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       АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

  166 
   На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',бр. 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 130. Статута општине Доњи Жабар(''Службени гласник општине 

Доњи Жабар'', бр. 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи 
Жабар на Четрдесетој редовној сједници одржаној дана 31. августа 2012. године, донијела је 

ОДЛУКУ   
О ИЗМЈЕНАМА СТАТУТАРНЕ ОДЛУКЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ СТАТУТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

Члан 1. 
   У Статутарној Одлуци за провођење Статута општине Доњи Жабар(''Службени гласник општине 
Доњи Жабар'',бр.6/05),члан 2. мијења се и измијењен гласи: 

«Члан 2. 
 На подручју општине Доњи Жабар настављају са радом мјесне заједнице,и то: 

     1. Мјесна заједница »ДОЊИ ЖАБАР» – образује се за насељено  мјесто Доњи Жабар. 
     2. Мјесна  заједница  »ЛОНЧАРИ»–образује се за насељена мјеста Лончари и Лепница. 
     3. Мјесна заједница »ЧОВИЋ ПОЉЕ»-образује се за насељено мјесто Човић Поље 
     4. Мјесна заједница »ЈЕЊИЋ» - образује се за насељено мјесто Јењић .    
   Границе мјесних заједница из става 1. овог члана утврђене су границама насељених мјеста која се 
налазе у саставу мјесних заједница. 
   Орган мјесне заједнице је Савјет мјесне заједнице(у даљем тексту:Савјет). 
   Савјет има пет чланова.» 

Члан 2. 
   Члан 3. мијења се и измијењен гласи: 

»Члан 3. 
  Скупштина општине Доњи Жабар расписаће изборе за чланове Савјета најкасније 15 дана од избора 
предсједника Скупштине општине  новог сазива након одржаних Локалних избора 7. октобра 2012. 
године. 
   Избори за чланове Савјета одржаће се најкасније 90 дана од дана избора предсједника Скупштине 
општине Доњи Жабар у складу са ставом 1.овог члана, уколико Упутством Републичке изборне 
комисије не буде друкчије прописано. 
  Органи за спровођење избора Савјета су Општинска изборна комисија и бирачки одбори. 
   Чланови Савјета бирају се на зборовима грађана тајним гласањем, у складу са Упутством 
Републичке изборне комисије. 
   Општина Доњи Жабар буџетом утврђује посебна средства за финансирање мјесних заједница, у 
складу са законом и овом Одлуком.« 

Члан 3. 
   Члан 4. мијења се и измијењен гласи: 

»Члан 4. 
   Имовина општине Доњи Жабар може се, одлуком Скупштине општине Доњи Жабар, додијелити 
на управљање, коришћење и/или одржавање Савјету ради обезбјеђења остваривања функције мјесне 
заједнице као облика непосредног учешћа грађана у процесу директног одлучивања у јавном животу 
на локалном нивоу или остваривања заједничких интереса становника мјесне заједнице. 
   Савјет се стара о управљању и коришћењу непокретности уписане у јавним регистрима о 
непокретностима са правом својине или располагања у корист мјесне заједнице. » 

 Гласник 
 
  

   Доњи Жабар, Понедјељак, 3. септембар 2012.                                     www.donjizabar.org 
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Члан 4. 
    Члан 5. мијења се и измијењен гласи: 

»Члан 5. 
   Савјет користи средства у складу са финансијским планом и подноси Скупштини годишњи 
финансијски извјештај. 
  Сви приходи и расходи мјесне заједнице воде се и евидентирају у буџету општине Доњи Жабар, у 
складу са прописима о буџетском и трезорском пословању јединице локалне самоуправе. 
   Средства из става 2.овог члана воде се на посебној позицији буџета општине за мјесну заједницу и 
могу се користити у складу са одлуком Савјета за потребе остваривања послова мјесне заједнице, 
односно одржавања непокретности којима управља, или које користи и/или одржава Савјет. 
   Коначну исплату средстава у складу са одредбама става 3. овог члана одобрава начелник општине,  
у складу са одлуком Савјета мјесне заједнице.« 

Члан 5. 
   Члан 7. мијења се и измијењен гласи: 

«Члан 7. 
   За провођење ове Одлуке одговоран је начелник општине Доњи Жабар.» 

 
Члан 6. 

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

                                          
Број: 01-022-128/12                                                                Предсједник Скупштине         
31. август 2012.године                                                                   Звјездан Милић, с. р.                   
Доњи Жабар 

_______________________________________ 
    167 
   На основу чл.30.ст.1 алинеја девета Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.101/04, 42/05 и 118/05), чл.4. ст.1. Закона о административним таксама 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 100/11) и чл. 26.Статута општине Доњи Жабар 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр.6/05, 7/12 и 9/12-а.т.),Скупштина општине 
Доњи Жабар је на Четрдесетој редовној сједници одржаној 31. августа 2012. године донијела 

ОДЛУКУ 
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

   Овом Одлуком прописује се и утврђује наплата административне таксе за списе и радње у 
управним и другим стварима, у поступку код  административне службе општине Доњи Жабар(у 
даљем тексту:административна служба), органа општине и општинских организација. 

Члан 2. 
   Списи и радње за које се плаћа такса,као и висина таксе,утврђују се таксеном тарифом, која је 
саставни део ове одлуке. 
   Такса се не може наплатити ако није прописана Тарифом, нити се може наплатити у мањем 
или већем износу од прописаног. 

Члан 3. 
   Таксени обвезник (у даљем тексту: обвезник) је лице по чијем се захтјеву поступак покреће, 
односно врше радње предвиђене таксеном тарифом. 
   Aко за исту таксу постоје два или више таксених обвезника, њихова обавеза je солидарна. 

Члан 4. 
   Aко таксеном тарифом није другачије прописано, таксена обавеза настаје: 
     1. За писмене поднеске-у тренутку кад се предају,a за усмено саопштење које се даје у 
записник- у тренутку када се записник сачини, 
     2. За рјешења, дозволе и друге исправе-у тренутку подношења захтјева, односно поднеска за 
њихово издавање, 
     3. За управне радње - у тренутку подношења захтјева за извршење тих радњи. 
   Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе. 
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   Службеник који непосредно прима пошту од странке, или врши преглед поште примљене 
путем поштанске или друге овлашћене службе за доставу, дужан је водити рачуна о актима и 
исправама који подлијежу плаћању таксе, износу таксе утврђене за поједине врсте аката, 
исправа или радњи у управном поступку, као и у којим случајевима постоји правни основ за 
ослобађање од обавезе плаћања таксе. 

Члан 5. 
   Aко je таксеном тарифом прописано да се такса плаћа према вриједности предмета,као 
основица за обрачунавање таксе узима се вриједност означена у поднеску или исправи. 

Члан 6. 
   Ако се исправа,за коју се плаћа такса пo захтјеву странке издаје у два или више примјерака, за 
други и сваки наредни примјерак плаћа се такса као за препис или овјеру преписа. 

Члан 7. 
   Службено лице које прими таксиран поднесак дужно је поништити налијепљену таксу. 
   Ако је такса уплаћена накнадно, поништава је службено лице органа које доноси рјешење или 
другу исправу за коју се плаћа такса. 
   Такса се поништава штамбиљом „поништено“, а у случају да то није могуће-такса се 
поништава потписом службеног лица из става 1. и 2. овог члана. 
   У рјешењу или другој исправи за коју је такса плаћена мора се означити да је такса плаћена, у 
којем износу и по којем тарифном броју. 
   У исправама које се издају  без таксе мора се означити у коју сврху се издају  и на основу 
којег прописа су ослобођене од таксе. 

Члан 8. 
   Ако обвезник не плати таксу (непосредно или поштом) за поднесак који није таксиран, органи 
који одлучују по захтјеву писменом опоменом упозориће обвезника, који је дужан да плати 
таксу у року од осам дана од дана пријема опомене и истовремено ће га упознати са 
посљедицама неплаћања таксе. 

Члан 9. 
   Ако у остављеном року из чл.8. ове Одлуке обвезник не плати таксу, органи који одлучују по 
захтјеву затражиће од Пореске управе Републике Српске ( у даљем тексту: Пореска управа) да у 
складу са прописима којим се уређује порески поступак наплати таксу принудним путем.  

Члан 10. 
   Ако обвезник има пребивалиште, односно сједиште у иностранству, а таксу није платио у  
тренутку настанка обавезе, наплата таксе извршиће се прије уручења акта којим је поступак 
окончан или је извршена управна радња. 

Члан 11. 
   Од плаћања општинске административне таксе ослобођени су: 
1. Република Српска и јединице локалне самоуправе, 
2. фондови  и установе у области образовања, науке, културе, физичке културе и социјалне 
заштите за списе и радње у вези са обављањем своје дјелатности, 
3. правна лица у области физичке културе,осим спортских организација у којима су учлањени 
професионални спортисти, 
4. организације Црвеног крста, 
5. правна лица основана ради борбе против алкохолизма наркоманије и других облика  
зависности,рака и дистрофије-за списе и радње у вези са вршењем те дјелатности, 
6. правна лица основана за заштиту лица са физичким и психичким недостацима и 
поремећајима - за списе и радње у вези са обављањем своје дјелатности, 
7. савези глувих и савези слијепих и њихове организације у пословима у вези са 
рехабилитацијом глувих и слијепих, 
8. инвалидске организације, осим у пословима у вези са вршењем привредне дјелатности, 
9. инвалиди рата, инвалиди рада и цивилне жртве рата за списе и радње у вези са школовањем у 
свим школама, 
10. инвалиди који су ослобођени плаћања годишњих накнада за употребу моторних возила, у 
поступку стручног прегледа тих возила ради регистрације, 
11. дјеца која су уживаоци инвалиднине до навршених 26 година  живота за списе и радње у 
вези са школовањем, 
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12. лица која нису у радном односу за пријаву на конкурс за заснивање радног односа, 
13. грађани за списе и радње у вези са остваривањем и заштитом права из радног односа, 
14.ученици и студенти за  списе и радње у вези са школовањем, 
15. ватрогасна друштва и ватрогасне јединице, 
16.радио-аматери учлањени у Савез радио-аматера Републике Српске, 
17. страна дипломатска и конзуларна представништва у вези са обављањем дипломатских и 
конзуларних послова, под условом реципроцитета, 
18. грађани који поклањају своју имовину у корист Републике Српске или се одричу права 
власништва као и за пренос власништва, 
19. грађани који подносе захтев за легализацију бесправно почетих или изграђених 
индивидуално стамбених објеката или дијелова индивидуално стамбених објеката на подручју 
општине Доњи Жабар, за списе и радње у поступку легализације, 
20.грађани са пребивалиштем на подручју општине Доњи Жабар, за списе и радње у 
поступцима регистрације пољопривредног газдинства и остваривања права на новчане 
подстицаје у пољопривреди, 
21. грађани којима је утврђено право на сталну новчану помоћ или право на новчану накнаду за 
помоћ и туђу његу, у складу са Законом о социјалној заштити и другим прописима, 
22. чланови породица погинулих бораца уживаоци породичне инвалиднине,ратни војни 
инвалиди и цивилне жртве рата, уколико имају пријављено мјесто пребивалишта/боравка на 
подручју општине Доњи Жабар(уз прилог или стављање на увид административној служби доказ 
о статусу у погледу наведених категорија лица и доказ о пријављеном мјесту 
пребивалишта/боравка на територији општине Доњи Жабар), 
23. мјесне заједнице и школе, 
24. удружења грађана, 
25. вјерске заједнице. 

