године 98%.
Основној школи је исплаћено 9.576 КМ, што је за 14% више у односу на годишњи план, а индекс остварења у односу на
исти период претходне године је 89.
Средства за спорт и физичку културу су издвојена у износу од 26.100 КМ, односно 52% у односу на планирана, а 127% у
односу на исти период претходне године. Средства за финансирање спортских манифестација  у посматраном периоду
су издвјена у износу од 2.500 КМ или 50% у односу на планирану величину, а 118% у односу на исти период претходне
године.
Средства за здравствену заштиту су издвојена у износу од  2.303 КМ, односно у проценту од 23% у односу на план, а 39%
у односу на исти период претходне године.

Средства за Савез општина и градова су издвојена у складу са планом.
Остале помоћи непрофитним организацијама су исплаћене у износу од 4.573 КМ, а односе се на помоћи разним
удружењима са подручја општине, а према достављеним захтјевима. Индекс остварења ових трошкова у односу на план је
114, а у односу на остварење у истом периоду претходне године 183.
Камате на домаће кредите су издвојене у износу од 8.639 КМ или 36% у односу на  план, а односе се на одобрена
кредитна средства за капиталне расходе.

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

ТРОШКОВИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА

Трошкови за набавку сталних средстава су остварени у износу од 275.773 КМ, што представља 132% од плана.Учешће
ових трошкова у структури укупних расхода је 29.35%.

За асфалтирање локалоног  пута у Мјесној заједници Лончари је прибављена урбанистичка сагласност и у току је израда
главног пројекта.

Капитални расходи-Срества за завршетак изградње и опремање спортске дворане у Доњем Жабару су утрошена у износу
од 73.460 КМ.Пошто су иста планиран а ребалансом буџета за 2006. годину, али се у истој години нису утрошила зато
што радови нису извођени,дошло је до утрошка тих средстава у текућој години.
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Средства за наставак изградње Дома културе у Човић Пољу су утрошена у износу од 146.376 КМ из редов них
прихода.Прекорачење у односу на план је из истог разлога као и код претходне ставке. Треба нагласити да је за ову
намјену утрошено из пренесених средстава из 2006. године 40.000 КМ.

Средства за јавну расвјету у насељу Дујковача су утрошена у износу од 2.378 КМ. Износ од 1.640,34 КМ је издвојен из
буџетске резерве.

Средства за набавку опреме су утрошена у износу од 6.068 КМ. Износ од 2.427 КМ је утрошен из средстава буџетске
резерве.

Набавка опреме из помоћи која је добијена из Министарства здравља и соц ијалне заштите у износу од 7.000 КМ су
утрошена за набавку опреме за службу социјалне и дјеије заштите.

Отплате домаћим финансијским институцијама у износу од 20.163 КМ односе се  на поврат дијела кредита који је
добијен у 2005. години.

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

У првој половини године је дошло до издвајања средстава из бу џетске резерве за следеће намјене:

1. Електроенергетска сагласност и нисконапонска мрежа у насељу Дујковача у износу од 1.640,34 КМ,
2. Набавка  пројектора за потребе рада административне службе у износу од 1.681,88 КМ и
3. Набавка опреме за рад административне службе у износу од 745,50 КМ

СТАЊЕ ОБАВЕЗА НА ДАН 30.06.2007. ГОДИНЕ

Укупне обавезе буџета општине Доњи Жабар на дан 30.06.2007. године износе 18.787 КМ.Од тога:

- обавезе према добављачима износе 2.555 КМ, а односе се на текуће редовне трошкове органа управе и устаљене
добављаче.
- остале обавезе  износе 2.236 КМ
- обавезе према радницима у износу од 13.996 КМ  односе се на и порез и доприносе на лична примања радника у 2007.
години.

      Обрадио/ла                                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
  Буџет и финансије                                                                                             Саво Јовичић
   Милка Стојановић

  81
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи

“Службени гласник Републике Српске”,бр.101/04,42/05
и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине
Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.Пословника  Скупштине
општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине
Доњи Жабар”,бр.1/05 и 4/05 -испр.),Скупштина
општине Доњи Жабар,на Тридесетој редовној сједници
одржаној дана 31.августа 2007. године,донијела је
сљедећи

З А К Љ У Ч А К
I

Прихвата се Информација о раду Полицијске
станице Пелагићево за период 1.1. -30.6.2007.године.

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

овог Закључка.
III

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

Број: 01-022-69/07 ПРЕДСЈЕДНИК
31.августа 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.

  82
На основу члана 2.12 Изборног закона Босне и

Херцеговине("Службени гласник Босне и
Херцеговине",бр.23/01,7/02 -ВП БиХ,9/02-ВП БиХ,
20/02,25/02-исправка,4/04,20/04,25/05 ВПБиХ, 52/05,
77/05,11/06-ВП БиХ и 24/06),а сагласно члану 26.

Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник
Општине Доњи Жабар",бр.6/05),С купштина општине
Доњи Жабар,на Тридесетој редовној сједници одржаној
31.августа 2007.године,донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о поништењу Рјешења о именовању чланова

Општинске изборне комисије

Члан 1.
  Поништава се Рјешење о именовању чланова

Општинске изборне комисиј е Општине Доњи Жабар
бр.01-022-15/07 од 7.марта 2007.године("Службени
гласник Општине Доњи Жабар",бр.3/07 ).

Члан 2.
   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику општине Доњи
Жабар".
Број:01-022-64/07 ПРЕДСЈЕДНИК
31.августа 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.

  83
На основу члана 2.12 Изборног закона Босне и

Херцеговине("Службени гласник Босне и
Херцеговине",бр.23/01,7/02-ВП БиХ,9/02-ВП БиХ,
20/02,25/02-исправка,4/04,20/04,25/05-ВПБиХ, 52/05,
77/05,11/06-ВП БиХ и 24/06),а сагласно члану 26.
Статута општине Доњи Жабар("Службе ни гласник
Општине Доњи Жабар",бр.6/05),Скупштина општине
Доњи Жабар,на Тридесетој редовној с једници одржаној
31. августа 2007.године,донијела је
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Општинске изборне

комисије
Члан 1.

  За чланове Општинске изборне комисије Општине
Доњи Жабар-Основна изборна јединица Орашје/Доњи
Жабар,на мандатни период од пет година,имен ују се:

- Радмила Божић из Лончара,проф општенародне
одбране и друштвене самозаштите,ЈМБ
1307961186945, предсједник Општинске изборне
комисије

- Душанка Јовановић из Доњег Жабара,ЈМБ
0201961126253,члан и

- Владимир Ресановић из Лончара,ЈМБ
2102953171788,члан.

Члан 2.
   Ово Рјешење ступа на снагу даном добијања
сагласности од Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине.

Члан 3.
Ово Рјешење објавити у "Службеном гласнику

општине Доњи Жабар".

Број:01-022-65/07 ПРЕДСЈЕДНИК
31.августа 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Перо Стевановић ,с.р.

   84
На основу чл. 41. и 69.Пословника Скупштине

општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине
Доњи Жабар“,бр.1/05 и 4/05 испр.),Скупштина
општине Доњи Жабар,на  Тридесетој редовној
сједници одржаној 31.августа 2007.године,донијела је

О Д Л У К У
о образовању Комисије за Спортско-школску дворану

I
Образује се Комисија за Спортско -школску

дворану у Доњем Жабару(у даљем тексту:Комисија,као
повремено радно тијело Скупштине општине Доњи
Жабару саставу:

1. Лазар Миркић–предсједник Комисије
2. Слободан Вуковић,члан-замјеник предсједника

Комисије
3. Стево Мијатовић,члан
4. Перо Стевановић,члан
5. Ђорђе Радовановић, –  члан.

  За записничара одређује се Зденко Јовановић,стручни
сарадник за послове Скупштине општине.

II
Комисија има задатак да утврди и процијени стање

извођења радова на изградњи спортско -школске
дворане у Доњем Жабару према уговору бр.02 -360-2/06
и сачини детаљан извјештај Скупштини са приједлогом
мјера за отклањање посљедица кашњења у извођењу
уговорених радова од стране извођача радова
"Компаније Елинс Панић" д.о.о. Брчко  и завршетак
изградње дворане у цијелости.

III
Комисија има право на увид цјелокупне документације

везане за предметни уговор.
  Начелник општине је дужан обезбиједити
материјално-техничке и финансијске услове за рад
Комисије.

IV
    Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.

Предсједник Скупштине општине
Број: 01-022-67/07 Перо Стевановић ,с.р.
31.8. 2007. године
Д о њ и  Ж а б а р

85
  На основу члана 1.10.Изборног закона Босне и

Херцеговине("Службени гласник Бих",бр. 23/01,7/02 -
ВП БиХ,9/02-ВП БиХ,20/02,25/02-исправка, 4/04,
20/04,25/05-ВПБиХ, 52/05, 77/05, 11/06-ВП БиХ,24/06
и 32/07) и члана 6.Изборног закона Републике
Српске("Службени гласник Републике Српске", бр.
34/02,35/03 и 24/04),а у складу са тач.4.Смјерница за
утврђивање престанка мандата изабраних чланова
органа власти("Службени гласник Босне и
Херцеговине",бр.11/03),Скупштина општине Доњи
Жабар,на Другој Ванредној сједници одржаној 7.
септембра 2007.године,д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

I
 Усваја се Извјештај Административног одбора
Скупштине општине Доњи Жабар и констатује да је
господину Ђорђу Радовановићу,изабраном на листи
Српске демократске странке,престао мандат одборника
у Скупштини општине Доњи Жабар,због одјаве
пребивалишта са подручја изборне јединице у којој је
уписан у Централни бирачки списак да гласа и у којој је
изабран,у року дужем од шест мјесеци .

