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  Службени  Гласник 
   ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР  

                                                                                     www.opstinadonjizabar.com 

 

Година 2019.    Број 12.        Сриједа, 25. децембар 2019.године.  Бесплатан примјерак 

 
 

 

 

 

АКТИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
 

119.   
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник Републике Српске“, број 9/17) и 

члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
број 12/17), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 28. редовној сједници одржаној 17. децембра 

2019.године, донијела сљедећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Извод из записника са 27. редовне сједнице Скупштине општине Доњи Жабар, која је 
одржана дана 8. новембра 2019.године. 
 

2. Извод из записника са 27. редовне сједнице Скупштине општине Доњи Жабар, у прилогу, чини 

саставни дио овог Закључка. 
 

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

општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-73/19                                                                            Предсједник Скупштине 

23. децембар 2019.године                                                                     Перо Стевановић,с.р. 
   

 

 

120. 
На основу члана 33. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), и члана 36. Статута општине Доњи Жабар 

(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 28. 

редовној сједници одржаној дана 17.12.2019.године, донијела је: 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О  ИЗМЈЕНИ  ОДЛУКЕ  О  ИЗВРШЕЊУ  БУЏЕТА  ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР  ЗА  2019.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о извршењу Буџета општине Доњи Жабар за 2019. годину („Службени гласник општине 

Доњи Жабар“, број 9/19), члан 2. мијења се и измијењен гласи: 
 „Члан 2. 

Средства буџета из члана 1. ове одлуке распоређују се у укупном износу од 1.953.012 КМ на: 

1. Текуће расходе                                                                       1.201.081 КМ, 

2. Трансфере између и унутар јединица власти                             17.343 КМ, 
3. Издатке за нефинансијску имовину - капитални расходи       386.158 КМ, 

4. Издатке за отплату дугова                                                          53.430 КМ, 

5. Остали издаци                                                                           290.000 КМ, 
6. Средства буџетске резерве                                                           5.000 КМ.“ 

 

Члан 2. 
Ова Одлука, из нарочито оправданих разлога који се односе на хитност обезбјеђења законских 

услова почетка извршавања Ребаланса буџета општине Доњи Жабар за 2019.годину, а у складу са 
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чланом 109. Устава Републике Српске, ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-71/19                                                                             Предсједник Скупштине 
19. децембар 2019.године                                                                     Перо Стевановић,с.р. 

   

 

121. 
На основу члана 35, а у вези са чланом 31. став 1. тачка ђ) Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута 
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина општине 

Доњи Жабар је, на 28. редовној сједници одржаној дана 17.12.2019.године, донијела: 
 

ОДЛУКУ  О  УСВАЈАЊУ  ПРИЈЕДЛОГА  РЕБАЛАНСА  БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР  ЗА  2019.ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Усваја се приједлог ребаланса буџета општине Доњи Жабар за 2019.годину, у укупном износу од   

  1.953.012 КМ. 

Члан 2. 
Саставни део ове одлуке је приједлог ребаланса буџета општине Доњи Жабар за 2019.годину. 

 

Члан 3. 

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

Број: 01-022-72/19                                                                             Предсједник Скупштине 

19. децембар 2019.године                                                                     Перо Стевановић,с.р. 

 

 

             РЕПУБЛИКА  СРПСКА                                                                        ПРИЈЕДЛОГ                  

         ОПШТИНА  ДОЊИ  ЖАБАР 

 

О  Д  Л  У  К  А 
O  РЕБАЛАНСУ  БУЏЕТА  ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР  ЗА  2019.ГОДИНУ 

 

Доњи Жабар, новембра 2019.године 
 

У  В  О  Д 

Ребаланс буџета општине Доњи Жабар за 2019. годину планиран је на бази пројекције прихода и 

расхода, која се базира на анализи остварења истих у последњих осам мјесеци ове године. На планирање 
појединих ставки у структури прихода и расхода утицала је и анализа остварења  у ранијим годинама, 

док је велики дио и једних и других планиран на бази остварења у првих oсам мјесеци ове године и 

реалних потреба за истим до краја буџетске године. До потребе доношења ребаланса буџета дошло је 
због непланирања или недовољног планирања одређених ставки у расходима. 

Укупни приходи ребалансом су планирани у износу од 1.953.012 КМ. Структуру прихода чине 

порески приходи у износу од 979.850 КМ, непорески приходи у износу од 195.820 КМ, трансфери 

између буџетских јединица различитих нивоа власти у износу од 126.000 КМ, примици за 
непроизведену сталну имовину у износу од 5.256 КМ, примици од задуживања у износу од 260.000 КМ 

и суфицит из претходне године у износу од 386.086 КМ. 

Укупни расходи су планирани у износу од 1.953.012 КМ, од чега текући трошкови износе 
1.201.081 КМ, трансфери између различитих јединица власти износе 17.343 КМ, издаци за 

нефинансијску имовину - капитални расходи износе 386.158 КМ, издаци за отплату дугова 53.430 КМ, 

остали издаци 290.000 КМ  и буџетска резерва 5.000 КМ. 
Структура прихода и расхода је приказана  у табелама које предстоје. 
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    Р  Е  Б  А  Л  А  Н  С      Б  У  Џ  Е  Т  А    

ОПШТИНE  ДОЊИ  ЖАБАР  ЗА  2019.ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО 
 
 

Економски  
код 

 
 

О П И С 

 

 
УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ ЗА 

2019. 

 
ПРИЈЕДЛОГ 
РЕБАЛАНСА  

ЗА 2019. 

 
 

ИНДЕКС  

(4/3) 
1 2 3 4 5 

 А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ  1.242.064 1.301.670 105 

710000 Порески приходи 929.850 979.850 105 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит    

712000 Доприноси за социјално осигурање    

713000 Порез на лична примања и приходе од самосталне 
дјелатности 

53.000 43.000 81 

714000 Порези на имовину 40.850 33.850 83 

715000 Порези на промет производа и услуга 1.000 8.000 800 

716000 Царине и увозне даџбине    

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 830.000 890.000 107 

719000 Остали порески приходи 5.000 5.000 100 

720000 II Непорески приходи 186.214 195.820 105 

721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика 

5.414 5.500 102 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 165.800 176.400 106 

723000 Новчане казне 0 20  

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

 
 

  

729000 Остали непорески приходи 15.000 13.900 93 

730000 III Грантови 0 0  

731000 Грантови 0 0  

780000 IV Трансфери између или унутар јединица власти 126.000 126.000 100 

781000 Трансфери између буџетских јединица различитог нивоа  
власти 

 
 

  

787000 Трансфери између различитих јединица власти 126.000 126.000 100 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти    

 Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  1.176.694 1.223.424 104 

410000 I Текући расходи  1.145.194 1.201.081 105 

411000 Расходи за лична примања запослених 579.200 598.639 103 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 251.654 273.552 109 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 30.840 34.190 111 

414000 Субвенције 10.000 9.000 90 

415000 Грантови 61.500 61.000 99 

416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 
буџета Републике, општина и градова 

206.000 221.200 107 

417000 Дознаке на име социјалне заштите које  исплаћују институције 
обавезног социјалног осигурања 

 
 

 
 

 
 

418000 Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расх. 
транс. 

 
 

  

419000 Расходи по судским рјешењима 6.000 3.500 58 

480000 II Трансфери између и унутар  јединица власти 26500 17343 65 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 26.500 17.343 65 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти    

* * *  III Буџетска резерва 5.000 5.000 100 

 В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 65.370 78.246 120 

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

-379.086 -380.902 100 

810000 I Примици за нефинансијску имовину 0 5256  

811000 Примици за произведену сталну имовину    

812000 Примици за драгоцјености    

813000 Примици за непроизведну сталну имовину 0 5.256  

814000 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и 
обустављених послова 

 
 

 
 

 
 

815000 Примици за сталне залихе    
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816000 Примици од залиха материјала, учинка, робе и ситног  
инвентара, амбалаже и сл. 

 
 

 
 

 
 

880000 II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти 

0 0  

881000 Примици за нефинансијску имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти 

0 0  

510000 III Издаци за нефинансијску имовину 379.086 386.158 102 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 379.086 386.158 102 

512000 Издаци за драгоцјености    

513000 Издаци за непроизведну сталну имовину    

514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји    

515000 Издаци за стратешке залихе    

516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,  
амбалаже и сл. 

 
 

 
 

 

518000 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима  
и опрем. 

 
 

  

580000 IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти 

0 0  

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

0 0  

 Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) -313.716 -302.656 96 

 Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 0 0 106 

 Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)   0 0 106 

910000 I Примици од финансијске имовине 0 0  

911000 Примици од финансијске имовине    

918000 Примици од финансијске имовине из трансакција између или 
унутар јединица 

0 0  

610000 II Издаци за финансијску имовину 0 0 106 

611000 Издаци за финансијску имовину    

618000 Издаци од финансијске имовине из трансакција између или 
унутар јединица 

0 0  

 Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I–II) -49.870 206.570 -414 

920000 I Примици од задуживања 0 260.000  

921000 Примици од задуживања  260000  

928000 Примици од задуживања из трансакција између или унутар 
јединица власти 

0 0  

620000 II Издаци за отплату дугова 49.870 53.430 107 

621000 Издаци за отплату дугова 49.870 53.430 107 

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

0 0  

 З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) -22500 -290000 1289 

930000 I Остали примици    

931000 Остали примици    

938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица  
власти 

 
 

  

630000 II Остали издаци 22500 290000 1289 

631000 Остали издаци 22.500 290.000 1289 

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица  
власти 

 
 

  

*** И. Расподјела суфицита из ранијих периода 386.086 386.086 100 

 J. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0 0  

   
РЕБАЛАНС  БУЏЕТ  ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР  ЗА  2019.ГОДИНУ  

 БУЏЕТСКИ  ПРИХОДИ  И  ПРИМИЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ  ИМОВИНУ 
 

Економски  
код 

 
О П И С 

УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ ЗА 

2019. 

ПРИЈЕДЛОГ 
РЕБАЛАНСА  

ЗА 2019. 