Члан 12. 
   Такса се не плаћа за: 
1. списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности, 
2. поднеске упућене органима за представке и притужбе, 
3. молбе за помиловања и рјешења по тим молбама, 
4. списе и радње у поступку за поврат неправилно наплаћених дажбина; 
5. списе и радње у поступку за састављање и исправку бирачких спискова и спискова за 
кандидовање, 
6. списе и радње у поступку усвојења и у поступку за постављање стараоца; 
7. све врсте пријава и прилога уз њих за разрез пореза граћана, смањење катастарског прихода 
због елементарних непогода,штеточина и за остваривање законом признатих пореских олакшица; 
8. списе и радње за додјелу социјалне помоћи и за остваривање других облика социјалне заштите, 
9. списе и радње у поступку за остваривање права бораца, 
10.списе и радње у поступку за остваривање права породица погинулих бораца, а у сврху 
рјешавања социјалних,здравствених,стамбених и потреба преквалификације,доквалификације и 

осталог школовања, 
11. списе и радње у поступу за остваривање права инвалида, 
12. списе и радње у поступку остваривања права на пензију и права из здравствене заштите, 
13. списе и радње у поступку оснивања ватрогасних друштава и њихових јединица, 
14. списе и радње у поступку за остваривање права носилаца одликовања, 
15. списе и радње у поступку за остваривање права на додатак за дјецу, 
16. списе и радње у вези са пријемом поклон-пакета од добротворних организација из 
иностранства, ако су упућени добротворним организацијама у Републици Српској, 
17. списе и радње у вези са војним евиденцијама, 
18. списе и радње у вези са признавањем права на повлашћену вожњу грађанима којима то 
право припада по важећим прописима, 
19. списе и радње у поступку подржављења некретнина по основу национализације, 
експропријације, арондације, комасације и других видова подржављења, 
20. списе и радње у поступку остваривања права прече куповине непокретности у корист 
Републике, 
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21. оригинале диплома, свједочанстава и других исправа о завршеном школовању или 
класификацији, осим њихових дупликата и превода, 
22. списе и радње у вези са заштитом споменика културе, 
23. списе и радње у поступку за сахрану умрлих, 
24. списе и радње за исправљање грешака у управним и другим актима, 
25. све врсте пријава и увјерења о регистрацији и одјави регистрације обвезника код пореског 
органа, 
26. списе и радње у поступку усклађивања евиденција пореских обвезника код Пореске управе, 
27. списе и радње за издавање урбанистичко-техничке документације по захтјеву повратника 
ради реконструкције или доградње индивидуалних стамбених објеката. 

Члан 13. 
   Под условом реципроцитета страни држављани уживају иста права по прописима о таксама 
као и држављани Републике Српске. 

Члан 14. 
   Лице које је платило таксу коју је по овој одлуци није  било дужно да плати или је таксу 
платило у износу већем од прописаног има право на поврат таксе, односно вишка плаћене таксе. 
   Захтјев за поврат таксе, односно вишка плаћене таксе лице из става 1. овог члана подноси се 
начелнику општине који о захтјеву одлучује рјешењем у управном поступку. 

Члан 15. 
 Право на наплату таксе застаријева за двије године од истека године у којој је таксу требало 
наплатити, а право на поврат таксе, односно вишка плаћене таксе  за двије године од дана када 
је такса плаћена. 

Члан 16. 
   Таксе се плаћају у административним таксеним маркама јединствене емисије ( у даљем 
тексту: таксене марке). 
   Таксене марке издају се у апоенима од:1 КМ, 2 КМ, 5 КМ, 10 КМ и 50 КМ. 
   Таксе се плаћају на начин прописан ставом 1. овог члана или у готовом новцу налогом на 
рачун буџета општине Доњи Жабар. 
   Таксени обвезник је дужан приложити доказ о уплати таксе( таксене марке или уплатницу). 
   Доказ о уплати таксе се здружује у предмету поводом које је такса плаћена. 

Члан 17. 
   За списе и радње код општинске административне службе,органа општине и других 
организација из члана 1.ове Одлуке,плаћају се таксе пo следећој Тарифи општинских 
административних такса: 

Т А Р И Ф А 
ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА 

ВРСТА СПИСА ИЛИ РАДЊИ                      ПЛАЋА СЕ У КОНВЕРТИБИЛНИМ МАРКАМА 

I – ПОДНЕСЦИ 
Тарифни број 1. 

    1.За захтјеве,молбе,приједлоге,пријаве и друге поднеске,ако овом тарифом није 
прописана друга такса   2,00 
   НАПОМЕНА: 
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне пoступке којима странка захтијева само 
брже поступање по раније поднесеном захтјеву. 

Тарифни број 2. 
   За приговор или жалбу против рјешења, која доноси  административна служба, орган општине 
или организација из члана 1.ове одлуке    8,00 

II – РЈЕШЕЊА 
Тарифни број 3. 

 1. За сва рјешења за која није прописана посебна такса  5,00 
 2. за рјешења о промјени личног имена                           18,00 
3. за рјешења о накнадним уписима   
    и исправкама у матичним књигама                                 5,00 
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   НАПОМЕНА: 
   1. Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више странака (лица), такса по овом тарифном 
броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се решење доставља. 
   2. За рјешења донесена по жалбама такса се не плаћа. 

Тарифни број 4. 
   1. За рјешење о одобрењу обављања дјелатности за самосталне предузетнике  18,00 
   2. За рјешења на основу којих се одобрава обављање дјелатности за привредна друштва  48,00 
   3. За рјешења о категоризацији угоститељских објеката(собе за изнајмљивање, куће и станови 
за одмор и камп)  13,00.    

   III – УВЈЕРЕЊА 
Тарифни број 5. 

1. За увјерења, ако није другачије прописано   2,00 
2. за изводе из матичних књига на обрасцима намијењеним за употребу у иностранству   10,00 
3. за увјерења која имају карактер међународних јавних исправа и за увјерења која служе за 
доказивање или остваривање права у иностранству   18,00 
4. за издавање увјерења о могућности изградње грађевине у складу са планским документима 
10,00 
5. за издавање увјерења о изјашњењу општине о понуди по праву прече куповине   23,00 

Тарифни број 6. 
За дупликат исправе о завршеном школовању, или стручној квалификацији   2,00  

Тарифни број 7. 
За увјерења којима се доказује поријекло или вриједност, количина, каквоћа или здравствена 
исправност робе   10,00 
   НАПОМЕНА: 
Такса из овог тарифног броја не плаћа се на стране поштанске декларације које прате спроводни 
лист. 

  IV – ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ 
Тарифни број 8. 

1. за овјеру сваког потписа,ако овом Тарифом за одређене случајеве није друкчије прописано 
3,00 
2. за овјеру аутентичности рукописа или за овјеру преписа од сваког полутабака оригинала,по 
једном захтјеву: 
- до десет полутабака        1,00 
- преко десет полутабака  0,50 
3. за овјеру потписа на пуномоћју и писаних изјава,по појединачном пуномоћју,односно изјави 
3,00 
4. за овјеру потписа на уговорима плаћа се за сваки потпис по 8,00  
5. за овјеру потписа на уговорима о јемству  плаћа се за сваки потпис по 2,00  
6. за овјеру потписа лица овлашћеног за заступање правног лица(ОП образац) 10,00 

   НАПОМЕНА: 
   1. Под полутабаком подразумијева се лист хартије од двије странице формата “А4”, или 
мањег. 
   2. Ако је препис или рукопис чија се овјера тражи писан на страном језику плаћа се двострука 
такса из тачке 2.овог Тарифног броја. 
   3. Започети полутабак рачуна се као цијели лист. 
   4. Сматра се да је извршена овјера уговора кад се овјеравају само потписи уговорних страна. 
   5. Свака измјена садржаја уговора сматра се у таксеном погледу као нови уговор. 
   6. За овјеру ван сједишта/канцеларије општинског органа плаћа се такса из овог Тарифног 
броја увећана за 10 KM. 

Тарифни број 9. 
   За овјеру плана, цртежа и слично 5,00 

Тарифни број 10. 
За овјеравање службених аката,или других исправа и за преписивање истих: 
1. за преписивање од полутабака оригинала 2,00 
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2. за овјеравање од полутабака оригинала  3,00 
3. За увид у списе предмета који се налазе у архиви  13,00. 

Тарифни број 11. 
 За овјеру књиге жалби, књиге гостију, књиге утисака и сличних књига    10,00  
 
   V –ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА 

Тарифни број 12. 
1. За рјешавање захтјева за издавање локацијских услова                                               8,00 
2. за рјешавање захтјева за издавање рјешења о одобрењу за грађење                         10,00 
3. за рјешење о одобрењу за употребу грађевине: 
3.1. за индивидуалне стамбене објекте,викенд куће                                                        20,00 
3.2. за помоћне грађевине уз стамбене и пословне зграде,економске зграде у домаћинству и за 
привремене грађевине(монтажно-демонтажни објекти и сл.)                                          8,00 
3.3. за стамбено–пословне објекте и за стамбене објекте намијењене тржишту        148,00 
3.4. за пословне објекте површине до 100 m2                                                                   98,00 
3.5.  за  пословне  објекте  површине  од  101 m2  до  200 m2                                        148,00 
3.6. за пословне објекте површине преко 200 m2                                                           198,00                                                    
3.7. за бензинске пумпе и резервоаре за пропан-бутан гас (без обзира на величину  
резервоара)                                                                                                                          398,00 
3.8. за рибњаке укупне површине до 50 ha                                                                        98,00 
3.9. за отворено складиште, по m2                                                                                        0,20   
3.10. за затворено складиште(од чврстог материјала, монтажно), по m2                         1,00 
3.11. за силосе капацитета до 10.000 m3 и објекте конструктивног распона до 30 m, 
индустријске производне хале површине до 5000 m2                                                     118,00                                                                  
3.12. за трафо станице, далеководе                                                                                    48,00 
3.13. за асфалтне базе и бетонске базе                                                                             398,00 
3.14. за базне станице мобилне телефоније                                                                     248,00 
3.15. за остале грађевине,непоменуте                                                                                18,00 
 
   НАПОМЕНА: 
   1. Под помоћним грађевинама у смислу тачке 3.2. овог Тарифног броја сматрају се: гараже за 
путничке аутомобиле,оставе за огрев,алат,кабасте предмете, намирнице и друге кућне 
потрепштине,зграде за смјештај уређаја (као што су котлови за гријање, хидрофори,електрични 
агрегати и сл.) и за обављање повремених активности у домаћинству(припрема зимнице,сушење 
меса,прање и сушење рубља и сл.), те склоништа. 
   2. Под економским зградама у смислу овог Тарифног броја сматрају се споредне зграде 
намијењене за: држање домаћих и других животиња стаје,свињци,кокошињци,перадарници, 
кунићарници и сл.);смјештај пољопривредне механизације, држање и складиштење 
пољопривредних производа, сјемена, вјештачких ђубрива и других материјала; узгој биљака 
које се могу узгајати у зградама (цвијеће,гљиве и сл.)и за друге сличне садржаје и активности 
пољопривредника и других физичких и правних лица која се баве пољопривредном 
дјелатношћу. 
  3. Обрачун се врши по m2 бруто површине објекта. 
  4. Уколико се ради о више објеката на парцели за које се издаје одобрење за употребу, обрачун 
таксе се врши за сваки објекат посебно. 
  5.Такса из тарифног броја 3.12. обрачунава се посебно за трафо станицу, а посебно за 
далековод. 