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће

се у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар".
Број:01-022-74/07 ПРЕДСЈЕДНИК
7.септембра 2007.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.

86
На основу члана 1.10.Изборног закона Босне и

Херцеговине("Службени гласник Би Х",бр.23/01,7/02-
ВП БиХ,9/02-ВП БиХ,20/02,25/02-исправка,4/04,
20/04,25/05-ВПБиХ, 52/05, 77/05, 11/06-ВП БиХ и
24/06 и 32/07) и члана 6.Изборног закона Републике
Српске("Службени гласник Републике Српске",бр.
34/02,35/03 и 24/04),а у складу са тач.4.Смјерница за
утврђивање престанка мандата изабраних чланова
органа власти("Службени гласник Бо сне и
Херцеговине",бр.11/03),Скупштина општине Доњи
Жабар,на Другој Ванредној сједници одржаној 7.
септембра 2007.године,д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

I
 Усваја се Извјештај Административног одбора
Скупштине општине Доњи Жабар и констатује да је
господину Драгану Ристићу,изабраном на листи ПДП-
Партија демократског прогреса Републике Српске,
престао мандат одборника у Скупштини општине Доњи
Жабар,због одјаве пребивалишта са подручја изборне
јединице у којој је уписан у Централни бирачки списак
да гласа и у којој је изабран ,у року дужем од шест
мјесеци.
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II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће

се у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар".

Број:01-022-73/07 ПРЕДСЈЕДНИК
7.септембра 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.

87
  На основу члана 1.10.Изборног закона Босне и

Херцеговине("Службени гласник Бих",бр. 23/01,7/02 -
ВП БиХ,9/02-ВП БиХ,20/02,25/02-исправка, 4/04,
20/04,25/05-ВПБиХ, 52/05, 77/05, 11/06-ВП БиХ,24/06
и 32/07)и члана 6.Изборног закона Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске",бр. 34/02,35/03
и 24/04),а у складу са тач.4.Смјерница за утврђивање
престанка мандата изабраних чланова органа власти
("Службени гласник Босне и Херцеговине", бр.11/03),
Скупштина општине Доњи Жабар,на  Другој Ванредној
сједници одржаној 7.септембра 2007.године,д о н и ј е л а
ј е

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

I
 Усваја се Извјештај Адми нистративног одбора
Скупштине општине Доњи Жабар и констатује да је
господину Милану Игњићу,изабраном на листи Српске
демократске странке,престао мандат одборника у
Скупштини општине Доњи Жабар,због одјаве
пребивалишта са подручја изборне јединице у којој је
уписан у Централни бирачки списак да гласа и у којој је
изабран,у року дужем од шест мјесеци .

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће

се у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар".

Број:01-022-72/07 ПРЕДСЈЕДНИК
7.септембра 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.

88
  На основу члана 1.10.Изборног закона Босне и

Херцеговине("Службени гласник Бих",бр. 23/01,7/02-
ВП БиХ,9/02-ВП БиХ,20/02,25/02-исправка, 4/04,
20/04,25/05-ВПБиХ, 52/05, 77/05, 11/06-ВП БиХ,24/06
и 32/07)и члана 6.Изборног закона Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске",бр.34/02,35/03
и 24/04),а у складу са тач.4.Смјерница за утврђивање
престанка мандата изабраних чланова органа власти
("Службени гласник Босне и Херцеговине", бр. 11/03),
Скупштина општине Доњи Жабар,на Другој Ванредној
сједници одржаној 7. септембра 2007.године,д о н и ј е л а
ј е

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

I
 Усваја се Извјештај Административног одбора

Скупштине општине Доњи Жабар и констатује да је
господину Милану Мирковићу,изабраном на листи
Српског радикалног савеза др Војислав Шешељ,престао
мандат одборника у Скупштини општине Доњи Жабар,
због одјаве пребивалишта са подручја изборне јединице
у којој је уписан у Централни бира чки списак да гласа и
у којој је изабран,у року дужем од шест мјесеци.

II
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће

се у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар".

Број:01-022-71/07 ПРЕДСЈЕДНИК
7.септембра 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.