 
ИНДЕКС 

(4/3) 
1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ   1.242.064 1.301.670 105 

710000 П о р е с к и  п р и х о д и 929.850 979.850 105 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0 0  

711100 Порези на доходак 0 0  
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711200 Порези на добит правних лица    

711300 Порези на приходе од капиталних добитака    

712000 Доприноси за социјално осигурање 0 0  

712100 Доприноси за социјално осигурање    

713000 Порези на лична примања и приходе од самосталних 
дјелатности 

53.000 43.000 81 

713100 Порези на лична примања и приходе од самост. дјелатности 53.000 43.000 81 

714000 Порези на имовину 40.850 33.850 83 

714100 Порез на имовину 34.350 32.350 94 

714200 Порези на наслеђе и поклоне 1.500 1.500 100 

714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције 5.000 0 0 

714900 Остали порези на имовину    

715000 Порези на промет производа и услуга 1.000 8.000 800 

715100 Порези на промет производа   500  

715200 Порези на промет услуга    

715300 Акцизе 1.000 7.500 750 

716000 Царине и увозне даџбине    

716100 Царине и увозне даџбине    

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 830.000 890.000 107 

717100 Индиректни порези дозначени од УИО 830.000 890.000 107 

719000 Остали порески приходи 5.000 5.000 100 

719000 Остали порески приходи 5.000 5.000 100 

720000 Н е п о р е с к и   п р и х о д и 186.214 195.820 105 

721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика 

5.414 5.500 102 

721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права    

721200 Приходи од закупа и ренте 5.414 5.500 102 

721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 0 0  

721400 Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата    

721500 Приходи од камата и осталих накнада за дате зајмове    

721600 Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика    

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 165.800 176.400 106 

722100 Административне накнаде и таксе 15.000 15.000 100 

722200 Судске накнаде и таксе    

722300 Комуналне накнаде и таксе 45.000 45.000 100 

722400 Накнаде по разним основима 93.000 93.000 100 

722500 Приходи од пружања јавних услуга 12.800 20.000 156 

722500 Спонзорство за сајам привреде 0 3.400  

723000 Новчане казне 0 20  

723100 Новчане казне 0 20  

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

 
 

  

728100 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и транс. 
размј.са др. јед.власти 

 
 

 
 

 
 

728200 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и транс. 
размј.унутар исте јед.власти 

 
 

 
 

 
 

729000 Остали непорески приходи 15.000 13.900 93 

729121 Самодопринос за јавну расвјету 5.000 3.900 78 

729100 Остали непорески приходи 10.000 10.000 100 

729100 Остали непорески приходи 0 0  

730000 Г р а н т о в и 0 0  

731000 Грантови 0 0  

731100 Грантови из иностранства    

731200 Грантови из земље 0 0  

780000 Трансфери   између    или    унутар   јединица   власти 126.000 126.000 100 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 126.000 126.000 100 

787100 Трансфери од државе    

787200 Трансфери од ентитета 126.000 126.000 100 

787300 Трансфери од јединица локалне самоуправе    

787400 Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања    
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787900 Трансфери од осталих јединица власти    

788000 Трансфери унутар исте јединице власти    

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0 5256  

810000 П р и м и ц и   з а   н е ф и н а с и ј с к у    и м о в и н у 0 5256  

811000 Примици за произведену сталну имовину 0 0  

811100 Примици за зграде и објекте    

811200 Примици за постројења и опрему    

811300 Примици за биолошку имовину    

811400 Примици за инвестициону имовину    

811900 Примици за осталу произведену имовину    

812000 Примици за драгоцјености 0 0  

812100 Примици за драгоцјености    

813000 Примици за непроизведну сталну имовину 0 5256  

813100 Примици за земљиште 0 5.256  

813200 Примици за подземна и површинска налазишта    

813300 Примици за остала природна добра    

813900 Примици за осталу непроизведену имовину    

814000 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и 
обустављених послова 

0 0  

814100 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и  
обустављених послова 

 
 

 
 

 
 

815000 Примици за сталне залихе 0 0  

815100 Примици за стратешке залихе    

816000 Примици од залиха материјала, учинка, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 

0 0  

816100 Примици од залиха материјала, учинка, робе и ситног  
инвентара, амбалаже и сл. 

 
 

 
 

 
 

880000 Примици  за  нефинасијску  имовину  из   трансакција  0 0  

881100 Примици за нефин.имовину из трансакција са другим  
јединицама власти 

 
 

 
 

 

881200 Примици за нефин.имовину из трансакција са др.буџетским  
корисницима 

 
 

 
 

 

 УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

1.242.064 1.306.926 105 

  
БУЏЕТ  ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР  ЗА  2019.ГОДИНУ 

 

 БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ  И  ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ  ИМОВИНУ   
 

Економски  
код 

 

О П И С 

УСВОЈЕНИ 

БУЏЕТ ЗА 
2019. 

ПРИЈЕДЛОГ 

РЕБАЛАНСА  
ЗА 2019. 

 

ИНДЕКС 
(4/3) 

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  1.176.694 1.223.424 104 

410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и  1.145.194 1.201.081 105 

411000 Расходи за лична примања 579.200 598.639 103 

411100 Расходи за бруто плате 478.200 484.000 101 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених 

98.000 106.639 109 

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 
болов.(бруто) 

0 0  

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 3.000 8.000 267 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 251.654 273.552 109 

412100 Расходи по основу закупа 2.500 2.450 98 

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

38.500 30.400 79 

412300 Расходи за режијски материјал 8.600 7.500 87 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене    

412500 Расходи за текуће одржавање 38.500 50.200 130 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 5.000 5.300 106 

412700 Расходи за стручне услуге 34.354 41.102 120 

412800 Расходи за услуге одрж.јавних површина и зашт.животне 
средине 

27.000 28.000 104 
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412900 Остали некласификовани расходи 97.200 108.600 112 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 30.840 34.190 111 

413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности    

413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата    

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 30.840 32.890 107 

413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из  
иностранства 

 
 

  

413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова  1.300  

413800 Расходи по основу негативних курсних разлика из пословања    

413900 Расходи по основу затезних камата    

414000 Субвенције 10.000 9.000 90 

414100 Субвенције 10.000 9.000 90 

415000 Грантови 61.500 61.000 99 

415100 Грантови у иностранство    

415200 Грантови у земљи 61.500 61.000 99 

416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 
буџета Републике, општина и градова 

206.000 221.200 107 

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова 

206.000 221.200 107 

416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике, општина и градова 

0 0  

417000 Дознаке на име социјалне заштите које  исплаћују 
институције обавезног социјалног осигурања 

0 0  

417100 Дознаке по основу пензијског осигурања    

417200 Дознаке по основу здравственог осигурања    

417300 Дознаке по основу осигурања од незапослености    

417400 Дознаке по основу дјечије заштите    

418000 Расходи финансирања, други финансијски трошкови тасх. 
трансакција 

 
 

 
 

 

418100 Расходи финансирања, други финансијски трошкови између  
јединица власти 

 
 

 
 

 

418200 Расходи из трансакција размјене између јединица власти    

418300 Расходи финансирања и други финансијски трошкови из  
трансакција унутар исте јединице власти 

 
 

 
 

 
 

418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти    

419000 Расходи по судским рјешењима 6.000 3.500 58 

419100 Расходи по судским рјешењима 6.000 3.500 58 

480000 Трансфери  између  и  унутар  јединица   власти  26.500 17.343 65 

487000 Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа 
власти 

26.500 17.343 65 

487000 Трансфери између различитих јединица власти    

487100 Трансфери држави    

487200 Трансфери ентитету 21.000 11.843 56 

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе    

487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 5.500 5.500 100 

487900 Трансфери осталим нивоима власти    

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0  

488100 Трансфери унутар исте јединице власти    

**** Буџетска резерва 5.000 5.000 100 

**** Буџетска резерва 5.000 5.000 100 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 379.086 386.158 102 

510000 Издаци  за  нефинансијску   имовину 379.086 386.158 102 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 379.086 386.158 102 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 352.086 356.670 101 

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

20.000 22.000 110 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 7.000 7.488 107 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме    

511500 Издаци за биолошку имовину    
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511600 Издаци за инвестициону имовину    

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 0 0  

512000 Издаци за драгоцјености 0 0  

512100 Издаци за драгоцјености    

513000 Издаци за непроизведну сталну имовину 0 0  

513100 Издаци за прибављање земљишта    

513200 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта    

513300 Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта    

513400 Издаци по основу улагања у побољшање подземних и  
површинских налазишта 

 
 

 
 

 
 

513500 Издаци за прибављање осталих природних добара    

513600 Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних  
добара 

 
 

  

513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину    

514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0 0  

514100 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0 0  

515000 Издаци за стратешке залихе 0 0  

515100 Издаци за стратешке залихе    

516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 

0 0  

516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,  
амбалаже и сл. 

 
 

 
 

 

518000 Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима 
и опреми 

0 0  

518100 Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и  
опреми 

 
 

  

580000 Издаци  за  нефинансијску  имовину  из  трансакција    

581000 Издаци за нефин.имовину из транс.између или унаутар  
јединица власти 

 
 

 
 

 

581100 Издаци за нефин.имовину из транс. са другим  јединица  
власти 

 
 

  

581200 Издаци за нефин.имовину из транс.са другим  буџетским  
корисницима 

 
 

 
 

 

 УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

1.555.780 1.609.582 103 

 
 Р Е Б А Л А Н С    Б У Џ Е Т А  

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  ЗА 2019.ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ 
Економски  

код 
О П И С УСВОЈЕНИ 

БУЏЕТ ЗА 

2019. 

ПРИЈЕДЛОГ 
РЕБАЛАНСА  

ЗА 2019. 

 
ИНДЕКС 

(4/3) 
1 2 3 4 5 

 Ф И Н А Н С И Р А Њ Е  313.716 302.656 96 

 НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   0 0  

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

911000 Примици од финансијске имовине 0 0  

911100 Примици од хартија од вриједности (изузев акција)    

911200 Примици за акције и учешћа у капиталу    

911300 Примици од финансијских деривата    

911400 Примици од наплате датих зајмова    

911500 Примици по основу орочених новчаних средстава    

918000 Приходи од финанс.имовине из транс.између или унутар  
јединица власти 

 
 

 
 

 

918100 Приходи од финанс.имовине из транс.са другим  јединицама  
власти 

 
 
 

  

918200 Приходи од финанс.имовине из транс.са другим буџетским  
корисницима 

 
 

 
 

 

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

611000 Издаци за финансијску имовину 0 0  

611100 Издаци за хартије од вриједности (изузев акција)    

611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу    
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611300 Издаци за финансијске деривате    

611400 Издаци за дате зајмове    

611500 Издаци по основу орочених новчаних средстава    

618000 Издаци од финанс.имовине из транс.између или унутар  
јединица власти 

 
 

 
 

 

618100 Издаци од финанс.имовине из транс.са другим  јединицама  
власти 

 
 

  

618200 Издаци од финанс.имовине из транс.са другим буџетским  
корисницима 

 
 

 
 

 

 НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -49.870 206.570 -414 

920000 П р и м и ц и   о д   з а д у ж и в а њ а 0 260000  

921000 Примици од  задуживања 0 260.000  

921100 Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција)    

921200 Примици од узетих зајмова 0 260.000  

928000 Примици од задуживања из транс.између или унутар  
јединица власти 

 
 

 
 

 

928100 Примици од задуживања код других јединица власти    

928200 Примици од задуживања код других буџетских корисника  
исте јединице власти 

 
 

 
 

 
 

620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а 49.870 53.430 107 

621000 Издаци за отплату дугова 49.870 53.430 107 

621100 Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности  
(изузев акција) 