Тарифни број 13. 
 За издавање локацијских услова за постављање рекламних ознака                28,00  

Тарифни број 14. 
За исколчење објеката- за излазак на терен: 
1.површина објекта до 100 m2                                 38,00 
2.површина објекта од  101 m2 до 150 m2 

               48,00 

3.површинa објекта од 151 m2 до 300 m2               78,00 
4.површина објекта преко 300 m2                          118,00 
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5. за ограде,паное као и за друге објекте из чл.78.Закона о уређењу простора и грађењу 30,00                             
6. за трафое са далеководима и друге грађевине комуналне инфраструктуре                     78,00 
   НАПОМЕНА: 
     1. Независно од административне таксе из овог Тарифног броја подносилац захтјева за 
исколчење плаћа и накнаду за обављање послова исколчавања овлашћеној геодетској или другој 
организацији. 
     2. Обрачун се врши по m2 бруто површине објекта. 
VI –ТАКСЕ ЗА КОМУНАЛНЕ САГЛАСНОСТИ 

Тарифни број 15. 
1. За издавање комуналне сагласности на локацију                                                     8,00 
2. за издавање комуналне сагласности на техничко пројектну документацију        3,00 
3. за издавање комуналне caгласности за коришћење објекта                                  10,00 
VII – ОСТАЛЕ ТАКСЕ 

Тарифни број 16. 
1. За рјешавање захтјева за издавање еколошке дозволе                                            8,00 
2. за рјешавање захтјева за издавање решења о ревизији еколошке дозволе          18,00 

Тарифни број 17. 
   За издавање извода из просторно-планске документације  8,00 

Тарифни број 18. 
   За дато мишљење у вези примјене општинских прописа    8,00. 

Члан 18. 
   За списе и радње за које је таксена обавеза настала до дана ступања на снагу ове одлуке, а није 
наплаћена, биће наплаћена у складу са овом Одлуком. 

Члан 19. 
   За све што није регулисано овом Одлуком,примјењиваће се одредбе Закона о административним 
таксама. 

Члан 20. 
   Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о општинским административним 
таксама („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 5/11-Први пречишћен текст и 10/11). 

Члан 21. 
   Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 
Број:01-022-129/12                                                                                  Предсједник Скупштине 
31. август 2012.године                                                                              Звјездан Милић, с. р.                                            
Доњи Жабар 

_______________________________________ 
    168 
   На основу чл.30. Закона о локалној самоуправи („(„Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05 и 118/05), чл.26. Статута општине  Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи 
Жабар”, број:6/05 и 7/12) и чл.3.ст.1. Одлуке о прослави Дана општине Доњи Жабар (“Службени 
гласник општине Доњи Жабар”, број: 10/06), Скупштина општине Доњи Жабар је на  Четрдесетој 
редовној сједници одржаној дана 31. августа донијела следећу 

ОДЛУКУ 
 О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА ОБИЉЕЖАВАЊЕ 14.ОКТОБРА-ДАНА 

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
Члан 1. 

     Образује се Организациони одбор за обиљежавање 14.октобра-Дана општине Доњи Жабар (у 
даљем тексту: Организациони одбор) у саставу: 
       1. Стево Стевић, начелник општине, предсједник Организационог одбора, 
       2. Звјездан Милић, предсједник Скупштине општине, замјеник предсједника Организационог 
одбора, 
       3. Јово Пантелић, замјеник начелника општине, члан Организационог одбора, 
       4. Слободан Павловић, потпредсједник Скупштине општине,члан Организационог одбора, 
       5. Мирко Вуковић,одборник, члан Организационог одбора, 
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       6. Бранка Жаркић,одборник, члан Организационог одбора, 
       7. Стефан Робак из Лончара, члан Организационог одбора, 
       8. Мићо Гајић из Доњег Жабара, члан Организационог одбора, 
       9. Душан Цвијановић из Човић Поља, члан Организационог одбора. 

Члан 2. 
   Организациони одбор обавља стручне, планске и организационе послове који се односе на припрему 
и обиљежавање Дана општине Доњи Жабар-14. октобра, у складу са Одлуком о прослави дана 
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 10/06). 

Члан 3. 
   Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 

Број: 01-022-125/12                                                                                  Предсједник Скупштине 
31. август 2012. године                                                                              Звјездан Милић, с.р.                                                                   
Доњи Жабар  
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   На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр. 
101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.26.и 119.Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник 
општине Доњи Жабар", бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Четрдесетој редовној сједници 
одржаној дана 31. августа 2012.године, на приједлог Комисије за избор и именовање,донијела је 

ОДЛУКУ 
о именовању делегата у Скупштину Еврорегиона "Дрина-Сава-Мајевица" 

I 
   За делегате-представнике Општине Доњи Жабар у Скупштини Регионалног савеза Еврорегион 
„Дрина-Сава-Мајевица“,именују се следећи делегати: 
     1. Звјездан Милић,предсједник Скупштине општине Доњи Жабар 
     2. Слободан Павловић, потпредсједник Скупштине општине Доњи Жабар 
     3. Перо Стевановић, одборник. 

II 
   Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о именовању делегата у Скупштину 
Еврорегиона "Дрина-Сава-Мајевица", број 01-022-66/09 од 29.септембра 2009.године („Службени 
гласник општине Доњи Жабар“,бр. 9/09). 

III 
   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће објављена у "Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар". 
Број:01-022-126/12                                                                                       Предсједник Скупштине  
31. август 2012.године                                                                                    Звјездан Милић, с.р. 
Доњи Жабар 
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   На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
бр.101/04, 42/05 и 118/05),и члана 26. Статута Општине Доњи Жабар (''Службени гласник општине 
Доњи Жабар'',број 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.),а у складу са чланом 7. Одлуке 
о образовању Канцеларије за младе(''Службени гласник Општине Доњи Жабар'', бр.4/10 и Ванредни 
број 15/12), Скупштина општине Доњи Жабар, на Четрдесетој редовној сједници одржаној дана 31. 
августа 2012. године, донијела је 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЈЕТА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

 

    1. За чланове Савјета за младе општине Доњи Жабар, на период трајања мандата Скупштине, 
бирају се: 
            - Петар Бабић, рођен 22.6.1989. године, из Човић Поља, предсједник Савјета 
            - Бранислав Перић, рођен 27.9.1985 године, из Лончара, потпредсједник Савјета 
       - Слободан Симић, рођен 6.7.1991. године, из Лончара, члан Савјета 
            - Јована Ристић, рођена 21.5.1993. године,из Доњег Жабар, члан Савјета 
            - Ана Јовановић,рођена 10.10.1994. године,из Доњег Жабара, члан Савјета 
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            - Марко Кушлаковић,рођен 16.12.1993. године, из Доњег Жабара, члан Савјета 
            - Јелена Зарић,рођена 15.5. 1991. године,из Човић Поља, члан Савјета. 
   2. Савјет за младе функционише у саставу Канцеларије за младе општине Доњи Жабар, ради 
давања мишљења о стручним питањима из области развоја омладинске политике и њене примјене и 
обављања других послова у циљу обезбјеђивања  услова за изражавање и развијање креативних 
способности младих и обављање омладинске активности у складу са Одлуком о образовању 
Канцеларије за младе(''Службени гласник Општине Доњи Жабар'', бр.4/10 и Ванредни број 15/12). 
   3. Ово Рјешење објавиће се у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 

Број:01-022-127/12                                                                                    Предсједник Скупштине 
31.август 2012. године                                                                                Звјездан Милић, с.р. 
Доњи Жабар 

__________________________________________ 
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Босна и Херцеговина 
Република Српска 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
Број: 01-532-6/12 
Датум: 31. август 2012. године 

   Скупштина општине Доњи Жабар, на основу чл. 190. и 197.став 1. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07-исправка и 55/10),а у складу са 
чланом 6. Одлуке о стимулисању наталитета(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни 
број 7/12 и Ванредни број 10/12), поводом захтјева Дијане Стевић из  Доњег Жабара, у предмету 
додјеле новчане помоћи за стимулисање наталитета, на Четрдесетој редовној сједници одржаној 
дана 31. августа 2012. године, донијела је 

РЈЕШЕЊЕ 
    1. Уважава се захтјев Дијане Стевић из Доњег Жабара улица Николе Тесле 5, па се истој одобрава 
новчана помоћ у износу од 600,00 КМ из Буџета општине Доњи Жабар, Економски код 416120- 
Текуће помоћи породици, дјеци и омладини-Подстицај наталитету.  
    2. Новчана помоћ биће исплаћена на текући рачун именованог број 554-303-005436-05-73 код 
Pavlović International Bank. 
    3. За извршење овог рјешења одговоран је начелник општине. 
    4. Ово Рјешење биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 

Образложење 
   Дијана Стевић из Доњег Жабара улица Николе Тесле 5 поднијела је захтјев за додјелу новчане 
помоћи из буџета општине Доњи Жабар за стимулисање наталитета по основу рођења трећег 
дјетета. Уз захтјев приложени су: 
     -  изјава о заједничком домаћинству, 
     -  фотокопија личне карте, 
     - доказ о пребивалишту од Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену 
података БиХ(IDDEEA) 
     - извод из матичне књиге рођених за дијете, 
    -   фотокопија текућег рачуна. 
   Скупштина општине Доњи Жабар рјешавајући по захтјеву утврдила је да је исти основан, па је у 
складу са чланом 6. Одлуке о стимулисању наталитета („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
Ванредни број 7/12 и Ванредни број 10/12) и Одлуком о висини новчане помоћи за стимулисање 
наталитета у 2012. години  број 01-022-105/12 („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
Ванредни број 12/12)  и ријешено као у изреци овог Рјешења. 
  УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, али се 
може покренути управни спор тужбом пред Окружним судом у Добоју.Тужба се подноси у року од 
30 дана од дана достављања овог Рјешења. Тужба се таксира са 100,00 КМ судских такси по 
Тарифном броју 22.тачка 1.Таксене тарифе судских такса („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 73/08 и 49/09). 
                                                                                                                                   Предсједник Скупштине 
                                                                                                                         Звјездан Милић, с.р. 

__________________________________________ 
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Босна и Херцеговина 
Република Српска 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
Број: 01-532-7/12 
Датум: 31. август 2012. године 

   Скупштина општине Доњи Жабар, на основу чл. 190. и 197.став 1. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07-исправка и 55/10),а у складу са 
чланом 6. Одлуке о стимулисању наталитета(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни 
број 7/12 и Ванредни број 10/12), поводом захтјева Душана Ћурчића из Лончара, у предмету додјеле 
новчане помоћи за стимулисање наталитета, на Четрдесетој редовној сједници одржаној дана 31. 
августа 2012. године, донијела је 

РЈЕШЕЊЕ 
    1. Уважава се захтјев Душана Ћурчића из Лончара улица Лончарска 41, па се истој одобрава 
новчана помоћ у износу од 600,00 КМ из Буџета општине Доњи Жабар, Економски код 416120- 
Текуће помоћи породици, дјеци и омладини-Подстицај наталитету.  
    2. Новчана помоћ биће исплаћена на текући рачун именованог број 562-004-80933477-83 код NLB 
Razvojna banka. 
    3. За извршење овог рјешења одговоран је начелник општине. 
    4. Ово Рјешење биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 

Образложење 
   Душан Ћурчића из Лончара улица Лончарска 41 поднио је захтјев за додјелу новчане помоћи из 
буџета општине Доњи Жабар за стимулисање наталитета по основу рођења другог дјетета. Уз 
захтјев приложени су: 
     -  изјава о заједничком домаћинству, 
     -  фотокопија личне карте, 
     - доказ о пребивалишту од Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену 
података БиХ(IDDEEA) 
     - извод из матичне књиге рођених за дијете, 
    -   фотокопија текућег рачуна. 
   Скупштина општине Доњи Жабар рјешавајући по захтјеву утврдила је да је исти основан, па је у 
складу са чланом 6. Одлуке о стимулисању наталитета („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
Ванредни број 7/12 и Ванредни број 10/12) и Одлуком о висини новчане помоћи за стимулисање 
наталитета у 2012. години  број 01-022-105/12 („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
Ванредни број 12/12)  и ријешено као у изреци овог Рјешења. 

  УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, али се 
може покренути управни спор тужбом пред Окружним судом у Добоју.Тужба се подноси у року од 
30 дана од дана достављања овог Рјешења. Тужба се таксира са 100,00 КМ судских такси по 
Тарифном броју 22.тачка 1.Таксене тарифе судских такса („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 73/08 и 49/09). 
                                                                                                                       Предсједник Скупштине 
                                                                                                                         Звјездан Милић, с.р. 

__________________________________________ 
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Босна и Херцеговина 
Република Српска 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
Број: 01-532-5/12 
Датум: 31. август 2012. године 

   Скупштина општине Доњи Жабар, на основу чл. 190. и 197.став 1. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07-исправка и 55/10),а у складу са 
чланом 6. Одлуке о стимулисању наталитета(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни 
број 7/12 и Ванредни број 10/12), поводом захтјева Душана Миркића из  Човић Поља, у предмету 
додјеле новчане помоћи за стимулисање наталитета, на Четрдесетој редовној сједници одржаној 
дана 31. августа 2012. године, донијела је 
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РЈЕШЕЊЕ 

    1. Уважава се захтјев Душана Миркића из Човић Поља улица Палих бораца 14, па се истом 
одобрава новчана помоћ у износу од 600,00 КМ из Буџета општине Доњи Жабар, Економски код 
416120- Текуће помоћи породици, дјеци и омладини-Подстицај наталитету.  
    2. Новчана помоћ биће исплаћена на текући рачун именованог број 555-003-81071184-45 код Нове 
БанкеNLB Razvojna banka. 
    3. За извршење овог рјешења одговоран је начелник општине. 
    4. Ово Рјешење биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 

Образложење 
   Марко Ђорђић из Доњег Жабара  поднио је захтјев за додјелу новчане помоћи из буџета општине 
Доњи Жабар за стимулисање наталитета по основу рођења трећег дјетета. Уз захтјев приложени су: 
     -  изјава о заједничком домаћинству, 
     -  фотокопија личне карте, 
     - доказ о пребивалишту од Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену 
података БиХ(IDDEEA) 
     - извод из матичне књиге рођених за дијете, 
    -   фотокопија текућег рачуна. 
   Скупштина општине Доњи Жабар рјешавајући по захтјеву утврдила је да је исти основан, па је у 
складу са чланом 6. Одлуке о стимулисању наталитета („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
Ванредни број 7/12 и Ванредни број 10/12) и Одлуком о висини новчане помоћи за стимулисање 
наталитета у 2012. години  број 01-022-105/12 („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
Ванредни број 12/12)  и ријешено као у изреци овог Рјешења. 

  УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, али се 
може покренути управни спор тужбом пред Окружним судом у Добоју.Тужба се подноси у року од 
30 дана од дана достављања овог Рјешења. Тужба се таксира са 100,00 КМ судских такси по 
Тарифном броју 22.тачка 1.Таксене тарифе судских такса („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 73/08 и 49/09). 
                                                                                                                  Предсједник Скупштине 
                                                                                                                      Звјездан Милић, с.р. 

__________________________________________ 
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Босна и Херцеговина 
Република Српска 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
Број: 01-532-8/12 
Датум: 31. август 2012. године 

   Скупштина општине Доњи Жабар, на основу чл. 190. и 197.став 1. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07-исправка и 55/10),а у складу са 
чланом 6. Одлуке о стимулисању наталитета(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни 
број 7/12 и Ванредни број 10/12), поводом захтјева Марка Ђорђића из  Доњег Жабара, у предмету 
додјеле новчане помоћи за стимулисање наталитета, на Четрдесетој редовној сједници одржаној 
дана 31. августа 2012. године, донијела је 

РЈЕШЕЊЕ 
    1. Уважава се захтјев Марка Ђорђића из Доњег Жабара па се истом одобрава новчана помоћ у 
износу од 600,00 КМ из Буџета општине Доњи Жабар, Економски код 416120- Текуће помоћи 
породици, дјеци и омладини-Подстицај наталитету.  
    2. Новчана помоћ биће исплаћена на текући рачун именованог број 562-011-80899608-79 код NLB 
Razvojna banka. 
    3. За извршење овог рјешења одговоран је начелник општине. 
    4. Ово Рјешење биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 

Образложење 
   Марко Ђорђић из Доњег Жабара  поднио је захтјев за додјелу новчане помоћи из буџета општине 
Доњи Жабар за стимулисање наталитета по основу рођења другог дјетета. Уз захтјев приложени су: 
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     -  изјава о заједничком домаћинству, 
     -  фотокопија личне карте, 
     - доказ о пребивалишту од Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену 
података БиХ(IDDEEA) 
     - извод из матичне књиге рођених за дијете, 
    -   фотокопија текућег рачуна. 
   Скупштина општине Доњи Жабар рјешавајући по захтјеву утврдила је да је исти основан, па је у 
складу са чланом 6. Одлуке о стимулисању наталитета („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
Ванредни број 7/12 и Ванредни број 10/12) и Одлуком о висини новчане помоћи за стимулисање 
наталитета у 2012. години  број 01-022-105/12(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни 
број 12/12)  и ријешено као у изреци овог Рјешења. 

  УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, али се 
може покренути управни спор тужбом пред Окружним судом у Добоју.Тужба се подноси у року од 
30 дана од дана достављања овог Рјешења. Тужба се таксира са 100,00 КМ судских такси по 
Тарифном броју 22.тачка 1.Таксене тарифе судских такса („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 73/08 и 49/09). 
                                                                                                           Предсједник Скупштине 
                                                                                                             Звјездан Милић, с.р. 

__________________________________________ 
    175 
Босна и Херцеговина 
Република Српска 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
Број: 01-532-4/12 
Датум: 31. август 2012. године 

   Скупштина општине Доњи Жабар, на основу чл. 190. и 197.став 1. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07-исправка и 55/10),а у складу са 
чланом 6. Одлуке о стимулисању наталитета(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни 
број 7/12 и Ванредни број 10/12), поводом захтјева Павла Миркића из  Човић Поља, у предмету 
додјеле новчане помоћи за стимулисање наталитета, на Четрдесетој редовној сједници одржаној 
дана 31. августа 2012. године, донијела је 

РЈЕШЕЊЕ 
    1. Уважава се захтјев Павла Миркића из Човић Поља ул. Св. Петра и Павла број 11 па се истом 
одобрава новчана помоћ у износу од 400,00 КМ из Буџета општине Доњи Жабар, Економски код 
416120- Текуће помоћи породици, дјеци и омладини-Подстицај наталитету.  
    2. Новчана помоћ биће исплаћена на текући рачун именованог број 555-003-81164657-53 код Нове 
Банке-Филијала Брчко. 
    3. За извршење овог рјешења одговоран је начелник општине. 
    4. Ово Рјешење биће објављено у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“. 

 
Образложење 

   Павле Миркић из Човић Поља ул. Св. Петра и Павла број 11  поднио је захтјев за додјелу новчане 
помоћи из буџета општине Доњи Жабар за стимулисање наталитета по основу рођења првог дјетета. 
Уз захтјев приложени су: 
     -  изјава о заједничком домаћинству, 
     -  фотокопија личне карте, 
     - доказ о пребивалишту од Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену 
података БиХ(IDDEEA) 
     - извод из матичне књиге рођених за дијете, 
    -   фотокопија текућег рачуна. 
   Скупштина општине Доњи Жабар рјешавајући по захтјеву утврдила је да је исти основан, па је у 
складу са чланом 6. Одлуке о стимулисању наталитета („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
Ванредни број 7/12 и Ванредни број 10/12) и Одлуком о висини новчане помоћи за стимулисање 
наталитета у 2012. години  број 01-022-105/12(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни 
број 12/12)  и ријешено као у изреци овог Рјешења. 
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  УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, али се 
може покренути управни спор тужбом пред Окружним судом у Добоју.Тужба се подноси у року од 
30 дана од дана достављања овог Рјешења. Тужба се таксира са 100,00 КМ судских такси по 
Тарифном броју 22.тачка 1.Таксене тарифе судских такса („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 73/08 и 49/09). 
                                                                                                              Предсједник Скупштине 
                                                                                                                Звјездан Милић, с.р. 

__________________________________________ 
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   На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
101/04, 42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник 
општине Доњи Жабар”,бр.6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и чланом 108. 
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05, 
4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар, на Четрдесетој редовној 
сједници одржаној дана 31. августа 2012. године,донијела је следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

   1. Ради ублажавања последица дуготрајне суше Скупштина општине Доњи Жабар предлаже 
Влади Републике Српске: 

     - да прогласи елементарну непогоду у Републици Српској због последица суше на усјеве и засаде 
и цјелокупну пољопривредну производњу  

     - да се отпишу сва дуговања пољопривредним газдинствима по основу преузетих количина 
минералног ђубрива и нафте у 2011. и 2012. години 

     - да се у Буџету Републике Српске за 2013. годину значајно повећају средства намијењена за 
субвенције и подстицаје у пољопривреди 

     - да се предузму институционалне мјере и измијени правни оквир ради омогућавања набавке 
регресираног дизел горива пољопривредним газдинствима за јесењу сјетву у Републици Српској 
(тзв. «плави дизел»), као и набавка путем робних резерви потребних количина минералног ђубрива.  
 
   2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Српске“. 
 
Број: 01-022-130/12                                                                                      Предсједник Скупштине 
31. август 2012. године                                                                                    Звјездан Милић, с.р. 
Доњи Жабар 

__________________________________________ 
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   На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
101/04, 42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник 
општине Доњи Жабар”,бр.6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.),чланом 108. 
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”, бр. 1/05, 
4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.)и тачком 10.алинеја трећа Програма рада Скупштине 
општине Доњи Жабар за период април-децембар 2012. године(“Службени гласник општине Доњи 
Жабар”, Ванредни бр.5/12),Скупштина општине Доњи Жабар, на Четрдесетој редовној сједници 
одржаној дана 31. августа 2012. године,донијела је 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

    Извјештај о стању рјешавања управних предмета код органа општинске управе за период од 1. 1. 
2011. године до 31.12.2011. године враћа се на дораду за сљедећу сједницу Скупштине општине 
Доњи Жабар, ради допуне података о околностима изузимања печата Скупштине општине Доњи 
Жабар дана 21. децембра 2011. године и спречавања његовог коришћења за овјеру аката и других 
писмена Скупштине општине Доњи Жабар.    
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II 
   Извјештај из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио. 

 
III 

 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар”. 
 