89
  На основу члана 1.10.Изборног закона Босне и

Херцеговине("Службени гласник Бих",бр. 23/01,7/02 -
ВП БиХ,9/02-ВП БиХ,20/02,25/02-исправка, 4/04,
20/04,25/05-ВПБиХ,52/05,77/05, 11/06-ВП БиХ,24/06
и 32/07) и члана 6.Изборног закона Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", бр. 34/02,
35/03 и 24/04),а у склад у са тач.4.Смјерница за
утврђивање престанка мандата изабраних чланова
органа власти("Службени гласник Босне и
Херцеговине",бр.11/03), Скупштина општине Доњи
Жабар,на Другој Ванредној сједници одржаној 7.
септембра 2007. године,д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

I
Усваја се Извјештај Административног одбора

Скупштине општине Доњи Жабар и констатује да је
господину Жељку Стојановићу,изабраном на листи
Српске демократске странке,престао мандат одборника
у Скупштини општине Доњи Жабар ,због одјаве
пребивалишта са подручја изборне јединице у којој је
уписан у Централни бирачки списак да гласа и у којој је
изабран,у року дужем од шест мјесеци .

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће

се у "Службеном гласнику општине Доњи Ж абар".

Број:01-022-70/07 ПРЕДСЈЕДНИК
7.септембра 2007.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Д о њ и  Ж а б а р Перо Стевановић ,с.р.

90
На основу чл.43.и 72.став 3.Закона о ло калној

самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр.
101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 44.Статута
општине Доњи Жабар("Службени гласник општине
Доњи Жабар",бр.6/05) и чланом 11.Одлуке о извршењу
Буџета Општине Доњи Жабар за 2007.годину
("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.14/06),
доносим

О Д Л У К У
о једнократној новчаној помоћи

корисницима центара за хемодијализу

I
 ОДОБРАВАЈУ се средства за исплату једнократне
новчане помоћи физичким лицима,са
пребивалиштем на подручју Општине Доњи Жабар ,
из категорије корисника здравствене заштите центара
за хемодијализу у појединачном износу од 300,00 КМ.

II
АНГАЖУЈУ се средства  Буџета Општине Доњи

Жабар за 2007.годину,Организациона класификација -
614300-Помоћи непрофитним организацијама -
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Економски код 614300-Здравствена заштита,у складу са
тачком I.ове Одлуке.

III
Ради остваривања права на једнократну помоћ
утврђену овом Одлуком,корисници подносе захтјев
уз који прилажу:

- копију ЦИПС документа о пријави
пребивалишта,

- потврду надлежне здравствене уста нове о
коришћењу услуга здравствене заштите центра
за хемодијализу,и

- копију картице текућег/жиро рачуна.

IV
Ангажована средства дозначиће се корисницима

помоћи,након подношења доказа о испуњености услова
из тачке III.ове Одлуке,преносом средстава на
текући/жиро рачун корисника.

V
 Надзор над извршењем ове Одлуке вршиће Виши

стручни сарадник за социјалну и дјечију заштиту,
здравство,просвјету и културу  у Административној
служби Општине Доњи Жабар.
   Службеник из става 1.ове тачке обавијестиће
потенцијалне кориснике права утврђеног овом Одлуком
о условима и поступку остваривања помоћи.

VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће

се у "Службеном гласнику Општине Доњи Жабар".

Број:02-022-18/07          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
4.јула 2007. године Саво Јовичић,с.р.
Доњи Жабар

91
Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 1.

Закона о јавним набавкама («Службени гласник БиХ»,
број 49/04,19/05,52/005,92/05,8/06  и 24/06),Упутства о
примјени Закона о јавним набавкама  БиХ («Службени
гласник БиХ»,број 03/05) ,а у складу са чл.21.Закона о
уређењу простора("Службени гласник Републике
Српске",бр.84/02 Пречишћени текст,14/03 –испр.,
112/06 и 53/07),чланом 43. Закона о локалној
самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр.
101/04,42/05 и 118/05)и члана 44.Статута Општине
Доњи Жабар («Службени гласник Општине Доњи
Жабар»,број 6/05),донио је

О Д Л У К У
о провођењу поступка јавне набавке

1. Предмет јавних набавки:
избор најповољнијег понуђача за израду
изведбене пројектне док ументације-Плана
инфраструктурног система ужег централног дијела
насељеног мјеста Доњи Жабар (обухват простора
зграде Општине,спортско -школске дворане,
основне школе,мјесног фудбалског игралишта,
зграде мјесне заједнице и других грађевина) у
површини од cc a 6,5 хектара,и то:

- пројекат саобраћајница и паркинг простора
- пројекат јавне расвјете
- пројекат кишне канализације
- израда детаљних урбанистичко -техничких

услова планиране и изграђене грађевине без
техничке документације(у сврху легализације)

2. Општина Доњи Жабар као уговорни орган
обезбјеђује ажурирану геодетску подлогу и скицу
постојећих подземних инсталација за провођење
ове Одлуке.