 
 

 
 

 

621200 Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима    

621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 49.870 53.430 107 

621400 Издаци за отплату главнице зајмова примљених из  
иностранства 

 
 

  

621900 Издаци за отплату осталих дугова    

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

 
 

 
 

 

628100 Издаци за отплату дугова код других јединица власти    

628200 Издаци за отплату дугова код других буџетских корисника  
исте јединице власти 

 
 

 
 

 
 

 О С Т А Л И    Н Е Т О    П Р И М И Ц И -22500 -290000 1289 

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

931000 Остали примици 0 0  

931100 Примици по основу пореза на додату вриједност    

931200 Примици по основу депозита и кауција    

931300 Примици по основу аванса    

931900 Остали примици    

938000 Остали примици из транс.између или унутар јединица 
власти 

0 0  

938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти    

938200 Остали примици из трансакц.са другим буџетским кориснима  
исте јединице власти 

 
 

 
 

 
 

630000 О с т а л и   и з д а ц и  22500 290000 1289 

631000 Остали издаци 22500 290000 1289 

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност    

631200 Издаци по основу депозита и кауција    

631300 Издаци по основу аванса    

631900 Остали издаци 22.500 290.000 1289 

638000 Остали издаци из транс.између или унутар јединица 
власти 

0 0  

638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти    

638200 Остали издаци из трансакц.са другим буџетским кориснима  
исте јединице власти 

 
 

 
 

 
 

*** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 386086 386086 100 
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БУЏЕТ  ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР  ЗА  2019.ГОДИНУ 

   

БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ  И  ИЗДАЦИ  ПО  ОРГАНИЗАЦИОНОЈ  КЛАСИФИКАЦИЈИ 
 

Економски  
код 

 
О П И С 

УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ ЗА 

2019. 

ПРИЈЕДЛОГ 
РЕБАЛАНСА  

ЗА 2019. 

 
ИНДЕКС 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  1.176.694 1.223.424 104 

 СРЕДСТВА ЗА СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ 65.000 74.900 115 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 65.000 74.900 115 

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 65.000 74.900 115 

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

1.000 1.000 100 

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

54.000 60.000 111 

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

6.000 5.500 92 

412930 Расходи за остале накнаде за рада ван радног односа 
(Секретар СО) 

0 0  

412940 Расходи по основу репрезентације-трошкови општинских и 
осталих манифестација 

4.000 3.600 90 

412940 Расходи по основу репрезентације-трошкови сајма привреде 0 4.800  

 СРЕДСТВА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ 1.335.550 1.646.382 123 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 863.094 904.951 105 

411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 510.200 529.639 104 

411100 Расходи за бруто плате 419.700 428.000 102 

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

5.000 8.500 170 

411220 Расходи за накнаде за топли оброк  36.000 35.000 97 

411220 Расходи за регрес за годишњи одмор 11.500 12.000 104 

411250 Расходи за јубиларне награде 3.000 4.500 150 

411260 Дневнице за службена путовања у земљи и иностранству 1.000 500 50 

411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 31.000 33.139 107 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 3.000 8.000 267 

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 177.054 188.622 107 

412120 Расходи за закуп постројења и опреме-канцеларијска опреме 2.500 2.450 98 

412210 Расходи по основу утрошка електричне енергије 16.000 12.000 75 

412220 Расходи за комуналне услуге-Расходи за услуге одвоза 
смећа 

1.500 1.300 87 

412220 Расходи за комуналне услуге-Расходи за услуге дератизације 
и дезинсекције 

1.500 1.500 100 

412230 Расходи за коришћење фиксног телефона 5.000 3.000 60 

412230 Расходи за коришћење мобилног телефона 4.000 3.300 83 

412230 Расходи за коришћење интернета 2.500 1.800 72 

412230 Расходи за поштанске услуге 8.000 7.500 94 

412310 Расходи за канцеларијски материјал 6.500 5.500 85 

412320 Расходи за материјал за одржавање чистоће 600 1.200 200 

412330 Расх.за стручну литературу, часописе и днев. штам. 500 300 60 

412390 Расходи за остали режијски материјал-Трошкови за рекламни 
материјал 

1.000 0 0 

412390 Расходи за остали режијски материјал 0 500  

412510 Расходи за текуће одржавање зграда 1.000 2.000 200 

412510 Расходи за текуће одржавање амбуланте 0 0  

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

15.000 15.000 100 

412520 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских 
објеката-водног објекта према цркви у Лончарима 

0 5.000  

412520 Постављање путне сигнализације на локалним путевима 
 

1.000 1.000 100 
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412520 Чишћење канала на подручју Лончара, Човић Поља и Доњег 
Жабара 

6.000 6.000 100 

412520 Расходи за  текуће одржавање осталих грађевинских 
објеката-канализација 

3.000 1.500 50 

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

4.000 10.100 253 

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

0 1.170  

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

0 0  

412530 Расходи за текуће одржавање опреме - одржавање 
превозних средстава 

3.000 2.000 67 

412530 Расходи за текуће одржавање опреме - одржавање 
канцеларијске опреме 

1.500 1.000 67 

412610 Расходи по основу службених путовања 0 300  

412630 Расходи по основу утрошка горива 5.000 5.000 100 

412710 Расходи за услуге финансијског посредовања - трошкови 
платног промета 

6.000 5.500 92 

412720 Расходи за услуге осигурања - Осигурање возила 500 500 100 

412725 Расходи за услуге осигурања - Расходи за осигурање 
запослених 

354 367 104 

412730 Расходи за услуге информисања - Расходи за услуге 
штампања, објављивање тендера, огласа, претплате на 
сл.гласник итд. 

4.000 3.000 75 

412730 Расходи за услуге медија 1.000 0 0 

412740 Расходи за рачуноводствене услуге 12.000 12.000 100 

412750 Расходи за геодетско-катастарске услуге 1.500 1.000 67 

412750 Расходи за геодетско-катастарске услуге - Катастар 
непокретности за излагање и идентификацију непокретности 

2.000 0 0 

412750 Расходи за остале услуге - идентификација непокретности 0 0  

412750 Расходи за адвокатске услуге 300 0 0 

412750 Расходи за остале правне и административне услуге 0 4.200  

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

2.500 2.435 97 

412790 Остале услуге - Инспектори 1.000 1.000 100 

412790 Израда шумско привредне основе 3.000 7.400 247 

412790 Остале стручне услуге 200 3.700 1850 

412810 Расходи за услуге одржавања јавних површина 6.000 7.000 117 

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

21.000 21.000 100 

412920 Расходи за стручно усавршавање запослених 600 600 100 

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

4.000 11.000 275 

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

412930 Расходи за накнаде ОИК 2.700 2.700 100 

412930 Расходи за бруто накнаде волонтерима 0 0  

412940 Расходи по основу репрезентације - чајна кухиња 4.000 3.000 75 

412940 Расходи по основу репрезентације  2.000 1.500 75 

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

500 500 100 

412970 Расходи по основу осталих доприноса - фонд солидарности 300 500 167 

412990 Остали непоменути расходи - Контрола исправности воде за 
пиће 

300 0 0 

412990 Остали непоменути расходи - Притивградна заштита 6.000 6.000 100 

412990 Остали непоменути расходи - остале манифестације 1.000 0 0 

412990 Остали непоменути расходи - обезбјеђење општинских 2.200 1.300 59 
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зграда 

413000 РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ 
ТРОШКОВИ 

30.840 34.190 111 

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

30.840 30.840 100 

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

0 2.050  

413710 Трошкови сервисирања зајмова примљ. у земљи 0 1.300  

413910 Расходи по основу затезних камата у земљи 0 0  

414000 СУБВЕНЦИЈЕ 10.000 9.000 90 

414120 Субвенције нефинансијским субјектима у области 
пољопривреде, водопривреде и шумарства 

0 0  

414140 Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областим -
расходи по основу утрошка електричне енергије-канализација 

2.000 1.500 75 

414140 Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима 
- Одвоз смећа 

6.000 5.500 92 

414140 Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима 
- струја за артерац у Дујковачи 

0 0  

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

2.000 2.000 100 

415000 ГРАНТОВИ 61.500 61.000 99 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Спортске 
организације 

15.000 18.000 120 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Спортске 
манифестације 

1.500 1.000 67 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Вјерске 
организац.- Црквена општина Доњи Жабар и Лончари 

2.000 2.000 100 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Основна 
школа 

2.000 2.500 125 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - КУД 0 0  

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

0 0  

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - трошкови 
за провођење избора у Мјесним заједницама 

0 0  

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи -
Општинска организација Црвеног крста 

2.000 2.000 100 

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

5.000 3.000 60 

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

500 500 100 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи -
Суфинансирање Ватрогасне јединице 

4.000 4.000 100 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - 
Удружење пензионера 

1.000 0 0 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - 
Удружење пољопривредника 

2.000 2.000 100 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Остали 2.500 1.500 60 

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

4.000 4.500 113 

415230 Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи - 
Црква у Човић Пољу 

20.000 20.000 100 

416000 ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ 
ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

67.500 79.000 117 

416120 Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
општине - Текуће помоћи породицама палих бораца, ратним 
војним инвалидима, цивилним жртавама рата и демобил. 
борцима 

5.000 4.500 90 

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

18.000 17.000 94 

416120 Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 40.000 53.000 133 
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општине - Текуће помоћи ученицима - превоз ученика 

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

4.500 4.500 100 

487000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 21.000 11.843 56 

487200 Трансфери Министарству пољопривреде - наставак изградње 
пјешачке стазе 

21.000 11.843 56 

419000 РАСХОДИ ПО СУДСКИМ РЈЕШЕЊИМА 6.000 3.500 58 

419100 Расходи по судским рјешењима 6.000 3.500 58 

**** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 5.000 5.000 100 

**** Буџетска резерва 5.000 5.000 100 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 379.086 386.158 102 

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 379.086 386.158 102 

511000 ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ 379.086 386.158 102 

511120 Асфалтирање локалних путева 3.000 800 27 

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

1.000 0 0 

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

0 0  

511120 Адаптација зграде "Агопосавина", са пројектном 
документацијом 

345.086 345.750 100 

511120 Наставак изградње пјешачке стазе 0 5.100  

511120 Изградња пјешачке стазе Лончари - Брчко 0 620  

511130 Издаци за изградњу и прибављање ост.саобраћ.обј.-
изградња платоа код ОШ Д.Жабар - аутобуско стајалиште 

0 4.300  

511190 Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водов. 
Канализација - прикључак на канализациону мрежу Доњи 
Жабар  

0 0  

511190 Наставак изградње бунара Баре 3.000 100 3 

511290 Издаци за инвестиц.одржавање, реконструкцију и адаптацију 
осталих објеката - Јавна расвјета 