Број: 01-022-133/12                                                                                      Предсједник Скупштине 
31. август 2012. године                                                                                 Звјездан Милић, с.р. 
Доњи Жабар 

__________________________________________ 
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   На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар ("Службени 
гласник општине Доњи Жабар", бр.6/05 и Ванредни број 7/12), чланом 108. Пословника Скупштине 
општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.1/05 и 4/05-исправка) и тачком 
10. алинеја трећа Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за период април-децембар 
2012.године(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни број 5/12), Скупштина општине 
Доњи Жабар,на Четрдесетој редовној сједници одржаној 31. августа 2012. године,донијела је следећи 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

     НЕ УСВАЈА се Извјештај о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за период од 1.1.2012. 
године до 30.6. 2012. године због: 
     - прекорачења трошења планираних средстава Буџета за поједине намјене утврђене Одлуком о 
усвајању Буџета општине Доњи Жабар за 2012. годину(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
Ванредни број 7/12) што се у континуитету дешава у последње четири године 
     - кршења Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2012. годину(„Службени гласник 
општине Доњи Жабар“, Ванредни број 7/12). 

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

III 
   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и  објавиће се  у "Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар". 
 
Број:01-022-131/12                                                                                Предсједник Скупштине 
31. август 2012.године                                                                           Звјездан Милић, с.р. 
Доњи Жабар 

ИЗВЈЕШТАЈ 
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

2012. ГОДИНЕ 
 

У  В  О  Д 
Извјештај о извршењу буџета општине Доњи Жабар за период од 01.01.-30.06.2012. године 
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 РС и другим прописима из области рачуноводствено финансијских 
активности буџетских корисника. 
На основу Одлуке Скупштине општине Доњи Жабар број: 01-022-56/12 усвојен је буџет за 
2012.годину, гдје су утврђени укупни приходи у износу  од  1.920.010 КМ. 
У овом извјештају дат је акценат на анализу остварења плана буџета, те анализу структуре прихода 
и расхода  уз упоредне показатеље са истим периодом претходне године. 
Општина Доњи Жабар је у периоду од 01.01. – 30.06.2012. године остварила укупне приходе у 
износу од 845.531 КМ, односно 44% у односу на планиране  за 2012. годину, а 95 у односу на 
остварење у истом периоду претходне године.  
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Структуру остварених прихода у периоду од 01.01. – 30.06.2012. године  чине: 
1. Порески приходи                                                          782.675 КМ 
2. Непорески приходи                                                        48.150 КМ 
3.Трансфери између буџетских јединица-помоћи           14.706 КМ 
    Укупни приходи:                                                         845.531 КМ 
 
Укупни расходи у посматраном периоду износе 903.555 КМ, што представља остварење од 47%   у 
односу на годишњи план и 92%   у односу на исти период претходне године.  
 
Структуру остварених расхода чине: 
1. Текући расходи                                                                          836.362 КМ 
2. Издаци за нефинансијску имовину-Капитални расходи         15.630 КМ 
3. Издаци за отплату дугова                                                           51.563 КМ 
                                                                     Укупни расходи :   903.555 КМ    
 
Вишак расхода  над приходима износи 58.024 КМ.  

 
П Р Е Г Л Е Д 

ПРИХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 

Економски 
код О  П  И  С ОСТВАРЕЊЕ 

 I-VI 2011. 

УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ 

 ЗА 2012. 

ОСТВАРЕЊЕ 
 I-VI 2012. 

ИНДЕКС 
(5/3) 

ИНДЕКС 
(5/4) 

1 2 3 4 5 6 7 
 П Р И Х О Д И 894.254 1.920.010 845.531 95 44 

710000 A)ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 802.147 1.746.200 782.675 98 45 

711000 ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА НА ДОХОДАК И 
ДОБИТ 329 100 7 2 7 

711112 Порез на приходе од ауторских права, патената и 
техничких унапређења 260 ---- ---- ---- ---- 

711113 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 69 100 7 10 7 

713000 ПОРЕЗИ НА ЛИЧНА ПРИМАЊА И ПРИХОДЕ 
ОД САМОСТАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ  37.811 89.100 39.184 104 44 

713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности  2.896 8.000 3.383 117 42 

713112 Порез на приходе од самосталних дјелатности у 
паушалном износу ---- 1.000 55 ---- 6 

713113 Порез на лична примања  34.915 80.000 35.746 102 45 

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

 
---- 

 
100 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

714000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 36.348 82.000 12.797 35 16 
714111 Порез на имовину 23.954 ---- 4.236 18 ---- 
714112 Порез на непокретности ---- ---- 2.594 ---- ---- 
714211 Порез на наслијеђе и поклоне 323 ---- 2.106 652 ---- 
714311 Порез на пренос непокретности и права 12.071 82.000 3.861 32 5 
715000 ПОРЕЗИ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА         332 ---- 39 12 ---- 
715111 Општи порез на промет по oпштој стопи ---- ---- 2 ---- ---- 
715113 Општи порез на промет на деривате нафте 239 ---- 25 10 ---- 
715114 Општи порез на промет дуванских прерађевина ---- ---- 1 ---- ---- 
715115 Општи порез на промет алкохолних пића 41 ---- 8 20 ---- 
715116 Општи порез на промет кафе 2 ---- 3 150 ---- 

715212 Општи порез на промет услуга у годишњем 
паушалном износу 50 ---- ---- ---- ---- 

717000 ИНДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ ДОЗНАЧЕНИ ОД  УИО 727.327 1.575.000 730.648 100 46 
717111 Индиректни порези дозначени од  УИО-ПДВ 727.327 1.575.000 730.648 100 46 
720000 Б) НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 56.088 145.510 48.150 86 33 

721000 
ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ И 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ПОЗИТИВНИХ КУРСНИХ РАЗЛИКА 

 
3 

 
200 

 
25 

 
833 

 
13 

721311 Приход од камата на новчана средства на редовним 
трезорским рачунима 3 200 25 833 13 

722000 НАКНАДЕ, ТАКСЕ И ПРИХОДИ ОД ПРУЖАЊА 
ЈАВНИХ УСЛУГА 49.901 133.310 46.963 94 35 

722100 АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 6.528 15.000 5.488 84 37 
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722121 Општинске административне таксе 6.528 15.000 5.488 84 37 
722300 КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ И ТАКСЕ 24.016 58.060 21.893 91 38 
722312 Комуналне таксе на фирму 24.016 33.000 19.855 83 60 
722318 Комунална такса за коришћење рекламних паноа ---- 10.060 684 ---- 7 

722396 Комунална такса на остале предмете таксирања-
комунална такса  на канализацију ---- 15.000 1.354 ---- 9 

722400 НАКНАДЕ ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА 17.409 39.750 17.774 102 45 
722425 Накнаде за промјену намјене пољопривредног 

земљишта 612 6.000 1.952 319 33 

722442 Накнада за воде за пиће у јавном водоснабдијевању 25 250 23 92 9 

722443 Накнада за  воде за друге намјене и друге случајеве 
намјене за људску употребу 66 500 24 36 5 

722445 Накнада за воде и минералне воде које се користе 
за флаширање ---- ---- 6 ---- ---- 

722446 Накнада за воду коју плаћају власници транспортних 
средстава који користе нафту или нафтне деривате 1.901 4.000 1.747 92 44 

722447 Накнада за испуштење отпадних вода 1.325 5.000 2.838 214 57 
722463 Накнада за извађени материјал из водотока 780 2.000 ---- ---- ---- 

722465 Накнада за воде за индустријске процесе, 
укључујући и термоелектране ---- ---- 15 ---- ---- 

722467 Средства за финансирање посебних мјера заштите 
од пожара 12.700 22.000 11.169 88 51 

722500 ПРИХОДИ ОД ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА  1.948 20.500 1.808 93 9 
722521 Приходи општинских органа управе 1.198 13.000 788 66 6 

722591 Властити приходи буџетских корисника општина-
закуп дворане 750 7.500 1.020 136 14 

729000 ОСТАЛИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 6.184 12.000 1.162 19 10 
729124 Остали општински непорески приходи 6.184 12.000 1.162 19 10 

780000 В)ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 
ЈЕДИНИЦА 36.019 28.300 14.706 41 52 

781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 
ЈЕДИНИЦА РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ 36.019 28.300 14.706 41 52 

781311 Министарство Управе и Локалне самоуправе 31.019 28.300 14.706 47 52 
781316 Помоћ од Министарства здравља 5.000 ---- ---- ---- ---- 

 
АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА 
                                                           СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА                                                                                                                                       
 

92,57

5,69

1,74ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

НЕПОРЕСКИ
ПРИХОДИ

ТРАНСФЕРИ

 

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 
 

        Порески приходи у периоду од 01.01. – 30.06.2012 године износе 782.675 КМ , односно индекс њиховог 
остварења у односу на планиране за 2012. годину је 45, а у односу на исти период претходне године  је 98. 
Учешће пореских прихода у односу на укупно остварене приходе је 92,57%. 
Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности , који обухватају порез на  приходе од 
самосталних дјелатности и  порез на лична примања по основу радног односа  остварени су у износу од 39.184 
КМ или 44% у односу на план, а 104% у односу на исти период претходне године.  
Порези на имовину, у чијој структури су:порез на имовину, порез на непокретности, порез на наслијеђе и 
поклоне и порез на промет непокретности и права су остварени у укупном износу од 12.797 КМ, односно 16% 
у односу на планиране, а  35% у односу на исти период претходне године. До пада ових прихода дошло је због 
преласка на нови систем опорезивања имовине због измјене законских прописа, усљед чега је дошло до 
кашњења издавања и уручења пореских рачуна пореским обвезницима. 
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Порези на промет производа и услуга су остварени у износу од 39 КМ, а односе се на  период из 2005. године, 
који су од стране буџета РС уплаћивани током 2012.године. Видљиво је из године у годину да овај прихода 
лагано нестаје, пошто су и законски рокови за уплату истих, углавном, истекли. 
Индиректни порези (ПДВ)  су остварени у износу од 730.648 КМ. Остварење овог, као најзначајнијег прихода, 
је 46% у односу на планирани, а 100 % у односу на исти период претходне године.  
Из досадашњег искуства приливи по основу овог прихода се у другој половини календарске године 
континуирано повећавају, тако да се до краја године очекује остварење овог прихода у, ако не већем, онда бар  
планираном износу на годишњем нивоу.  

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 
 

Непорески приходи у посматраном периоду су остварени у износу од 48.150 КМ, односно  33% у односу на 
планиране, а 86% у односу на остварење у истом периоду претходне године. Њихово учешће у  укупно 
оствареним приходима је 5,69%. 
Општинске административне таксе су остварене у износу од 5.488 КМ, што  у односу на планирану величину 
представља остварење од 37%, а у односу на исти период претходне године 84%.  
Најзначајнији по величини, у структури непореских прихода, је приход по основу комуналних такси на фирму 
који је остварен у износу од 19.855 КМ, што представља 60% од плана на годишњем нивоу или 83% 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 приходи већим дијелом остваре у првој половини године, пошто су постојећи 
обвезници комуналних такса обавезни исту уплатити до 30.06.2012. године, док у другој половини године се 
очекује само прилив од нових обвезника и постојећих, који касне са уплатама. 
Накнаде по разним основама су остварене у износу од 17.774 КМ, што представља 45% од планираних 
величина, а 102% од остварења у истом периоду претходне године. Код накнада које су планиране буџетом 
дошло је до значајнијег пораста или пада у односу на планиране, пошто их је тешко реално планирати. 
Приходи од пружања јавних услуга су остварени у износу од 1.808 КМ или 9% у односу на план, а 93% у 
односу  на исти период претходне године. Приходи по основу издавања у закуп спортске дворане су много 
мањи од планираних и износе 1.020 КМ. 
Остали непорески приходи износе 1.162 КМ,а односе на наплаћену премију осигурања од осигуравајуће куће. 