3. Средства за извршење ове Одлуке обезбијеђена су у
складу са одредбама члана 4.став 3., тачка
4.,подтачка 3.Одлуке о усвајању Из вјештаја о
извршењу Буџета Општине Доњи Жабар за
2006.годину("Службени гласник Општине Доњи
Жабар",бр.4/07).

4. Поступак који ће се провести по ЗЈН -а:
конкурентски захтјев,без објављивања обавјештења
о јавној набавци у "Службеном гласнику
БиХ".Обавјештење доставити овлашћеним
организацијама за израду планске документације:

- "Пројект" а.д. Бања Лука
- "Планинг" д.о.о. Прњавор
- "Завод за урбанизам и пројектовање" д.о.о.

Бијељина
5.   Обавјештење о јавној набавци и потребну

документацију за провођење поступка јавне
набавке која је предмет ове Одлуке сачињава
службеник Административне службе надлежан за
послове урбанизма и грађења ,који се задужује за
давање свих обавјештења и докумената потребних
за израду пројекта Плана инфраструктурног
система,у складу са законом и овом  Одлуком.

6. Одговорно лице: Слободан Вуковић
дипл.инж.грађевине.

7. Поступак набавке извршиће Комисија за јавне
набавке,руководећи се критеријумом најниже
понуђене цијене.

8. Рок за доставу понуда:10.8.2007.године.
9. Рок за израду пројекта:30 дана од дана потписивањ а

уговора и уплате аванса.
10. Рок за провођење Одлуке: Одмах по доношењу

Одлуке.
11. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће

објављена у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар".

Број: 02-360-5/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
16.7. 2007.године Саво Јовичић ,с.р.
Доњи Жабар

92
Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 7.

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ",бр.49/04,19/05,52/005, 92/05,
8/06 и 24/06),а у складу са чланом 44. тач. 23. Статута
општине Доњи Жабар("Службени гласник општине
Доњи Жабар",бр.6/05) , доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о  и м е н о в а њ у  К о м и с и ј е  з а  ј а в н е  н а б а в к е

I
Именује се Комисија за јавне набавке Општине Доњи

Жабар(у даљем тексту:Комисија) у саставу:
1. Слободан Вуковић,службеник Административне

службе,предсједник;
2. Стеван Митровић,представник Савјета Мјесне

заједнице Доњи Жабар,члан;
3. Јово Жигић,службеник Административне

службе,члан.
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II
Комисија има право и обавезу да проводи поступак

јавне набавке за израду изведбене пројект не
документације -Плана инфраструктурног система
ужег централног диј ела насељеног мјеста Доњи
Жабар(обухват простора зграде Општине,
спортско-школске дворане,основне школе,мјесног
фудбалског игралишта и зграде мјесне заједнице)
у површини од cca 6,5 хектара ,и то:

- пројекат саобраћајница и паркинг простора
- пројекат јавне расвјете
- пројекат кишне канализације
- израда детаљних урбанистичко -техничких услова

планиране и изграђене грађевине без техничке
документације(у сврху легализације).

III
За записничара именује се Зденко Јовановић,без права

гласа у комисији.
IV

   Комисија врши послове јавне набавке услуга из тачке
II.овог рјешења у складу са законом и другим
прописима из области јавних набавки  у циљу додјеле
уговора најповољнијем понуђачу,о истом сачини
записник и достави приједлог начелнику
Општине.Комисија има право и обавезу да се укључи у
израду стручног дијела тендерске документације коју
сачињава надлежни службеник/ци Административне
службе.

V
У случају да предмет јавне набавке захт ијева

специфично техничко или специјализовано знање које
иначе није доступно унутар Општине као уговорног
органа,Комисија може предложити начелнику да позове
стручњаке из тих области,о чему ће бити дон ијето
посебно рјешење.По овом основу могу бити ангаж ована
највише два лица истовремено.

Стручњаци ангажовани у смислу става 1.ове тачке
немају право гласа.

VI
   На основу коначне одлуке о избору најповољнијег
понуђача,Комисија ће сачинити приједлог уговора који
ће начелник Општине понудити најповољнијем
понуђачу.

VII
Предсједник и чланови Комисије,као и записничар и

стручна лица која се ангажују као експерти,дужни су
чувати,као пословну тајну,све податке и сазнања која се
стекну у раду Комисије,о чему су дужна потписати
изјаву о чувању службене тајне(повјерљивост)у поступ ку
набавке.