20.000 22.000 110 

511320 Издаци за набавку канцелар.опреме, алата и инвент. 1.000 1.500 150 

511320 Издаци за набавку противпожарних апарата за грађане 6.000 5.988 100 

511710 Издаци за осталу нематеријалну произведену имовину-
набавка рачунарског програма 

0 0  

621000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 72.370 343.430 475 

621300 Развојна банка 2014. 0 0  

621300 Нова банка 49.870 49.870 100 

621300 Нова банка - Средства од ИРБ 0 3.560  

631900 Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година 22.500 290.000 1289 

 СРЕДСТВА ЗА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 216.600 220.300 102 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 211.100 214.800 102 

411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 69.000 69.000 100 

411100 Расходи за бруто плате 58.500 56.000 96 

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

500 0 0 

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

411220 Расходи за накнаде за топли оброк  4.500 6.000 133 

411220 Расходи за регрес за годишњи одмор 1.500 1.500 100 

411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 4.000 5.500 138 

411290 Расходи за отпремнине 0 0  

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 3.600 3.600 100 

412790 Расходи за остале стручне услуге 0 0  

412930 Расходи за бруто накнаде члановима управног одбора 3.600 3.600 100 

414000 СУБВЕНЦИЈЕ 0 0  

414140 Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима 
- Субвенције за струју  

0 0  

416000 ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ 
ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

138.500 142.200 103 
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416110 Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 
исплаћују од стране установа социјалне заштите - стална 
новчана помоћ 

31.000 30.000 97 

416110 Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 
исплаћују од стране установа социјалне заштите - додатак за 
помоћ и његу другог лица 

81.000 83.000 102 

416110 Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 
исплаћују од стране установа социјалне заштите - помоћ у 
кући 

0 0  

416110 Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 
исплаћују од стране установа социјалне заштите - смјештај у 
домове 

20.000 24.000 120 

416110 Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 
исплаћују од стране установа социјалне заштите - 
једнократна новчана помоћ 

5.000 4.000 80 

416120 Текуће помоћи породици, дјеци и омладини - Подстицај 
наталитету 

1.500 1.000 67 

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

0 0  

416130 Остале капиталне дознаке штићеницима установа социјалне 
заштите 

0 200  

487000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 5.500 5.500 100 

487400 Трансфери Фонду здравственог осигурања - за социјално 
угрожена лица 

5.500 5.500 100 

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0 0  

511000 ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ 0 0  

511380 Средства за набавку опреме 0 0  

 СРЕДСТВА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 6.000 6.430 107 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 6.000 6.430 107 

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 6.000 6.430 107 

412510 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских 
објеката-уређење паркинга испред гробља у Лончарима 

4.000 5.200 130 

412510 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката 
- Мрежа за игралиште у Дујковачи 

0 230  

412930 Расходи за остале накнаде за рад ван радног односа 2.000 1.000 50 

 УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

 
1.628.150 

 
1.953.012 

 
120 

 
 

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

 

Табела 1 
 

Функциона-

лни код 

 
Ф  У  Н  К  Ц  И  Ј  А 

УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ ЗА 

2019. 

ПРИЈЕДЛОГ 
РЕБАЛАНСА  

ЗА 2019. 

 
ИНДЕКС 

(4/3) 
1 2 3 4 5 

1 Опште јавне услуге 896.694 919.813 103 

2 Одбрана 0   

3 Јавни ред и сигурност 0   

4 Економски послови 39.000 37.663 97 

5 Заштита животне средине 13.500 13.800 102 

6 Стамбени и заједнички послови 369.086 367.850 100 

7 Здравство 4.000 4.500 113 

8 Рекреација, култура, религија 36.500 41.000 112 

9 Образовање 60.000 72.500 121 

10 Социјална заштита 132.000 142.200 108 

 УКУПНО 1.550.780 1.599.326 103 
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Табела 2 

 
Функциона-

лни код 

 
Ф  У  Н  К  Ц  И  Ј  А 

УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ ЗА 

2019. 

ПРИЈЕДЛОГ 
РЕБАЛАНСА  

ЗА 2019. 

 
ИНДЕКС 

(4/5) 
1 2 3 4 5 

ЗУ Заједничке услуге 1.336.780 1.365.626 102 

ИУ Индивидуалне услуге 214.000 233.700 109 

 УКУПНО  (1+2) 1.550.780 1.599.326 103 

 

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА 
СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА 

50,17

10,03

6,45

0,27

19,77

13,31

ПОРЕСКИ

НЕПОРЕСКИ

ПРИХОДИ

ТРАНСФЕРИ

ПРИМИЦИ ЗА

СТАЛНУ ИМОВИНУ

СУФИЦИТ

ПРИМИЦИ ОД

ЗАДУЖИВАЊА
 

У структури прихода дошло је до повећања пореза на додату вриједност који је повећан за 7% у 

односу на првобитни план, а планиран је на бази просјечног остварења у првих девет мјесеци текуће 

године. Приходи од пружања јавних услуга, у који су укључени и приходи по основу спонзорства за 
сајам, су повећани за 83% 

Tрансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти односе се на помоћи од Владе 

Републике Српске. Ребалансом за 2019.годину су планиране редовни трансфери од Министарства управе 
и локалне самоуправе за неразвијеност, трансфер од Министарства здравља и социјалне заштите, који се 

односи на исплате социјалних помоћи социјално угроженим лицима и личних инвалиднина и трансфер 

од Министарства пољопривреде за суфинансирање сајма привреде. 

Примици за непроизведену сталну имовину у износу од 5.256 КМ односе се на приход од продаје 
земљишта. 

Примици од задуживања у износу од 260.000 КМ односе се на измирење обавеза које су настале до 

31.12.2018.године, а које нису биле измирене, за шта имамо мишљење од Фискалног савјета Републике 
Српске. 

Суфицит из претходне године у износу од 386.086 КМ односи се на дио неутрошених средстава из 

2018.години намијењених за адаптацију зграде „Агропосавина“, наставак изградње пјешачке стазе и 
изградњу јавне расвјете. 

 

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА 
СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ВРСТАМА 

19,77

14,84
2,74

0,263.77

61.50

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

НЕФИНАНСИЈСКА

ИМОВИНА

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

ТРАНСФЕРИ
ИЗМЕЂУ

РАЗЛ.ЈЕД.ВЛАСТИ
ОТПЛАТЕ КРЕДИТА

 
ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 

Текући трошкови су, ребалансом планирани у износу од 1.201.081 КМ, што је у односу на 

првобитни план за 2019.годину  више за 5%. Учешће текућих трошкова у укупно планираним расходима 
је 61,50%. 

Расходи за лична примања су ребалансом планирани у износу од 598.639 КМ, што је за 3% више 

од планираних основним планом. Ребалансом буџета за 2019.годину су планирани тренутно реални 

расходи за лична примања за текућу годину, који подразумијевају плате радника са најнижим 
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коефицијентима, висину топлог оброка, трошкове превоза радника на посао и са посла, јубиларне 

награде и једнократне помоћи у складу са законским прописима. Повећање бруто плата у односу на 
првобитни план  је услиједило због формирања одјељења, које је наредило Министарсво управе и 

локалне самоуправе и именовање шефова. Трошкови превоза радника на посао и са посла су се повећали 

због нових прописа везаних за ову област, којим је обухваћен већи број радника за коришћење ове 
накнаде. Расходи за отпремнине и једнократне помоћи су повећане због једнократних помоћи за смрт 

једног радника и смрти чланова породица запослених радника. 

Расходи по основу коришћења роба и услуга су, ребалансом, планирани у износу од 273.552 КМ 

или 9% у односу на усвојени првобитни план за 2019.годину. Расходи из ове групе су ребалансом буџета 
за 2019. годину, планирани у мањим или већим износима, па је дошло до потребе за кориговањем истих. 

Највеће повећање у овој групи расхода је код расхода за бруто накнаде скупштинским одборницима, 

одржавања уличне расвјете и семафора, израде шумско привредне основе и трошкова стручних услуга. 
Остале ставке у овој групи расхода су, ребалансом, планиране у нешто мањим или истим износима као и 

буџетом за 2019.годину. До пораста већине трошкова дошло је усљед недовољног и нереалног 

планирања основним буџетом проузрокован оскудним планирањем прихода буџета. Да би нормално 

могла функционисати наша локална заједница, наведени расходи би ребалансом били минимум нашег 
годишњег плана. 

Расходи финансирања у износу од 34.190 КМ односе се на расходе камата по кредиту који је 

реализован у 2017.години и кредиту који је реализован у 2019.години (три рате). 
Субвенције су планиране у износу од 9.000 КМ, а односе се на трошкове електричне енергије за 

канализацију, субвенције за одвоз смећа и субвенције у области безбједности саобраћаја у нашој 

општини. 
Грантови су, ребалансом планирани у износу од 61.000 КМ или 99% у односу на првобитни план 

за 2019.годину, а односе се на разне непрофитне организације и удружења. У оквиру ове групе 

трошкова, ребалансом је дошло до повећања или смањења појединих ставки. 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине су планиране у износу од 
221.200 КМ или за 7% више него првобитним планом за 2019.годину. До пораста је дошло код трошкова 

превоза ученика у школу због недовољно планираних средстава.  

Расходи по судским рјешењима су планирани у износу од 3.500 КМ. 
Трансфери између различитих јединица власти у износу од 17.343 КМ односи се на трансфер 

Фонду здравственог осигурања за здравствено осигурање социјално угрожених лица у износу од 5.500 

КМ, а износ од 11.843 КМ односи се на трансфер Министарству пољопривреде за изградњу пјешачке 
стазе на подручју општине Доњи Жабар. 

 

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 

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

386.158 КМ. Њихово учешће у укупно планираним расходима износи 19,77%. Капитални расходи се 
односе  на средства  за асфалтирање локалних путева у износу од 800 КМ, средства за адаптацију зграде 

„Агропосавина“ у износу од 345.750 КМ, за изградњу пјешачке стазе у износу од 5.720 КМ, за изградњу 

платоа код ОШ Доњи Жабар - аутобуско стајалиште у износу од 4.300 КМ, за јавну расвјету 22.000 КМ, 
за набавку опреме у износу од 1.500 КМ и за набавку противпожарних апарата за грађане у износу од 

5.988 КМ. 
  

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА су планирани у износу од 343.430 КМ, што износи 17,58% од 
укупно планираних расхода. На отплате кредита односи се 53.430 КМ, а износ од 290.000 КМ односи се 

расходе из ранијих година (исплаћено из кредитних средстава).  
 

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ су планирана у износу од 5.000 КМ или 0,26% у односу на 
укупне расходе.                  

                                               

         Сарадник за буџет и финансије                                                            Н А Ч Е Л Н И К 

                   Милка Стојановић                                                                     Никола Ђокановић 

О б р а з л о ж е њ е 
На основу Одлуке Скупштине општине Доњи Жабар усвојен је Буџет за 2019.годину којим су су 

утврђени укупни приходи у износу од 1.628.150 КМ и укупни расходи у истом износу. 