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ-ПОМОЋИ  су 
пристигли од буџета Републике у износу од 14.706 КМ, а односе се на редовну помоћ од Министарства управе 
и локалне самоуправе , као помоћ неразвијеној општини. 
 

РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 

Економски 
код О  П  И  С ОСТВАРЕЊЕ 

 I-VI 2011. 

УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ 

 ЗА 2012. 

ОСТВАРЕЊЕ 
 I-VI 2012. 

ИНДЕКС 
(5/3) 

ИНДЕКС 
(5/4) 

1 2 3 4 5 6 7 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА 
ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА 827.555 1.465.170 836.362 101 57 

411000 Расходи за лична примања 349.353 729.200 366.707 105 50 
411100 Расходи за бруто плате 299.645 601.500 308.147 103 51 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених 49.708 127.700 58.560 118 46 

412000 Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 247.220 308.400 237.768 96 77 

412100 Расходи по основу закупа 1.212 2.500 1.412 117 56 

412200 
Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

42.189 63.800 43.595 106 68 

412300 Расходи за режијски материјал 8.729 14.000 11.546 132 82 
412500 Расходи за текуће одржавање 28.797 31.000 33.765 117 109 
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја  7.252 11.600 6.937 96 60 
412700 Расходи за стручне услуге 40.553 55.500 29.431 73 53 

412800 Расходи за услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне средине 20.082 28.000 20.639 103 74 

412900 Остали непоменути расходи 98.406 102.000 90.443 92 89 

413000 Расходи финансирања и други финанс.  
трошкови 17.230 25.770 13.707 80 53 

413300 Расходи по основу камата на примљене 
зајмове у земљи 17.230 25.770 13.707 80 53 

414000 Субвенције  ---- 70.000 ---- ---- ---- 

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

---- 70.000 ---- ---- ---- 
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РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 

 

Економски 
код О  П  И  С ОСТВАРЕЊЕ 

 I-VI 2011. 

УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ 

 ЗА 2012. 

ОСТВАРЕЊЕ 
 I-VI 2012. 

ИНДЕКС 
(5/3) 

ИНДЕКС 
(5/4) 

1 2 3 4 5 6 7 
 СРЕДСТВА ЗА СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ      

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

 
32.374 

 
65.000 

 
48.042 

 
148 

 
74 

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

 
2.220 

 
5.000 

 
3.810 

 
172 

 
76 

412940 
Расходи по основу репрезентације-
трошкови општинских и осталих 
манифестација 

2.595 5.000 1.178 45 24 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА 
ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА–укупно: 37.189 75.000 53.030 143 71 

 СРЕДСТВА ЗА АДМИНИСТРАТИВНУ 
СЛУЖБУ:      

411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 349.353 729.200 366.707 105 50 
411100 Расходи за бруто плате 299.645 601.500 308.147 103 51 

411210 
Расходи за накнаде за превоз и смјештај-
Расходи за накнаде за превоз на посао и 
са посла 

 
1.182 

 
3.100 

 
2.243 

 
190 

 
72 

411220 Расходи за накнаде за топли оброк  29.173 56.000 32.031 110 57 
411220 Расходи за регрес за годишњи одмор ---- 18.000 ---- ---- ---- 

411230 
Расходи за отпремнине, награде и 
једнократне помоћи-Расходи за јубиларне 
награде 

---- 1.000 2.195 ---- 220 

411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 19.353 49.600 22.091 114 45 

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА 
РОБА И УСЛУГА 210.031 233.400 184.738 88 79 

412120 Расходи за закуп постројења и опреме-
канцеларијска опреме 1.212 2.500 1.412 117 56 

412210 Расходи по основу утрошка електричне 
енергије 16.527 26.000 16.252 98 63 

412210 Расходи по основу утрошка електричне 
енергије-канализација 5.131 10.000 4.353 85 44 

412220 Расходи за комуналне услуге-Расходи за 
услуге одвоза смећа 3.870 8.500 5.712 148 67 

412220 Расходи за комуналне услуге-Расходи за 
услуге дератизација и дезинсекција 2.972 4.000 3.000 101 75 

415000 Грантови 93.464 130.200 98.092 105 75 
415200 Грантови у земљи 93.464 130.200 98.092 105 75 

416000 Дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета општина 120.288 201.600 120.088 100 60 

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета општина 120.288 200.000 118.488 99 59 

416200 
Дознаке другим институцијама обавезног 
социјалног осигурања које се исплаћују из 
буџета општина 

---- 1.600 1.600 ---- 100 

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 102.234 340.900 15.630 15 5 
511000 Издаци за произведену сталну имовину 102.234 340.900 15.630 15 5 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објек. 101.380 329.900 14.695 14 4 

511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката 

---- 10.000 240 ---- 2 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 854 1.000 695 81 70 
620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 48.404 93.940 51.563 107 55 
621000 Издаци за отплату дугова 48.404 93.940 51.563 107 55 

621300 Издаци за отплату главнице примљених 
зајмова у земљи 48.404 93.940 51.563 107 55 

 СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 1.882 20.000 20.000 ---- 100 
 УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА 978.193 1.920.010 903.555 92 47 
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412220 Расходи за комуналне услуге-Расходи за  
за услуге одржавања чистоће 436 ---- ---- ---- ---- 

412230 Расходи за комуникационе услуге-
поштанске и телефонске услуге 13.253 15.300 14.278 108 93 

412310 Расходи за канцеларијски материјал 7.578 10.000 9.287 123 93 
412320 Расходи за материјал за одржавање чистоће 124 500 319 257 64 

412330 Расходи за стручну литературу, часописе и 
дневну штампу 644 1.000 1.165 181 117 

412390 Расходи за остали режијски материјал-
Трошкови за рекламни материјал 200 1.500 ---- ---- ---- 

412390 Расходи за остали режијски материјал 183 1.000 775 423 78 
412510 Расходи за текуће одржавање зграда 760 3.000 2.710 357 90 

412520 
Расходи за текуће одржавање осталих 
грађевинских објеката-објеката друмског 
саобраћаја 

 
18.601 

 
12.000 

 
23.638 

 
127 

 
197 

412520 Расходи за  текуће одржавање осталих 
грађевинских објеката-канализација 1.755 4.500 2.808 160 62 

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

 
4.685 

 
5.000 

 
1.793 

 
38 

 
36 

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

 
477 

 
1.000 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

412530 Расходи за текуће одржавање опреме- 
одржавање превозних средстава 1.148 3.000 2.044 178 68 

412530 Расходи за текуће одржавање опреме- 
одржавање канцеларијске опреме 1.371 2.500 772 56 31 

412610 Расходи по основу путовања и смјештаја у 
земљи 1.002 1.500 239 24 16 

412620 Расходи по основу путовања и смјештаја у 
иностранству 39 100 ---- ---- ---- 

412630 Расходи по основу утрошка горива 6.211 10.000 6.698 108 67 

412710 Расходи за услуге финансијског 
посредовањ-трошкови платног промета 2.413 5.500 2.835 117 52 

412720 Расходи за услуге осигурања-Осигурање 
возила 751 1.500 751 100 50 

412725 Расходи за услуге осигурања-Расходи за 
осигурање запослених 490 500 378 77 76 

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

 
7.334 

 
7.000 

 
3.346 

 
46 

 
48 

412730 Расходи за услуге медија 8.424 12.000 8.344 99 70 
412740 Расходи за рачуноводствене услуге 2.610 10.500 6.090 233 58 
412750 Расходи за услуге нотара 18 ---- 47 261 ---- 
412750 Расходи за геодетско-катастарске услуге 664 1.000 560 84 56 

412770 Расходи за компјутерске услуге-услуге 
техничке подршке-Ресор за трезор 1.941 2.000 ---- ---- ---- 

412790 Расходи за остале стручне услуге-Услуге 
стручних комисија 10.908 ---- ---- ---- ---- 

412790 Остале услуге-Инспектори и комун.полиц. 5.000 12.000 7.000 140 58 
412790 Надзор-ISO стандарди ---- 1.500 ---- ---- ---- 

412790 
Расходи за израду основа, заштите, 
унапређења и коришћења 
пољопривредног земљишта 

---- 2.000 ---- ---- ---- 

412799 Остале стручне услуге ---- ---- 80 ---- ---- 

412810 Расходи за услуге одрж. Јавних површина 
(гробаља и сл.). 300 6.000 4.634 ---- 77 

412810 
Расходи за услуге одржавања јавних 
површина-Расходи по основу утрошка ел. 
расвјете на јавним површинама-трошкови 
енергије-јавна расвјета и семафори 

 
19.782 

 
22.000 

 
16.005 

 
81 

 
73 

412920 Расходи за стручно усавршавање 
запослених 753 1.000 ---- ---- ---- 

412930 Расходи за бруто накнаде волонтерима ---- ---- 1.439 ---- ---- 

412930 
Расходи за бруто накнаде за рад ван 
радног односа-привремени и повремени 
послови 

17.178 6.000 3.908 23 65 

412940 Расходи по основу репрезентације-чајна 
кухиња  11.119 10.000 5.794 52 58 
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412950 Расходи по судским рјешењима 25.370 ---- 21.002 83 ---- 

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

 
523 

 
1.000 

 
534 

 
102 

 
53 

412990 Остали непоменути расходи-Контрола 
исправности воде за пиће 910 1.000 390 43 39 

412990 Остали непоменути расходи-Притивградна 
заштита 4.000 6.000 3.000 75 50 

412990 Остали непоменути расходи 1.364 2.000  1.346 99 67 

413000 РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА И ДРУГИ 
ФИНАНСИЈСКИ ТРОШКОВИ 17.230 25.770 13.707 80 53 

413320 
Расходи по основу камата на примљене 
зајмове од домаћих јавних финансијских 
субјеката-Нова банка 

 
3.841 

 
1.700 

 
1.383 

 
36 

 
81 

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

 
13.389 

 
24.070 

 
12.324 

 
92 

 
51 

414000 СУБВЕНЦИЈЕ  ---- 70.000 ---- ---- ---- 

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

 
---- 

 
70.000 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

415000 ГРАНТОВИ  93.464 130.200 98.092 105 75 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у 
земљи-политичке организације ---- 6.000 ---- ---- ---- 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у 
земљи-спортске организације 28.350 40.000 40.300 142 101 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у 
земљи-спортске манифестације 3.017 3.000 ---- ---- ---- 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у 
земљи-вјерске организације 12.000 10.000 3.000 25 30 

415210 
Текући грантови непрофитним субјектима у 
земљи- Трошкови примарне здравствене 
заштите 

 
---- 

 
2.000 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у 
земљи-Основна школа 19.559 20.000 17.880 91 89 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у 
земљи-КУД 1.300 5.000 5.550 427 111 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у 
земљи-Општински штаб Цивилне заштите 4.774 2.200 2.216 46 101 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у 
земљи- Накнаде  ОИК-a i ЦРБ-a  4.284 4.000 840 20 21 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у 
земљи-трошкови за провођење избора 1.000 1.000 350 35 35 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у 
земљи-Општинска организ. Црвеног крста 