Поред изјаве о повјерљивости ,лица из става 1.ове
тачке,дужни су потписати изјаву о непристрасности,
односно да ће поступати искључиво по правилима
службе и да неће фаворизовати ниједног од учесника у
поступку јавне набавке.

VIII
Предсједник,чланови Комисије и записничар имају

право на накнаду за свој рад,и то:
- предсједник Комисије    .........................     70,00 КМ
- чланови Комисије,по         .....................    50,00 КМ
- записничар                      ................ ........     30,00 КМ
- стручна лица,ако буду ангажована  ......  120,00 КМ

   Накнада се исплаћује по окончању поступка јавне
набавке.

IX
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-360-5/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
16.јула 2007.године Саво Јовичић
Доњи Жабар

93
На основу члана 72.став 2.Закона о локалној

самоуправи (“Службени гласник РС”,број 101/04 и
42/05 и 118/05),члана 12.став 1. тачка б) подтачка 4.и 5.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”,број 49/04, 19/05, 52/05,
92/05,8/06,24/06 и 70/06),Начелник општине,д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕКИДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

бр. 02-360-5/07

I
Прекида се поступак јавне набавке услуга-

конкурентски захтјев за потребе Општине Доњи Жабар
бр.02-360-5/07,и то

- Израда Плана инфраструктурног система,са
изведбеном пројектном документацијом,за обухват ужег
централног дијела насељеног мјеста Доњи Жабар
(обухват простора зграде Општине,спортско -школске
дворане,основне школе,мјесног фудбалског игра лишта,
зграде мјесне заједнице и других грађевина) у површини
од cca 6,5 хектара,из разлога што број примљених
квалификованих и прихватљивих понуда је мањи од три и
не обезбјеђује стварну конкуренцију за конкретни уговор.

II
   Поступак се прекида до покретања новог поступка.

III
О овој Одлуци обавијестити све понуђаче.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-360-5/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
24.8.2007.године Саво Јовичић,с.р.

  94
Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 1.

Закона о јавним набавкама («Службени гласник БиХ»,
број 49/04,19/05,52/005,92/05,8/06  и 24/06), Упутства о
примјени Закона о јавним набавкама БиХ («Службени
гласник БиХ»,број 03/05) ,а у складу са чл.21.Закона о
уређењу простора("Службени гласник Републике
Српске",бр.84/02 Пречишћени текст,14/03–испр.,
112/06 и 53/07),чланом 43.Закона о локалној
самоуправи("Службени гласник Републике Српске",
бр.101/04,42/05 и 118/05)и члана 44. Статута Општине
Доњи Жабар(«Службени гласник Општине Доњи
Жабар»,број 6/05),донио је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ПОНОВНЕ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ

1. ПРИСТУПА СЕ ПОНОВНОЈ набавци  услуге,и то:
Избор најповољнијег понуђача за израду
изведбене пројектне документације -Плана
инфраструктурног система ужег централн ог дијела
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насељеног мјеста Доњи Жабар(обухват простора
зграде Општине,спортско -школске дворане,
основне школе,мјесног фудбалског игралишта,
зграде мјесне заједнице и других грађевина) у
површини од cca 6,5 хектара,и то:

1)пројекат саобраћајница и паркинг про стора
2)пројекат јавне расвјете
3)пројекат кишне канализације
4)израда детаљних урбанистичко -техничких
услова планиране и изграђене грађевине без
техничке документације(у сврху легализације).
2. Укупна вриједност јавне набавке је испод

међународних вриједносних раз реда,и у оквиру је
предвиђених буџетских средстава.

3. Средства за извршење ове Одлуке обезбијеђена су у
складу са одредбама члана 4.став 3., тачка
4.,подтачка 3.Одлуке о усвајању Извјештаја о
извршењу Буџета Општине Доњи Жабар за
2006.годину("Службени гласни к Општине Доњи
Жабар",бр.4/07).

4. Општина Доњи Жабар као уговорни орган
обезбјеђује ажурирану геодетску подлогу и скицу
постојећих подземних инсталација за провођење
ове Одлуке.

5. Поступак јавне набавке ће се провести путем
конкурентског захтјева,без објављивања
обавјештења о јавној набавци .Обавјештење
доставити овлашћеним организацијама за израду
планске документације,и то најмање за три
организације.

6. Поступак набавке ће се завршити најдаље до
20.09.2007.године,а завршетак пружања услуге се
има обавити најкасније до 18.10.2007.године.

7. Обавјештење о јавној набавци и потребну
документацију за провођење поступка јавне набавке
која је предмет ове Одлуке сачињава службеник
Административне службе надлежан за послове
урбанизма и грађења,који се задужује за давање свих
обавјештења и докумената потребних за израду
пројекта Плана инфраструктурног система,у складу
са законом и овом Одлуком.