Због нереалног планирања прихода општине, па самим тим и расхода, а на основу члана 35. Закона 
о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 52/14) 

настала је потреба доношења Ребаланса буџета општине за 2019.годину.  

У оквиру Приједлога Ребаланса буџета приказана је структура прихода коју чине: порески 
приходи, непорески приходи, трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти,  примици 

за непроизведену сталну имовину, примици од задуживања и суфицит из претходне године. 
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Расходи су приказани табеларно према економској, организационој и функционалној 

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

резерве. 
   

 

122. 
На основу члана 35, а у вези са чланом 31. Ств 1. тачка ђ) Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута 

општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина општине 

Доњи Жабар је, на 28. редовној сједници одржаној дана 17.12.2019.године, дониjeла: 
 

ОДЛУКУ  О  УСВАЈАЊУ  НАЦРТА  БУЏЕТА  ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР  ЗА  2020.ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Усваја се нацрт буџета општине Доњи Жабар за 2020.годину у укупном износу од 1.479.237 КМ. 
 

Члан 2. 

Саставни део ове одлуке је нацрт буџета општине Доњи Жабар за 2020.годину. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“.  
 

Број: 01-022-74/19                                                                             Предсједник Скупштине 

19. децембар 2019.године                                                                    Перо Стевановић,с.р. 

 
 

   РЕПУБЛИКА  СРПСКА                                                                                         НАЦРТ       

ОПШТИНА  ДОЊИ  ЖАБАР 
 

 

О  Д  Л  У  К  А 

O  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР  ЗА  2020.ГОДИНУ 
 

 

Доњи Жабар, децембра 2019.године 
 

 

УВОД 

Буџет за општину Доњи Жабар за 2020.годину планиран је на пројекцији прихода и расхода, која 

се базира на процјени истих у 2019.години, поштујући Документ оквирног буџета. План прихода за 

2020.годину сличан је процјени, односно приједлогу ребаланса буџета за 2019.годину. На планирање 
појединих ставки у структури расхода утицала је процјена остварења истих у 2019.години и познатих у 

2020. години, водећи рачуна о максималним мјерама штедње, поготово када су у питању плате и накнаде 

запослених и скупштинских посланика и текући трошкови општинске управе, као и остали расходи. 
Треба истаћи да се планирању приступило крајње рационално, имајући у виду и одређена улагања у 

нефинансијску имовину. 

Укупни приходи су планирани у износу од 1.484.237 KM, од чега, порески приходи износе  
1.056.717 KM,  непорески 201.520 KM, трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти  

(помоћи од Владе РС) 126.000 и суфицит из претходне године 100.000 КМ. 

Укупни расходи су планирани у износу од 1.484.237 KM, од чега текући расходи износе 1.208.657 

KM, трансфери између различитих јединица власти 5.500 КМ, капитални расходи износе 155.550 KM, 
средства за отплату домаћег задуживања  74.530 KM, остали издаци 30.000 и средства буџетске резерве 

износе 10.000 KM. 

Структура прихода и расхода је приказана у табелама које предстоје. 
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        Б   У   Џ   Е   Т  
ОПШТИНE  ДОЊИ  ЖАБАР  ЗА  2020.ГОДИНУ  -  ОПШТИ  ДИО 

    

 
Економски  

код 

 
 

О П И С 

УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ ЗА 

2019. 

ПРИЈЕДЛОГ 
РЕБАЛАНСА  

ЗА 2019. 

НАЦРТ 
БУЏЕТА ЗА 

2020. 

 ИНДЕКС 
(5/4) 

1 2 3 4 5 6 

 А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ  1.242.064 1.301.670 1.384.237 106 

710000 Порески приходи 929.850 979.850 1.056.717 108 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит     

712000 Доприноси за социјално осигурање     

713000 Порез на лична примања и приходе од самосталне дјелатности 53.000 43.000 53.000 123 

714000 Порези на имовину 40.850 33.850 40.717 120 

715000 Порези на промет производа и услуга 1.000 8.000 8.000 100 

716000 Царине и увозне даџбине     

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 830.000 890.000 950.000 107 

719000 Остали порески приходи 5.000 5.000 5.000 100 

720000 II Непорески приходи 186.214 195.820 201.520 103 

721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и  
позитивних курсних разлика 

5.414 5.500 8.000 145 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 165.800 176.400 173.000 98 

723000 Новчане казне 0 20 20 100 

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

 
 

   

729000 Остали непорески приходи 15.000 13.900 20.500 147 

730000 III Грантови 0 0 0  

731000 Грантови 0 0 0  

780000 IV Трансфери између или унутар јединица власти 126.000 126.000 126.000 100 

781000 Трансфери између буџетских јединица различитог нивоа  
власти 

 
 

   

787000 Трансфери између различитих јединица власти 126.000 126.000 126.000 100 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти     

 Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  1.176.694 1.223.424 1.224.157 100 

410000 I Текући расходи  1.145.194 1.201.081 1.208.657 101 

411000 Расходи за лична примања запослених 579.200 598.639 618.000 103 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 251.654 273.552 270.987 99 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 30.840 34.190 37.670 110 

414000 Субвенције 10.000 9.000 7.500 83 

415000 Грантови 61.500 61.000 50.500 83 

416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 

206.000 221.200 221.000 100 

417000 Дознаке на име социјалне заштите које  исплаћују институције 
 обавезног социјалног осигурања 

 
 

 
 

 
 

 
 

418000 Расходи финансирања, други финансијски трошкови и  
расх.транс. 

 
 

   

419000 Расходи по судским рјешењима 6.000 3.500 3.000 86 

480000 II Трансфери између и унутар  јединица власти 26500 17343 5500 32 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 26.500 17.343 5.500 32 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти     

* * *  III Буџетска резерва 5.000 5.000 10.000 200 

 В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 65.370 78.246 160.080 205 

 Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-II-IV)   -379.086 -380.902 -155.550 41 

810000 I Примици за нефинансијску имовину 0 5256 0 0 

811000 Примици за произведену сталну имовину     

812000 Примици за драгоцјености     

813000 Примици за непроизведну сталну имовину 0 5.256 0 0 

814000 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и  
обустављених послова 

 
 

 
 

 
 

 

815000 Примици за сталне залихе     

816000 Примици од залиха материјала, учинка, робе и ситног  
инвентара, амбалаже и сл. 

 
 

 
 

 
 

 

880000 II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или 
унутар јединица власти 

0 0 0  

881000 Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или 
унутар јединица власти 

0 0 0  

510000 III Издаци за нефинансијску имовину 379.086 386.158 155.550 40 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 379.086 386.158 150.550 39 

512000 Издаци за драгоцјености     



Сриједа, 25. децембар 2019.године. - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 12/19 

страна 19. 

 

513000 Издаци за непроизведну сталну имовину     

514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји     

515000 Издаци за стратешке залихе     

516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,  
амбалаже и сл. 

 
 

 
 

  

518000 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима  
и опрем. 

 
 

   

580000 IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или 
унутар јединица власти 

0 0 0  

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

0 0 0  

 Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) -313.716 -302.656 4.530 -1 

 Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 0 0 0 105 

 Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)   0 0 0 105 

910000 I Примици од финансијске имовине 0 0 0  

911000 Примици од финансијске имовине     

918000 Примици од финансијске имовине из трансакција између или 
унутар јединица 

0 0 0  

610000 II Издаци за финансијску имовину 0 0 0 105 

611000 Издаци за финансијску имовину     

618000 Издаци од финансијске имовине из трансакција између или 
унутар јединица 

0 0 0  

 Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I–II) -49.870 206.570 -74.530 -36 

920000 I Примици од задуживања 0 260.000 0 0 

921000 Примици од задуживања  260000 0 0 

928000 Примици од задуживања из трансакција између или унутар 
јединица власти 

0 0 0  

620000 II Издаци за отплату дугова 49.870 53.430 74.530 139 

621000 Издаци за отплату дугова 49.870 53.430 74.530 139 

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

0 0 0  

 З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) -22500 -290000 -30000 10 

930000 I Остали примици     

931000 Остали примици     

938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица  
власти 

 
 

   

630000 II Остали издаци 22500 290000 30000 10 

631000 Остали издаци 22.500 290.000 30.000 10 

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица  
власти 

 
 

   

*** И. Расподјела суфицита из ранијих периода 386.086 386.086 100.000 26 

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

 
              БУЏЕТ  ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР  ЗА  2020.ГОДИНУ  
БУЏЕТСКИ  ПРИХОДИ  И  ПРИМИЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ  ИМОВИНУ    

 
Економски  

код 

 
О П И С 

УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ ЗА 

2019. 

ПРИЈЕДЛОГ 
РЕБАЛАНСА  

ЗА 2019. 

НАЦРТ 
БУЏЕТА ЗА 

2020. 

 ИНДЕКС 
(5/4) 

1 2 3 4 5 6 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ   1.242.064 1.301.670 1.384.237 106 

710000 П о р е с к и    п р и х о д и 929.850 979.850 1.056.717 108 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0 0 0  

711100 Порези на доходак 0 0 0  

711200 Порези на добит правних лица     

711300 Порези на приходе од капиталних добитака     

712000 Доприноси за социјално осигурање 0 0 0  

712100 Доприноси за социјално осигурање     

713000 Порези на лична примања и приходе од самосталних 
дјелатности 

53.000 43.000 53.000 123 

713100 Порези на лична примања и приходе од самост. дјелатности 53.000 43.000 53.000 123 

714000 Порези на имовину 40.850 33.850 40.717 120 

714100 Порез на имовину 34.350 32.350 34.217 106 

714200 Порези на наслеђе и поклоне 1.500 1.500 1.500 100 

714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције 5.000 0 5.000  

714900 Остали порези на имовину     

715000 Порези на промет производа и услуга 1.000 8.000 8.000 100 

715100 Порези на промет производа   500 500 100 
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715200 Порези на промет услуга     

715300 Акцизе 1.000 7.500 7.500 100 

716000 Царине и увозне даџбине     

716100 Царине и увозне даџбине     

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 830.000 890.000 950.000 107 

717100 Индиректни порези дозначени од УИО 830.000 890.000 950.000 107 

719000 Остали порески приходи 5.000 5.000 5.000 100 

719000 Остали порески приходи 5.000 5.000 5.000 100 

720000 Н е п o р е с к и    п р и х о д и 186.214 195.820 201.520 103 

721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика 

5.414 5.500 8.000 145 

721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права     

721200 Приходи од закупа и ренте 5.414 5.500 8.000 145 

721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 0 0 0  

721400 Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата     

721500 Приходи од камата и осталих накнада за дате зајмове     

721600 Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика     

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 165.800 176.400 173.000 98 

722100 Административне накнаде и таксе 15.000 15.000 15.000 100 

722200 Судске накнаде и таксе     

722300 Комуналне накнаде и таксе 45.000 45.000 45.000 100 

722400 Накнаде по разним основима 93.000 93.000 93.000 100 

722500 Приходи од пружања јавних услуга 12.800 20.000 20.000 100 

722500 Спонзорство за сајам привреде 0 3.400 0 0 

723000 Новчане казне 0 20 20 100 

723100 Новчане казне 0 20 20 100 

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

 
 