 
6.600 

 
6.000 

 
8.129 

 
123 

 
135 

415210 
Текући грантови непрофитним субјектима у 
земљи-Борачка организација општине 
Доњи Жабар 

 
3.590 

 
10.000 

 
4.388 

 
122 

 
44 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у 
земљи-Савез општина и градова 746 1.000 ---- ---- ---- 

415210 
Текући грантови непрофитним субјектима у 
земљи-Суфинансирање ватрогасне 
јединице-Остали 

5.694 10.000 6.450 113 65 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у 
земљи-Мјесне заједнице 2.550 8.000 8.239 323 103 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у 
земљи-Удружење пензионера ---- 2.000 750 ---- 38 

416000 ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦ. ЗАШТИТЕ КОЈЕ 
СЕ ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

 
120.288 

 
201.600 

 
120.088 

 
100 

 
60 

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

 
39.647 

 
75.000 

 
35.856 

 
90 

 
48 

416120 

Текуће дознаке грађанима које се исплаћују 
из буџета општине-Текуће помоћи 
породицама палих бораца, ратних војних 
инвалида, цивилних жртава рата и 
демобилисаним борцима 

 
800 

 
10.000 

 
10.454 

 
1307 

 
105 

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

 
17.260 

 
30.000 

 
19.560 

 
113 

 
65 
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416120 
Текуће дознаке грађанима које се 
исплаћују из буџета општине-Текуће 
помоћи ученицима-превоз ученика 

 
39.274 

 
70.000 

 
46.377 

 
118 

 
66 

416120 
Текуће дознаке грађанима које се 
исплаћују из буџета општине-Остали 
трошкови превоза 

 
565 

 
2.000 

 
1.386 

 
245 

 
69 

416120 
Текуће дознаке грађанима које се 
исплаћују из буџета општине-Текуће 
помоћи пољопривредним произвођачима 

 
11.914 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

416120 Текуће помоћи породици, дјеци и 
омладини-Подстицај наталитету ---- 8.000 ---- ---- ---- 

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

 
10.828 

 
5.000 

 
4.855 

 
45 

 
97 

416210 

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

 
---- 

 
1.600 

 
1.600 

 
---- 

 
100 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА 
ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА – укупно: 790.366 1.390.170 783.332 99 56 

511000 ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ 
ИМОВИНУ      

511120 Изградња амбуланте(учешће општине 30%) ---- 50.000 6.018 ---- 12 

511120 
Издаци за изградњу и прибављање 
пословних објеката и простора-Наставак 
изградње Дома културе у Човић Пољу  

 
630 

 
50.000 

 
8.080 

 
---- 

 
16 

511120 
Издаци за изградњу и прибављање 
пословних објеката и простора-Наставак 
изградње подручне Основне школе у 
Лончарима 

 
20.124 

 
50.000 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

511130 
Издаци за изградњу и прибављање 
саобраћајних објеката-локални и 
некатегорисани путеви 

 
---- 

 
119.900 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

511130 
Издаци за изградњу и прибављање 
саобраћајних објеката-Путна комуникација 
око зграде општине 

999 ---- ---- ---- ---- 

511130 
Издаци за изградњу и прибављање 
саобраћајних објеката-Изградња јавне 
расвјете 

76.040 ---- ---- ---- ---- 

511130 
Издаци за изградњу и прибављање осталих 
саобраћајних објеката-пјешачка стаза 
Д.Жабар-Лончари 

 
3.587 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

511190 Изградња темеља парохијског дома у 
Д.Жабару ---- 60.000 ---- ---- ---- 

511290 
Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију осталих 
објеката-Реконструкција нисконапонске 
мреже 

----  
10.000 

 
837 

 
---- 

 
2 

511320 Издаци за набавку канцеларијске опреме, 
алата и инвентара 854 1.000 695 81 70 

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ-укупно: 102.234 340.900 15.630 15 5 

621000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА      

621320 
Издаци за отплату главнице зајмова 
примљених од домаћих јавних 
финансијских субјеката-Нова банка 

29.084 52.580 31.179 107 59 

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

19.320 41.360 20.384 106 49 

620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА-укупно: 48.404 93.940 51.563 107 55 

 СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 1.882 20.000 20.000 ---- 100 

 УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА: 978.193 1.920.010 903.555 92 47 
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РАСХОДИ БУЏЕТА 

 ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 

Одјељак О  П  И  С ОСТВАРЕЊЕ 
 I-VI 2011. 

УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ 

 ЗА 2012. 

ОСТВАРЕЊЕ 
 I-VI 2012. 

ИНДЕКС 
(5/3) 

ИНДЕКС 
(5/4) 

1 2 3 4 5 6 7 
 Укупни расходи функција (збир) 929.789 1.806.070 851.992 92 47 
01 Опште јавне услуге 633.617 1.164.570 639.184 101 55 
04 Економски послови 34.102 160.000 23.638 69 15 
05 Заштита човјекове околине 3.870 8.500 5.712 148 67 
06 Стамбени и заједнички послови 97.793 225.000 14.935 15 7 
07 Здравство ---- 2.000 ---- ---- ---- 
08 Рекреација, култура, религија 44.667 58.000 48.850 109 84 
09 Образовање 76.093 120.000 83.817 110 70 
10 Социјална заштита 39.647 75.000 35.856 90 48 
 Некласификовани расходи: 48.404 113.940 51.563 107 45 
           Отплате кредита 48.404 93.940 51.563 107 55 
            Буџетска резерва ---- 20.000 ---- ---- ---- 

 

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА 

                                                                  СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ВРСТАМА 

92,56

1,73 5,71
ТЕКУЋИ РАСХОДИ

КАПИТАЛНИ
РАСХОДИ

ИЗДАЦИ ЗА
ОТПЛАТУ ДУГОВА

 
ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 
Текући трошкови су остварени у износу од 836.362 односно, индекс остварења у односу на 
годишњи план је 57, а у односу на исти период претходне године 101.  Учешће текућих расхода у 
укупно оствареним расходима је 92,56%.  
Расходи за лична примања су остварени у износу од 366.707 КМ или 50% у односу на годишњи 
план, а за 5% више у односу на исти период претходне године. У структури ових расхода средства 
за бруто плате запослених износе 308.147 КМ, што представља 51% остварења у односу на план, а за 
3% више у односу на исти период претходне године.  
Накнаде за превоз радника на посао и са посла су остварене у износу од 2.243 КМ, што је за 
28% више од половине годишњег плана, а за 90% више у односу на исти период претходне године. 
Разлог повећања је повећан број корисника ове накнаде. 
Накнаде за топли оброк радника су, такође, повећане у односу на план, као и удносу на исти 
период претходне године из истих разлога. 
Расходи за порез и доприносе на накнаде износе 22.091 КМ. Ови расходи су мањи у односу на 
планиране из разлога што није извршена исплата регреса, а самим тим нити пореза и доприноса на 
исте,а већи су у односу на исти период претходне године из истих разлога као и накнаде за топли оброк. 
Расходи по основу коришћења роба и услуга износе 237.768 КМ, што је за 23% мање у односу 
на половину годишњег плана, а за 4% мање у односу на исти период претходне године. У оквиру 
ових трошкова налазе се трошкови прокњижени на економским кодовима од 412100 -  412900, а 
односе се на трошкове скупштине и административне управе. 
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Трошкови закупа опреме су остварени у износу од 1.412 КМ или 56% у односу на планиране, а 
117% у односу на исти период претходне године. Ови трошкови се односе на закуп линије за 
трезорско пословање и плаћају се на основу фактура од стране Министарства финансија РС. 
Трошкови електричне енергије  су остварени у износу од 16.252 КМ или 63% у односу на план, а 
98% у односу на исти период претходне године. Трошкови електричне енергије за канализацију су 
за 6% мањи од половине годишњег плана.   
Трошкови услуга одвоза смећа  су остварени у износу од 5.712 КМ, односно 67% у односу на 
план и 148% у односу на исти период претходне године. 
Расходи за услуге дератизације и дезинсекције су остварени у износу од 3.000 КМ, што чини 
75% планиране величине, а 101% у односу на исти период претходне године. 
Расходи за  поштанске и телефонске услуге су остварени у износу од 14.278 КМ, што у односу 
на план представља индекс остварења од 93, а у односу на исти период претходне године 108. 
Расходи за канцеларијски материјал су остварени у износу од 9.287 КМ, што чини 93% од  
плана, а  123% у односу на исти период претходне године. 
Расходи за материјал за одржавање чистоће су по својој величини јако мали и крећу се у 
границама планираних. 
Расходи за одржавање путева су остварени у износу од 23.638 КМ или 197% у односу на 
планирану величину, а 127% у односу на исти период претходне године. Ови трошкови се односе на 
зимско и редовно одржавање путева. 
Расходи за текуће одржавање канализације су остварени у износу од 2.808 КМ или 62% у 
односу на план. 
Расходи за текуће одржавање уличне расвјете су остварени у износу од 1.793 КМ или 36% у 
односу на план, 38% у односу на исти период претходне године.  
Расходи за текуће одржавање превозних средстава су остварени у износу од 2.044 КМ или 
68% у односу на план, а 178% у односу на исти период претходне године. 
Расходи за текуће одржавање канцеларијске опреме су мањи за 19% од половине годишњег 
плана, а за 44% су мањи у односу на исти период претходне године. 
Расходи по основу путовања у земљи су за 34% мањи од половине годишњег плана, а  у односу 
на исти период претходне године су мањи за 26%. За дневнице у иностранство није издвојена ни 
једна конвертибилна марка. 
Расходи по основу утрошка горива износе 6.698 КМ, што представља 67% у односу на план, а 
108% у односу на исти период претходне године. Овдје треба напоменути да цијене горива у овој 
години на тржишту континуирано расту. 
Трошкови платног промета су остварени у износу од 2.835, тј. за 2% више у односу на половину 
годишњег плана, а за 17% више у односу на исти период претходне године.  
Расходи за осигурање запослених и осигурање и регистрацију возила су остварени у складу 
за прописима који регулишу ову област. 
Расходи за услуге јавног информисања који се односе на услуге штампања, објављивање 
тендера, огласа итд. остварени су у износу од 3.346 КМ или 48% у односу на план, а 46%  у односу 
на исти период претходне године.  
Услуге медија су остварене у износу од 8.344 КМ, што је у складу са истим периодом претходне 
године, а за 20% више од половине годишњег плана. 
 
Расходи за рачуноводствене услуге су остварени у износу од 6.090 КМ што је више него у истом 
периоду претходне године, пошто су у прва три мјесеца 2011.године ове услуге исплаћиване путем 
уговора о повременим пословима и књижене на тој ставци, а од четвртог мјесеца 2011.године, због 
неповољности које пружају закони из области пореза и доприноса на накнаде по основу повремених 
и привремених послова прешло се на начин фактурисања ових услуга од стране пружаоца истих.  
Средства за услуге инспектора и комуналног полицајца су издвојена у износу од 7.000 КМ,  
или 58% од планиране величине, а 140% у односу на исти период претходне године. 
Трошкови енергије за јавну расвјету су остварени у износу од 16.005 КМ или 73% у односу на 
планиране, а 81% у односу на исти период претходне године. 
 