8. Одговорно лице:Слободан Вуковић дипл.инж.
грађевине.

9. Поступак набавке извршиће Комисија за јавне
набавке,руководећи се критеријумом ис кључиво
најниже понуђене цијене.Комисија за отварање и
вриједновање понуда ће се формирати накнадно,
доношењем посебног рјешења.

10. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у "Службеном гласнику Општине
Доњи Жабар".

Број: 02-360-5/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
5.9. 2007.године Саво Јовичић,с.р.
Доњи Жабар

95
Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 7.

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ",бр. 49/04, 19/05, 52/005,
92/05,8/06 и 24/06),а у складу са чланом 44.тач. 23.
Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр.6/05) ,доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за јавне набавке

I
Именује се Комисија за јавне набавке Општине Доњи

Жабар(у даљем тексту:Комисија) у саставу:
1. Слободан Вуковић,службеник

Административне службе,предсједник;
2. Стеван Митровић,представник Савјета Мјесне

заједнице Доњи Жабар,члан;
3. Јово Жигић,службеник Административне

службе,члан.
II

Комисија има право и обавезу да проводи по новни
поступак јавне набавке за израду изведбене пројектне
документације -Плана инфраструктурног система
ужег централног диј ела насељеног мјеста Доњи
Жабар(обухват простора зграде Општине,
спортско-школске дворане,основне школе,мјесног
фудбалског игралишта и зграде мјесне заједнице)
у површини од cca 6,5 хектара,и то:

- пројекат саобраћајница и паркинг простора
- пројекат јавне расвјете
- пројекат кишне канализације
- израда детаљних урбанистичко -техничких услова

планиране и изграђене грађевине без техничке
документације(у сврху легализације).

III
За записничара именује се Зденко Јовановић,без права

гласа у комисији.
IV

   Комисија врши послове јавне набавке услуга из тачке
II.овог рјешења у складу са законом и другим
прописима из области јавних набавки  у циљу додјеле
уговора најповољнијем понуђачу,о истом сачини
записник и достави приједлог начелнику
Општине.Комисија има право и обавезу да се укључи у
израду стручног дијела тендерске документације коју
сачињава надлежни службеник/ци Административне
службе.

V
У случају да предмет јавне набавке захт ијева

специфично техничко или специјализовано знање које
иначе није доступно унутар Општине као уговорног
органа,Комисија може предложити начелнику да позове
стручњаке из тих области,о чему ће бити дон ијето
посебно рјешење.По овом основу могу бити ангаж ована
највише два лица истовремено.

Стручњаци ангажовани у смислу става 1.ове тачке
немају право гласа.

VI
   На основу коначне одлуке о избору најповољнијег
понуђача,Комисија ће сачинити приједлог уговора који
ће начелник Општине понудити најповољнијем
понуђачу.

VII
Предсједник и чланови Комисије,као и записничар и

стручна лица која се ангажују као експерти,дужни су
чувати,као пословну тајну,све податке и сазнања која се
стекну у раду Комисије,о чему су дужна потпис ати
изјаву о чувању службене тајне(повјерљивост)у поступку
набавке.

Поред изјаве о повјерљивости ,лица из става 1.ове
тачке,дужни су потписати изјаву о непристрасности,
односно да ће поступати искључиво по правилима
службе и да неће фаворизовати ниједног  од учесника у
поступку јавне набавке.
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VIII
Предсједник,чланови Комисије и записничар имају

право на накнаду за свој рад,и то:
- предсједник Комисије    ........................     70,00 КМ
- чланови Комисије,по         ....................    50,00 КМ
- записничар                      .......................     30,00 КМ
- стручна лица,ако буду ангажована  ....  120,00 КМ.

   Накнада се исплаћује по окончању поступка јавне
набавке.

IX
   Ово рјешење ступа на снагу даном и биће објављено у
«Службеном гласнику Општине Доњи Жабар» .

Број: 02-360-5/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
5.септембра 2007.године Саво Јовичић,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р

  96
На основу члана 40. члана 43. и 72.став 3.Закона о

локалној самоуправи ("Службени гласник Реп ублике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05) и чл. 44. и 61.став 5.
Статута општине Доњи Жабар,("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр.6/05),а на приједлог Одбора
за квалитет,доносим

З А К Љ У Ч А К
О УТВРЂИВАЊУ ПОЛИТИКЕ КВАЛИТЕТА ПО

ЗАХТЈЕВИМА СТАНДАРДА ISO 9001 :  2000 У
ОПШТИНИ ДОЊИ ЖАБАР

I
  Утврђује се ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА по захтјевима
стандарда ISO 9001 :2000 у Општини Доњи Жабар.