   

728100 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и транс. 
размј.са др.јед.власти 

 
 

 
 

 
 

 

728200 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и транс. 
размј.унутар исте јед.власти 

 
 

 
 

 
 

 

729000 Остали непорески приходи 15.000 13.900 20.500 147 

729121 Самодопринос за јавну расвјету 5.000 3.900 4.000 103 

729100 Остали непорески приходи 10.000 10.000 16.500 165 

729100 Остали непорески приходи 0 0 0  

730000 Г р а н т о в и 0 0 0  

731000 Грантови 0 0 0  

731100 Грантови из иностранства     

731200 Грантови из земље 0 0 0  

780000 Т р а н с ф е р и   између  или  унутaр   јединица  власти 126.000 126.000 126.000 100 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 126.000 126.000 126.000 100 

787100 Трансфери од државе     

787200 Трансфери од ентитета 126.000 126.000 126.000 100 

787300 Трансфери од јединица локалне самоуправе     

787400 Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања     

787900 Трансфери од осталих јединица власти     

788000 Трансфери унутар исте јединице власти     

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0 5256 0 0 

810000 П р и м и ц и   за   нефинасијску   имовину 0 5256 0 0 

811000 Примици за произведену сталну имовину 0 0 0  

811100 Примици за зграде и објекте     

811200 Примици за постројења и опрему     

811300 Примици за биолошку имовину     

811400 Примици за инвестициону имовину     

811900 Примици за осталу произведену имовину     

812000 Примици за драгоцјености 0 0 0  

812100 Примици за драгоцјености     

813000 Примици за непроизведну сталну имовину 0 5256 0 0 

813100 Примици за земљиште 0 5.256 0 0 

813200 Примици за подземна и површинска налазишта     

813300 Примици за остала природна добра     
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813900 Примици за осталу непроизведену имовину     

814000 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и 
обустављених послова 

0 0 0  

814100 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и  
обустављених послова 

 
 

 
 

 
 

 

815000 Примици за сталне залихе 0 0 0  

815100 Примици за стратешке залихе     

816000 Примици од залиха материјала, учинка, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 

0 0 0  

816100 Примици од залиха материјала, учинка, робе и ситног  
инвентара, амбалаже и сл. 

 
 

 
 

 
 

 

880000 П р и м и ц и  за  нефинасијску  имовину  из   трансакција  0 0 0  

881100 Примици за нефин.имовину из трансакција са другим  
јединицама власти 

 
 

 
 

  

881200 Примици за нефин.имовину из трансакција са др.буџетским  
корисницима 

 
 

 
 

  

 УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

1.242.064 1.306.926 1.384.237 106 

 
 

   

               БУЏЕТ  ОПШТИНЕ  ДOЊИ  ЖАБАР  ЗА  2020.ГОДИНУ    

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  
 

Економски  
код 

 
О П И С 

УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ ЗА 

2019. 

ПРИЈЕДЛОГ 
РЕБАЛАНСА  

ЗА 2019. 

НАЦРТ 
БУЏЕТА ЗА 

2020. 

 ИНДЕКС 
(5/4) 

1 2 3 4 5 6 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  1.176.694 1.223.424 1.224.157 100 

410000 Т е к у ћ и    р а с х о д и  1.145.194 1.201.081 1.208.657 101 

411000 Расходи за лична примања 579.200 598.639 618.000 103 

411100 Расходи за бруто плате 478.200 484.000 506.000 105 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

98.000 106.639 109.000 102 

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме болов.(бруто) 0 0 0  

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 3.000 8.000 3.000 38 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 251.654 273.552 270.987 99 

412100 Расходи по основу закупа 2.500 2.450 2.450 100 

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

38.500 30.400 37.100 122 

412300 Расходи за режијски материјал 8.600 7.500 9.500 127 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене   0  

412500 Расходи за текуће одржавање 38.500 50.200 36.500 73 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 5.000 5.300 5.300 100 

412700 Расходи за стручне услуге 34.354 41.102 46.917 114 

412800 Расходи за услуге одрж.јавних површина и зашт.животне 
средине 

27.000 28.000 28.000 100 

412900 Остали некласификовани расходи 97.200 108.600 105.220 97 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 30.840 34.190 37.670 110 

413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности     

413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата     

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 30.840 32.890 37.670 115 

413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из  
иностранства 

 
 

   

413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова  1300  0 

413800 Расходи по основу негативних курсних разлика из пословања     

413900 Расходи по основу затезних камата     

414000 Субвенције 10.000 9.000 7.500 83 

414100 Субвенције 10.000 9.000 7.500 83 

415000 Грантови 61.500 61.000 50.500 83 

415100 Грантови у иностранство     

415200 Грантови у земљи 61.500 61.000 50.500 83 

416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 
буџета Републике, општина и градова 

206.000 221.200 221.000 100 

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова 

206.000 221.200 221.000 100 
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416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују 
из буџета Републике, општина и градова 

0 0 0  

417000 Дознаке на име социјалне заштите које  исплаћују 
институције обавезног социјалног осигурања 

0 0 0  

417100 Дознаке по основу пензијског осигурања     

417200 Дознаке по основу здравственог осигурања     

417300 Дознаке по основу осигурања од незапослености     

417400 Дознаке по основу дјечије заштите     

418000 Расходи финансирања, други финансијски трошкови тасх. 
трансакција 

 
 

 
 

  

418100 Расходи финансирања, други финансијски трошкови између  
јединица власти 

 
 

 
 

  

418200 Расходи из трансакција размјене између јединица власти     

418300 Расходи финансирања и други финансијски трошкови из  
трансакција унутар исте јединице власти 

 
 

 
 

 
 

 
 

418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти     

419000 Расходи по судским рјешењима 6.000 3.500 3.000 86 

419100 Расходи по судским рјешењима 6.000 3.500 3.000 86 

480000 Т р а н с ф е р и   између  и  унутар  јединица   власти  26.500 17.343 5.500 32 

487000 Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа 
власти 

26.500 17.343 5.500 32 

487000 Трансфери између различитих јединица власти     

487100 Трансфери држави     

487200 Трансфери ентитету 21.000 11.843 0 0 

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе     

487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 5.500 5.500 5.500 100 

487900 Трансфери осталим нивоима власти     

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0 0  

488100 Трансфери унутар исте јединице власти     

**** Буџетска резерва 5.000 5.000 10.000 200 

**** Буџетска резерва 5.000 5.000 10.000 200 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 379.086 386.158 155.550 40 

510000 И з д а ц и   за   нефинансијску   имовину 379.086 386.158 155.550 40 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 379.086 386.158 155.550 40 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 352.086 356.670 143.050 40 

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

20.000 22.000 10.000 45 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 7.000 7.488 1.500 20 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме     

511500 Издаци за биолошку имовину     

511600 Издаци за инвестициону имовину     

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 0 0 1.000  

512000 Издаци за драгоцјености 0 0 0  

512100 Издаци за драгоцјености     

513000 Издаци за непроизведну сталну имовину 0 0 0  

513100 Издаци за прибављање земљишта     

513200 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта     

513300 Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта     

513400 Издаци по основу улагања у побољшање подземних и  
површинских налазишта 

 
 

 
 

 
 

 

513500 Издаци за прибављање осталих природних добара     

513600 Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних  
добара 

 
 

 
 

  

513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину     

514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0 0 0  

514100 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0 0 0  

515000 Издаци за стратешке залихе 0 0 0  

515100 Издаци за стратешке залихе 
 

    

516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 

0 0 0  

516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,  
амбалаже и сл. 
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518000 Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и 
опреми 

0 0 0  

518100 Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и  
опреми 

 
 

 
 

  

580000 И з д а ц и    за   нефинансијску   имовину  из  трансакција     

581000 Издаци за нефин.имовину из транс.између или унаутар  
јединица власти 

 
 

 
 

  

581100 Издаци за нефин.имовину из транс. са другим  јединица власти     

581200 Издаци за нефин.имовину из транс.са другим  буџетским  
корисницима 

 
 

 
 

  

 УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

1.555.780 1.609.582 1.379.707 86 

 
Б  У  Џ  Е  Т  

ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР  ЗА  2020.ГОДИНУ -  ФИНАНСИРАЊЕ 

  

 
Економски  

код 

 
О П И С 

УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ ЗА 

2019. 

ПРИЈЕДЛОГ 
РЕБАЛАНСА  

ЗА 2019. 

НАЦРТ 
БУЏЕТА ЗА 

2020. 

 
 ИНДЕКС 

(5/4) 

1 2 3 4 5 6 

 Ф И Н А Н С И Р А Њ Е  313.716 302.656 -4.530 -1 

 НЕТО  ПРИМИЦИ  ОД  ФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ   0 0 0  

910000 П р и м и ц и   од   финансијске   имовине 0 0 0  

911000 Примици од финансијске имовине 0 0 0  

911100 Примици од хартија од вриједности (изузев акција)     

911200 Примици за акције и учешћа у капиталу     

911300 Примици од финансијских деривата     

911400 Примици од наплате датих зајмова     

911500 Примици по основу орочених новчаних средстава     

918000 Приходи од финанс.имовине из транс.између или унутар  
јединица власти 

  

918100 Приходи од финанс.имовине из транс.са другим  јединицама  
власти 

  

918200 Приходи од финанс.имовине из транс.са другим буџетским  
корисницима 

  

610000 И з д а ц и   за   финансијску   имовину     

611000 Издаци за финансијску имовину 0 0 0  

611100 Издаци за хартије од вриједности (изузев акција)     

611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу     

611300 Издаци за финансијске деривате     

611400 Издаци за дате зајмове     

611500 Издаци по основу орочених новчаних средстава     

618000 Издаци од финанс.имовине из транс.између или унутар  
јединица власти 

 
 

 
 

  

618100 Издаци од финанс.имовине из транс.са другим  јединицама  
власти 

 
 

   

618200 Издаци од финанс.имовине из транс.са другим буџетским  
корисницима 

 
 

 
 

  

 НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -49.870 206.570 -74.530 -36 

920000 П р и м и ц и   од   задуживања 0 260000 0 0 

921000 Примици од  задуживања 0 260.000 0 0 

921100 Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција)     

921200 Примици од узетих зајмова 0 260.000 0 0 

928000 Примици од задуживања из транс.између или унутар јединица  
власти 

 
 

 
 

  

928100 Примици од задуживања код других јединица власти     

928200 Примици од задуживања код других буџетских корисника исте  
јединице власти 

 
 

   
 

 