Расходи за бруто накнаде по основу повремених и привремених послова и уговора о дјелу 
су остварени у износу од 3.908 КМ или 65% у односу на план, а 23% у односу на исти период 
претходне године. Ови расходи су смањени у односу на исти период претходне године због 
смањеног  броја ових уговора. 
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Трошкови репрезентације су остварени у износу од 5.794 КМ, односно 58% у односу на 
планирану велиичину, а 52% у односу на исти период претходне године. 
Расходи по судском рјешењу у износу од 21.002 КМ односе се на правоснажну пресуду  Илији 
Бричићу за извршену експропријацију земљишта са каматама и накнаду адвокату. За ове расходе 
ангажована су средства буџетске резерве. 
Трошкови општинских манифестација су остварени у износу од 1.178 КМ или 24% од планиране 
величине, а 45% у односу на исти период претходне године. 
За противградну заштиту је издвојено 3.000 КМ, односно 50% у односу на годишњи план, а 75% у 
односу на исти период претходне године. 
Расходи по основу бруто накнада одборницима су остварени у износу од 48.042 КМ, односно 
74% у односу на план, а 148% у односу на остварење у истом периоду претходне године.  Накнаде 
скупштинским радним тијелима су исплаћене у износу од 3.810 КМ или 76%  у односу на планирану 
величину, а 172% у односу на исти период претходне године. До повећања ових расхода дошло је 
због повећаног броја скупштинских сједница и састанака скупштинских радних тијела. 
Остали непоменути расходи износе 1.346 КМ, а односе се на обезбјеђење зграде општине. 
Расходи по основу камата на примљене зајмове су остварени у износу од 13.707 КМ или 53% у 
односу на  план, а односе се на позајмљена кредитна средства за капиталне расходе. 
Грантови у периоду од 01.01.-30.06.2012. године износе 98.092 КМ, односно 75% у односу на план, 
а у односу на исти период претходне године 105%. 
Средства за спортске организације су издвојена  у износу од 40.300 КМ, односно 101% у односу 
на план, а 142% у односу на исти период претходне године. 
Текући грантови вјерским организацијама-Српској православној цркви су дозначени у износу од 
3.000 КМ или 30% од планиране величине.  
Основној школи је у првој половини години издвојено 17.880 КМ, што је за 11% више у односу на 
годишњи план, а индекс остварења у односу на исти период претходне године је 91.  
За рад  КУД-а  издвојено је 5.550 КМ, што чини 111% од планиране величине. 
Издвајање општинском штабу Цивилне заштите у посматраном периоду је у проценту од 101% 
и износи 2.216 КМ, а у односу на исти период претходне године проценат остварења је 46%. 
Трошкови за накнаду Локалној изборној комисији су остварени  у мањем износу у односу на 
план за 79%. 
За општинску организацију Црвеног крста је издвојено 8.129 КМ.  
Борачкој организацији општине Доњи Жабар издвојено је 4.388 КМ, што представља 44% од 
годишњег плана, а 122 % у односу на исти период претходне године. 
Остале помоћи непрофитним организацијама су исплаћене у износу од 6.450 КМ, а односе се на 
финансирање протипожарне заштите и ситне помоћи разним удружењима. 
Помоћи Мјесним заједницама су издвојене у износу од 8.239 КМ или 103% у односу на план.  
Удружењу пензионера је дозначено 750 КМ, што представља 38% годишњег плана. 
Дознаке на име социјалне заштите  износе 120.088 КМ, што је за 10% више од половине 
планиране величине, а у односу на исти период претходне године представља остварење  100%.  
Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују од стране установа социјалне 
заштите у првом полугодишту ове године износе 35.856 КМ или 48%  од годишњег плана, а 90%  у 
односу на исти период претходне године.  
Средства за војне инвалиде, рањене борце и породице погинулих бораца су издвојена у 
висини од 10.454 КМ. 
Стипендије студентима су исплаћене у  износу од 19.560 КМ, односно индекс њиховог остварења у 
односу на планиране је 65, а у односу на исти период  претходне године 113. У другој половини 
године су ови расходи мањи, пошто је мањи број мјесеци за које се средства за ову намјену 
дозначавају. 
Индекс остварења трошкова превоза ученика у односу на  план је 66, а у односу на исти  
период претходне године 118. Ови трошкови се односе на превоз ученика у основну школу у износу 
од 23.937 КМ и средње школе у износу од 22.440. Такође, у другој половини године су и ови 
расходи мањи, пошто је мањи број мјесеци за које се средства за ову намјену дозначавају. 
Остали трошкови превоза су остварени у износу од 1.386 КМ или 69% у односу на план, а 245% у 
односу на исти период претходне године.  
Остале текуће дознаке грађанима су издвојене у износу од 4.855 КМ или 97%  у односу на план, 
а 45% у односу на исти период претходне године, а односе се на помоћи појединцима на основу 
појединачних захтјева. 
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КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 
                 ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ 

Трошкови за набавку сталних средстава су остварени у износу од 15.630 КМ, што представља 
1,73% од укупно остварених расхода. У другој половини године планира се значајнија реализација 
ових трошкова. 
Капитални расходи-изградња амбуланте за шест мјесеци текуће године износе 6.018 КМ, 
односно 12% у односу на план. Ови расходи се односе на трошкове пројектне документације, 
сагласности и одобрења за грађење. 
Средства за наставак изградње Дома културе у Човић Пољу су утрошена у износу од 8.080 КМ. 
За реконструкцију нисконапонске мреже је утошено 837 КМ 
Средства за набавку опреме су утрошена у износу од 695 КМ или 70% у односу на план, а 81% у 
односу на исти период претходне године.  
 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА у износу од 51.563 КМ или 55% у односу на план, односе се  на 
поврат дијела кредита Новој банци у износу од 31.179 КМ, који је утрошен за изгрдању спортске 
дворане и Дома културе, а износ од 20.384 КМ односи се на поврат дијела кредита Комерцијалној 
банци који је утрошен за изградњу канализационог система. Учешће ових трошкова у укупним 
расходима је 5,71%. 
Средства буџетске резерве у износу од 20.000 КМ у колони „5“-последња ставка табеларног приказа 
расхода по економској и организационој класификацији нису збројена, пошто су збројена у оквиру 
ставке 412950-Расходи по судским рјешењима  за што су и утрошена. 

Образложење 
Разматрање Извјештаја о извршењу буџета за период од 01.01.-30.06.2012. године предвиђено је  
програмом рада Скупштине општине Доњи Жабар, а у складу са чланом 42. Закона о буџетском 
систему Републике Српске (“Службени Гласник Републике Српске”, број:54/08-пречишћен текст, 
126/08 и 92/09). 
У овом извјештају дат је акценат на анализу остварења плана буџета, те анализу структуре 
буџетских средстава уз упоредне показатеље са истим периодом претходне године.  
Анализа се састоји из два дијела: анализа прихода и анализа расхода.  
 У оквиру анализе прихода анализирани су порески приходи , непорески приходи и трансфери 
између буџетских јединица- помоћи који чине структуру прихода. 
 Расходи су приказани табеларно према економској, организационој и функционалној 
класификацији. У овиру анализе расхода анализирани су текући трошкови, капитални расходи и 
отплате домаћег задуживања.  

Обрадио:                                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Служба за буџет и финансије                                                                           Стево Стевић 

__________________________________________ 
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   На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
101/04, 42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник 
општине Доњи Жабар”,бр.6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.),чланом 108. 
Пословника Скупштине  општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05, 
4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.)и тачком 10.алинеја трећа Програма рада Скупштине 
општине Доњи Жабар за период април-децембар 2012. године(“Службени гласник општине Доњи 
Жабар”, Ванредни бр.5/12),Скупштина општине Доњи Жабар, на Четрдесетој редовној сједници 
одржаној дана 31. августа 2012. године,донијела је 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

   Усваја се Извјештај о упису дјеце у Први разред Основне школе „Доњи Жабар“ Доњи Жабар за 
школску 2012/2013. годину, број 518/12 од 8.8. 2012. године. 

 
II 

   Извјештај из тачке I.овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио. 
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III 
 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар”. 
 
Број: 01-022-132/12                                                                                      Предсједник Скупштине 
31. август 2012. године                                                                                  Звјездан Милић, с.р. 
Доњи Жабар 

__________________________________________ 
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   На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
101/04, 42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар (“Службени гласник 
општине Доњи Жабар”,бр.6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.),чланом 108. 
Пословника Скупштине  општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05, 
4/05-исправка и Ванредни број 9/12-а.т.)и тачком 10.алинеја друга Програма рада Скупштине 
општине Доњи Жабар за период април-децембар 2012. године(“Службени гласник општине Доњи 
Жабар”, Ванредни бр.5/12),Скупштина општине Доњи Жабар, на Четрдесетој редовној сједници 
одржаној дана 31. августа 2012. године,донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

   Прихвата се Информација о о функционисању и одржавању јавне расвјете на подручју општине 
Доњи Жабар. 

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

 
III 

 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар”. 
 
Број: 01-022-134/12                                                                                      Предсједник Скупштине 
31. август 2012. године                                                                                     Звјездан Милић, с.р. 
Доњи Жабар 

__________________________________________ 
 
 
    АКТИ САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Савјет Мјесне заједнице Лончари 
   181 
     На основу члана 95.Статута општине Доњи Жабар(''Службени гласник општине Доњи Жабар'', 
број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), Савјет Мјесне заједнице Лончари, на 
сједници одржаној дана 21. августа 2012. године, донио је 

ОДЛУКУ 
О ПОНИШТАВАЊУ АКАТА САВЈЕТА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОНЧАРИ КОЈИМА СЕ 

ДОДЈЕЉУЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА УПРАВЉАЊЕ ИЛИ КОРИШЋЕЊЕ »ФОНДАЦИЈИ ЗА 
РАЗВОЈ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА ЛОНЧАРИ« ЛОНЧАРИ 

Члан 1. 
  Овом Одлуком поништавају се,због незаконитости и повреде Статута општине Доњи Жабар, сви 
акти Савјета Мјесне заједнице Лончари којима су додијељење или уступљене на управљање или 
коришћење «Фондацији за развој насељеног мјеста Лончари» непокретности које су уписане у 
јавним регистрима са правом својине, располагања или коришћења, односно државине у корист 
Мјесне заједнице Лончари. 

Члан 2. 
   Непокретностима које су уписане у јавним регистрима са правом својине, располагања или 
коришћења, односно државине у корист Мјесне заједнице Лончари управљаће, користити и старати 
се о њиховом одржавању Савјет Мјесне заједнице Лончари, у складу са законом и општинским 
прописима. 
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Члан 3. 
  Сви уговори закључени између Савјета Мјесне заједнице Лончари и «Фондације за развој насељеног 

мјеста Лончари» Лончари о уступању или додјели на управљање или коришћење непокретности које 
су уписане у јавним регистрима са правом својине, располагања или коришћења,односно  државине у 

корист Мјесне заједнице Лончари сматрају се ништавим због недопуштеног основа, односно 
противности принудним прописима и јавном поретку. 

Члан 4. 
   Правобранилаштво Републике Српске-Сједиште Замјеника у Добоју овлашћује се да покрене и 
води одговарајуће поступке пред надлежним судовима ради провођења ове Одлуке и заштите 
интереса Мјесне заједнице Лончари и јединице локалне самоуправе, односно поништаја уговора 
закључених у смислу одредаба члана 3. ове Одлуке.  

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

Број:7/12                                                                                                            Предсједник Савјета 
21. август 2012. године                                                                                     Стефан Робак, с.р. 
Лончари 

____________________________________________ 
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