II
  Политику квалитета објавити и учинити доступним
органима Општине Доњи Жабар,запосленим у
Административној служби и јавности пут ем огласних,
штампаних и електронских медија.

III
Политик квалитета,у прилогу чини саставни дио овог
Закључка.

IV
Овај Закључак ступа на снагу са даном доношења,а
објавиће се у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар" и огласној табли Општине Доњи Жабар.

Број:02-052-16/07 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
16.августа 2007.године Саво Јовичић,с.р.
Д о њ и  Ж а б а р

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА ОПШТИНЕ
ДОЊИ ЖАБАР

Општина Доњи Жабар је опредијељена  да буде
препознатљива по квалитету услуга које пружа
грађанима,пословном сектору,удружењима и другим
корисницима.Наша намјера је да у потпуности
задовољимо професионалне захтјеве очекивања наших
грађана,пословних људи и свих оних који се сусрећу са
услугама служби општине.

Наши општи циљеви су :
 да имамо грађанина задовољног нашим услугама ;
 да будемо препознатљиви по ефикасности  и

професионалности коју обављамо;

 да остваримо стабилан,повољан и препознатљив
пословни амбијент у дугорочном периоду,у складу
са законским нормама и пословном етиком..

Наше циљеве ћемо постићи:
 увођењем система управљања квалитетом  у складу

са међународим стандардима ISO 9001:2000;
 коришћењем одговарајућих пословних прилика;
 радом,упорношћу,ентузијазмом,искуством и

стручношћу свих наших људских ресурса и свих
добронамјерних људи;

 стварањем радне средине која подстиче повјерење
и тимски дух;

 сталном обуком службеника и одборника ;
  активним укључивањем свих запослених у систем

управљања квалитетом;
 сталном анализом и побољшањем наше

организационе структуре.
Бићемо задовољни својим радом ако су и корисници

наших услуга задовољни.
   Општина Доњи Жабар је увијек у служби свих њених
грађана.
   Један од начина да одржимо нашу политику квалитета је
увођење система управљања квалитетом у складу са
међународним стандардом ISO 9001:2000.

ОДБОР  ЗА КВАЛИТЕТ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић
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Број 7-Службени гласник Општине Доњи Жабар -Петак,7 септембра 2007.године

С А Д Р Ж А Ј

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
79. ОДЛУКА о локалном јавном информисању путем електронског медија -телевизије
80. ОДЛУКА о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Доњи Жабар за Прво Полугодиште

2007.године
81.  ЗАКЉУЧАК о прихватању се Информације о раду Полицијске станице Пелагићево за период 1.1. -

30.6.2007.године
82. РЈЕШЕЊЕ о поништењу Рјешења о именовању чланова Општинске изборне комисије
83. РЈЕШЕЊЕ о именовању чланова Општинске изборне комисије
84. ОДЛУКА о образовању Комисије за Спортско-школску дворану
85. ОДЛУКА о престанку мандата одборника -Ђорђа Радовановић
86. ОДЛУКА о престанку мандата одборника - Драган Ристић
87. ОДЛУКА о престанку мандата одборника -Милан Игњић
88. ОДЛУКА о престанку мандата одборника - Милан Мирковић
89. ОДЛУКА о престанку мандата одборника - Жељко Стојановић

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

90. ОДЛУКА о једнократној новчаној помоћи корисницима центара за хемодијализу
91. ОДЛУКА о провођењу поступка јавне набавке
92. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за јавне набавке
93. ОДЛУКА о прекиду поступка јавне набавке бр. 02-360-5/07
94. ОДЛУКА о приступању поступку поновне  јавне набавке
95. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за јавне набавке
96. ЗАКЉУЧАК о утврђивању Политике квалитета по захтјевима стандарда ISO 9001:2000 у Општини

Доњи Жабар

Петак,7.септембра 2007.године-Службени гласник Општине Доњи Жабар-Број 7/07
Оснивач и издавач:Скупштина општине Доњи Жабар,Доњи Жабар.Одговорни уредник:Митар

Митровић дипл.правник.Уређује Редакцијски колегиј:Ружица Јовичић,Миле Максимовић и Зденко
Јовановић.Тел/факс:054/875 -100. "Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по
потреби.Жиро рачун Општинских прихода: 562-011-00000765-86 код Развојне банке Југоисточне
Европе АД Бања Лука-Филијала Модрича.

ОБЕЗБИЈЕДИТЕ НА ВРИЈЕМЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Општине Доњи Жабар

Ближе информације на телефон:
054/853-031 и 875 - 100,локал 105

Ближе информације на телефон:
022 / 610 - 616