620000 И з д а ц и   за   отплату   дугова 49.870 53.430 74.530 139 

621000 Издаци за отплату дугова 49.870 53.430 74.530 139 

621100 Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности  
(изузев акција) 

 
 

 
 

  

621200 Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима     

621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 49.870 53.430 74.530 139 

621400 Издаци за отплату главнице зајмова примљених из  
иностранства 

 
 

   

621900 Издаци за отплату осталих дугова     
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628000 Издаци за отплату дугова из транс.између или унутар јединица  
власти 

 
 

 
 

  

628100 Издаци за отплату дугова код других јединица власти     

628200 Издаци за отплату дугова код других буџетских корисника исте  
јединице власти 

 
 

 
 

 
 

 

 О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И -22.500 -290.000 -30.000 10 

930000 О с т а л и   примици 0 0 0  

931000 Остали примици 0 0 0  

931100 Примици по основу пореза на додату вриједност     

931200 Примици по основу депозита и кауција     

931300 Примици по основу аванса     

931900 Остали примици     

938000 Остали примици из транс.између или унутар јединица 
власти 

0 0 0  

938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти     

938200 Остали примици из трансакц.са другим буџетским кориснима  
исте јединице власти 

 
 

 
 

 
 

 

630000 О с т а л и   издаци  22.500 290.000 30.000 10 

631000 Остали издаци 22.500 290.000 30.000 10 

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност     

631200 Издаци по основу депозита и кауција     

631300 Издаци по основу аванса     

631900 Остали издаци 22.500 290.000 30.000 10 

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

638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти     

638200 Остали издаци из трансакц.са другим буџетским кориснима  
исте јединице власти 

 
 

 
 

 
 

 

*** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 386.086 386.086 100.000 26 

 
 
 

                                БУЏЕТ  ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР  ЗА  2020.ГОДИНУ     
БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ  И  ИЗДАЦИ  ПО  ОРГАНИЗАЦИОНОЈ  КЛАСИФИКАЦИЈИ 

 
Економски  

код 

 
О П И С 

УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ ЗА 

2019. 

ПРИЈЕДЛОГ 
РЕБАЛАНСА  

ЗА 2019. 

НАЦРТ 
БУЏЕТА ЗА 

2020. 

 
 ИНДЕКС 

(5/4) 

1 2 3 4 5 6 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  1.176.694 1.223.424 1.224.157 100 

 СРЕДСТВА ЗА СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ 65.000 74.900 70.600 94 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 65.000 74.900 70.600 94 

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 65.000 74.900 70.600 94 

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

1.000 1.000 1.000 100 

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

54.000 60.000 60.000 100 

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

6.000 5.500 5.500 100 

412930 Расходи за остале накнаде за рада ван радног односа 
(Секретар СО) 

0 0 0  

412940 Расходи по основу репрезентације - трошкови општинских и 
осталих манифестација 

4.000 3.600 3.600 100 

412940 Расходи по основу репрезентације - трошкови сајма привреде 0 4.800 500 10 

 СРЕДСТВА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ 1.335.550 1.646.382 1.176.537 71 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 863.094 904.951 916.457 101 

411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 510.200 529.639 544.000 103 

411100 Расходи за бруто плате 419.700 428.000 445.000 104 

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

5.000 8.500 8.500 100 

411220 Расходи за накнаде за топли оброк  36.000 35.000 37.000 106 

411220 Расходи за регрес за годишњи одмор 11.500 12.000 12.000 100 
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411250 Расходи за јубиларне награде 3.000 4.500 3.000 67 

411260 Дневнице за службена путовања у земљи и иностранству 1.000 500 500 100 

411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 31.000 33.139 35.000 106 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 3.000 8.000 3.000 38 

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 177.054 188.622 194.787 103 

412120 Расходи за закуп постројења и опреме-канцеларијска опреме 2.500 2.450 2.450 100 

412210 Расходи по основу утрошка електричне енергије 16.000 12.000 16.000 133 

412220 Расходи за комуналне услуге - Расходи за услуге одвоза смећа 1.500 1.300 1.300 100 

412220 Расходи за комуналне услуге - Расходи за услуге дератизације 
и дезинсекције 

1.500 1.500 3.000 200 

412230 Расходи за коришћење фиксног телефона 5.000 3.000 4.000 133 

412230 Расходи за коришћење мобилног телефона 4.000 3.300 3.300 100 

412230 Расходи за коришћење интернета 2.500 1.800 2.000 111 

412230 Расходи за поштанске услуге 8.000 7.500 7.500 100 

412310 Расходи за канцеларијски материјал 6.500 5.500 6.500 118 

412320 Расходи за материјал за одржавање чистоће 600 1.200 2.000 167 

412330 Расх.за стручну литературу, часописе и днев. штам. 500 300 500 167 

412390 Расходи за остали режијски материјал - Трошкови за рекламни 
материјал 

1.000 0 0  

412390 Расходи за остали режијски материјал 0 500 500 100 

412510 Расходи за текуће одржавање зграда 1.000 2.000 3.000 150 

412510 Расходи за текуће одржавање амбуланте 0 0   

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

15.000 15.000 15.000 100 

412520 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - 
водног објекта према цркви у Лончарима 

0 5.000 0 0 

412520 Постављање путне сигнализације на локалним путевима 1.000 1.000 1.000 100 

412520 Чишћење канала на подручју Лончара, Човић Поља и Доњег 
Жабара 

6.000 6.000 3.000 50 

412520 Уређење круга код нове зграде Општине 0 0 3.000  

412520 Расходи за  текуће одржавање осталих грађевинских објеката - 
канализација 

3.000 1.500 2.000 133 

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

4.000 10.100 4.000 40 

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

0 1.170 1.000 85 

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

0 0 0  

412530 Расходи за текуће одржавање опреме - одржавање превозних 
средстава 

3.000 2.000 2.000 100 

412530 Расходи за текуће одржавање опреме - одржавање 
канцеларијске опреме 

1.500 1.000 1.500 150 

412610 Расходи по основу службених путовања 0 300 300 100 

412630 Расходи по основу утрошка горива 5.000 5.000 5.000 100 

412710 Расходи за услуге финансијског посредовања - трошкови 
платног промета 

6.000 5.500 5.000 91 

412720 Расходи за услуге осигурања - Осигурање возила 500 500 400 80 

412725 Расходи за услуге осигурања - Расходи за осигурање 
запослених 

354 367 367 100 

412730 Расходи за услуге информисања - Расходи за услуге 
штампања, објављивање тендера, огласа, претплате на 
Сл.гласник итд. 

4.000 3.000 3.000 100 

412730 Расходи за услуге медија 1.000 0 500  

412740 Расходи за рачуноводствене услуге 12.000 12.000 12.000 100 

412750 Расходи за геодетско - катастарске услуге 1.500 1.000 1.000 100 

412750 Расходи за геодетско - катастарске услуге - Катастар 
непокретности за излагање и идентификацију непокретности 

2.000 0 1.800  

412750 Расходи за остале услуге - идентификација непокретности 0 0 0  

412750 Расходи за адвокатске услуге 300 0 0  

412750 Расходи за остале правне и административне услуге 0 4.200 1.000 24 

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

2.500 2.435 2.750 113 
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412790 Остале услуге - Инспектори 1.000 1.000 500 50 

412790 Израда шумско привредне основе 3.000 7.400 0 0 

412790 Израда пољопривредне основе 0 0 5.000  

412790 Израда просторног плана општине 0 0 5.000  

412790 Израда стратегије локалног развоја општине 0 0 5.000  

412790 Остале стручне услуге 200 3.700 0 0 

412810 Расходи за услуге одржавања јавних површина 6.000 7.000 7.000 100 

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

21.000 21.000 21.000 100 

412920 Расходи за стручно усавршавање запослених 600 600 600 100 

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

4.000 11.000 7.000 64 

412930 Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група 3.000 2.000 4.000 200 

412930 Расходи за накнаде ОИК 2.700 2.700 8.770 325 

412930 Расходи за бруто накнаде волонтерима 0 0 0  

412940 Расходи по основу репрезентације - чајна кухиња 4.000 3.000 3.000 100 

412940 Расходи по основу репрезентације  2.000 1.500 2.000 133 

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

500 500 500 100 

412970 Расходи по основу осталих доприноса-фонд солидарности 300 500 250 50 

412990 Остали непоменути расходи-Контрола исправности воде за 
пиће 

300 0 0  

412990 Остали непоменути расходи-Притивградна заштита 6.000 6.000 6.000 100 

412990 Остали непоменути расходи-остале манифестације 1.000 0 0  

412990 Остали непоменути расходи-обезбјеђење општинских зграда 2.200 1.300 1.500 115 

413000 РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ 
ТРОШКОВИ 

30.840 34.190 37.670 110 

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

30.840 30.840 28.050 91 

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

0 2.050 9.620 469 

413710 Трошкови сервисирања зајмова примљ. у земљи 0 1.300 0 0 

413910 Расходи по основу затезних камата у земљи 0 0 0  

414000 СУБВЕНЦИЈЕ 10.000 9.000 7.500 83 

414120 Субвенције нефинансијским субјектима у области 
пољопривреде, водопривреде и шумарства 

0 0 0  

414140 Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областим - 
расходи по основу утрошка електричне енергије - канализација 

2.000 1.500 1.500 100 

414140 Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима - 
Одвоз смећа 

6.000 5.500 5.500 100 

414140 Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима - 
струја за артерац у Дујковачи 

0 0 0  

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

2.000 2.000 500 25 

415000 ГРАНТОВИ 61.500 61.000 50.500 83 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Спортске 
организације 

15.000 18.000 12.000 67 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Спортске 
манифестације 

1.500 1.000 1.000 100 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Вјерске 
организац. -Црквена општина Доњи Жабар и Лончари 

2.000 2.000 2.000 100 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Основна 
школа 

2.000 2.500 2.500 100 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - КУД 0 0 0  

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

0 0 0  

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - трошкови 
за провођење избора у Мјесним заједницама 

0 0 0  
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415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Општинска 
организација Црвеног крста 

2.000 2.000 3.000 150 

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

5.000 3.000 5.000 167 

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

500 500 500 100 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - 
Суфинансирање Ватрогасне јединице 

4.000 4.000 4.000 100 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Удружење 
пензионера 

1.000 0 500  

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Удружење 
пољопривредника 

2.000 2.000 2.000 100 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Удружење 
пчелара 

0 0 1.000  

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - 
Синдикална организација Органа управе Општине Доњи Жабар 

0 0 1.000  

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Остали 2.500 1.500 1.500 100 

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

4.000 4.500 4.500 100 

415230 Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи - Црква у 
Човић Пољу 

20.000 20.000 10.000 50 

416000 ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ 
ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

67.500 79.000 79.000 100 

416120 Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине - 
Текуће помоћи породицама палих бораца, ратним војним 
инвалидима, цивилним жртавама рата и демобил. борцима 

5.000 4.500 4.500 100 

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

18.000 17.000 17.000 100 

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

40.000 53.000 53.000 100 

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

4.500 4.500 4.500 100 

487000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 21.000 11.843 0 0 

487200 Трансфери Министарству пољопривреде - наставак изградње 
пјешачке стазе 

21.000 11.843 0 0 

419000 РАСХОДИ ПО СУДСКИМ РЈЕШЕЊИМА 6.000 3.500 3.000 86 

419100 Расходи по судским рјешењима 6.000 3.500 3.000 86 

**** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 5.000 5.000 10.000 200 

**** Буџетска резерва 5.000 5.000 10.000 200 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 379.086 386.158 155.550 40 

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 379.086 386.158 155.550 40 

511000 ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ 379.086 386.158 155.550 40 

511120 Асфалтирање локалних путева 3.000 800 20.000 2500 

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

1.000 0 1.000  

511120 Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и 
простора -Изградња аутобуских стајалишта уз магистрални пут 
дионица Обудовац 2 -Лончари у Д.Жабару 

0 0 5.000  

511120 Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и 
простора -Изградња Дјечијег вртића на подручју општине 

0 0 5.000  

511120 Адаптација зграде "Агопосавина" са пројектном документацијом 345.086 345.750 110.050 32 

511120 Наставак изградње пјешачке стазе 0 5.100 0 0 

511120 Изградња пјешачке стазе Лончари - Брчко 0 620 0 0 

511130 Издаци за изградњу и прибављање ост.саобраћ.обј. - изградња 
платоа код ОШ Д.Жабар - аутобуско стајалиште 

0 4.300 0 0 

511190 Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водов. 
канализација -прикључак на канализациону мрежу Д.Жабар  

0 0 2.000  

511190 Наставак изградње бунара Баре 3.000 100 0 0 

511290 Издаци за инвестиц.одржавање, реконструкцију и адаптацију 
осталих објеката - Јавна расвјета 

20.000 22.000 10.000 45 

511320 Издаци за набавку канцелар.опреме, алата и инвент. 1.000 1.500 1.500 100 

511320 Издаци за набавку противпожарних апарата за грађане 6.000 5.988 0 0 
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511710 Издаци за осталу нематеријалну произведену имовину-набавка 
рачунарског програма 

0 0 1.000  

621000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 72.370 343.430 104.530 30 

621300 Развојна банка 2014. 0 0 0  

621300 Нова банка 49.870 49.870 52.700 106 

621300 Нова банка - Средства од ИРБ 0 3.560 21.830 613 

631900 Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година 22.500 290.000 30.000 10 

 СРЕДСТВА ЗА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 216.600 220.300 225.100 102 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 211.100 214.800 219.600 102 

411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 69.000 69.000 74.000 107 

411100 Расходи за бруто плате 58.500 56.000 61.000 109 

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

500 0 0  

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

411220 Расходи за накнаде за топли оброк  4.500 6.000 6.000 100 

411220 Расходи за регрес за годишњи одмор 1.500 1.500 1.500 100 

411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 4.000 5.500 5.500 100 

411290 Расходи за отпремнине 0 0 0  

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 3.600 3.600 3.600 100 

412790 Расходи за остале стручне услуге 0 0 0  

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

414000 СУБВЕНЦИЈЕ 0 0 0  

414140 Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима - 
Субвенције за струју  

0 0 0  

416000 ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ 
ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

138.500 142.200 142.000 100 

416110 Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 
исплаћују од стране установа социјалне заштите - стална 
новчана помоћ 

31.000 30.000 30.000 100 

416110 Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 
исплаћују од стране установа социјалне заштите - додатак за 
помоћ и његу другог лица 

81.000 83.000 83.000 100 

416110 Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 
исплаћују од стране установа социјалне заштите - помоћ у кући 

0 0 0  

416110 Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 
исплаћују од стране установа социјалне заштите - смјештај у 
домове 

20.000 24.000 24.000 100 

416110 Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 
исплаћују од стране установа социјалне заштите - једнократна 
новчана помоћ 

5.000 4.000 4.000 100 

416120 Текуће помоћи породици, дјеци и омладини - Подстицај 
наталитету 

1.500 1.000 1.000 100 

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

0 0 0  

416130 Остале капиталне дознаке штићеницима установа социјалне 
заштите 

0 200  0 

487000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 5.500 5.500 5.500 100 

487400 Трансфери Фонду здравственог осигурања-за социјално 
угр.лица 

5.500 5.500 5.500 100 

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0 0 0  

511000 ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ 0 0 0  

511380 Средства за набавку опреме 0 0 0  

 СРЕДСТВА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 6.000 6.430 2.000 31 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 6.000 6.430 2.000 31 

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 6.000 6.430 2.000 31 

412510 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката 4.000 5.200 1.000 19 

412510 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката-
Мрежа за игралиште у Дујковачи 

0 230 0 0 

412930 Расходи за остале накнаде за рад ван радног односа 2.000 1.000 1.000 100 

 УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ 
И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

1.628.150 1.953.012 1.484.237 76 
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                                БУЏЕТ  ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР ЗА  2020.ГОДИНУ 
ФУНКЦИОНАЛНА  КЛАСИФИКАЦИЈА  РАСХОДА  И  НЕТО  ИЗДАТАКА  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ  ИМОВИНУ 

 

Табела 1 
 

Функционални 

код 

 
Ф  У  Н  К  Ц  И  Ј  А 

УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ ЗА 

2019. 

ПРИЈЕДЛОГ 
РЕБАЛАНСА  

ЗА 2019. 

НАЦРТ 
БУЏЕТА ЗА 

2020. 

 
ИНДЕКС 

(5/4) 

1 2 3 4 5 6 

1 Опште јавне услуге 896.694 919.813 943.857 103 

2 Одбрана 0    

3 Јавни ред и сигурност 0    

4 Економски послови 39.000 37.663 35.000 93 

5 Заштита животне средине 13.500 13.800 13.800 100 

6 Стамбени и заједнички послови 369.086 367.850 133.050 36 

7 Здравство 4.000 4.500 4.500 100 

8 Рекреација, култура, религија 36.500 41.000 25.000 61 

9 Образовање 60.000 72.500 72.500 100 

10 Социјална заштита 132.000 142.200 142.000 100 

 УКУПНО 1.550.780 1.599.326 1.369.707 86 

     
Табела 2 

 

Функционални 
код 

 
Ф  У  Н  К  Ц  И  Ј  А 

УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ ЗА 

2019. 

ПРИЈЕДЛОГ 
РЕБАЛАНСА  

ЗА 2019. 

НАЦРТ 
БУЏЕТА ЗА 

2020. 

 
ИНДЕКС 

(5/4) 

1 2 3 4 5 6 

ЗУ Заједничке услуге 1.336.780 1.365.626 1.130.207 83 

ИУ Индивидуалне услуге 214.000 233.700 239.500 102 

 УКУПНО (1+2) 1.550.780 1.599.326 1.369.707 86 
 

АНАЛИЗА  ПЛАНИРАНИХ  ПРИХОДА 
СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО  ВРСТАМА 

71,2

8,49 6,74

13.57PORESKI PRIHODI

NEPORESKI PRIHODI

TRANSFERI

SUFICIT IZ RANIJIH

GODINA

 
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 

Порески приходи обухватају: 
- порези на доходак, 

- порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности, 

- порези на непокретности и 
- индиректни порези дозначени од УИО. 

Порески приходи су у 2020.години планирани у износу од 1.056.717 КМ, што у односу на укупне 

приходе износи 71,20%, a индекс планирања у односу на процјену - ребаланс за 2019.годину je 106%. 

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

Порез на имовину је планиран у износу од 40.717 КМ. 

Приход по основу пореза на додату вриједност (ПДВ) je планиран у износу од 950.000 КМ. 
Планирано је повећање овог прихода у односу на ребаланс, пошто је током 2019.године видљив тренд 

пораста истог. 
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НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 

Непореске приходе чине: 
- приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте, 

- општинске административне накнаде и таксе, 

- локалне комуналне накнаде и таксе, 
- накнаде по разним основама, 

- приходи од пружања јавних услуга и 

- остали непорески приходи. 

Непорески приходи су за 2020.годину планирани у износу од 201.520 KM, чије је учешће у односу 
на укупне приходе 13,57%. У овој групи прихода повећани су приходи од финансијске и нефинансијке 

имовине због повећаних закупнина пословних приостора. Такође су повећани остали непорески приходи 

због планирања пријема једног приправника у радни однос, за чије запошљавање суфинансира Завод за 
запошљавање. 
 

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ односе се 

на помоћи од Владе РС. У 2020.години су планиране редовне помоћи од Министарства управе и локалне 

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

заштите која се односи на исплате социјалних помоћи социјално угроженим лицима и личних 
инвалиднина у износу od 66.000 KM.  

 

СУФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА у износу од 100.000 КМ односи се на адаптацију зграде 

„Агропосавине“ у зграду општине. Адаптација зграде „Агропосавина“ је планирана ребалансом за 

2019.годину, али, пошто комплетну адаптацију до краја 2019.године није могуће извести, то се дио 
средстава преноси у наредну годину. Ставка ових расхода се налази на економском коду 511100. 

 

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА 
СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ВРСТАМА 

81,43

10,48

0,37
5,03 2,020,67

TEKUCI RASHODI

KAPITALNI RASHODI

OTPLATE KREDITA

BUDZETSKA

REZERVA

OSTALI IZDACI

 
Структуру буџетске потрошње чине: 

- текући расходи осим расхода обрачунског карактера, 

- трансфери између различитих јединица власти, 

- издаци за произведену сталну имовину, 
- издаци за отплату дугова, 

- остали издаци и  

- буџетска резерва. 
 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
Текући расходи се састоје од:  

- расхода за лична примања, 

- расхода по основу коришћења роба и услуга,  

- расхода финансирања и других финансијских трошкова, 
- субвенција, 

- грантова и  

- дознака на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине. 
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Текући расходи су планирани у износу од 1.208.657 КМ, што је у односу на ребаланс за 

2019.годину мање за 1%. Учешће текућих трошкова у укупно планираним расходима је 81,43%. 
Расходи за лична примања су планирани у износу од 618.000 КМ, што је за 2% више него у 

ребалансу за 2019.годину. Повећање је планирано због планирања пријема једног приправника у радни 

однос, за којег дио трошкова ће суфинансирати Завод за запошљавање. У расходе за лична примања 
спадају: бруто плате радника и функционера, накнаде за превоз радника на посао и са посла, накнаде за 

топли оброк у бруто износу, регрес и јубиларне награде, такође, у бруто износу и једнократне помоћи, 

све у складу за законским прописима.  

Расходи по основу коришћења роба и услуга су планирани у износу од 270.987 КМ или 96% у 
односу на ребаланс за 2019. годину. Расходи из ове групе обухватају: расходе по основу закупа, расходе 

по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга, расходе за режијски 

материјал, расходе за текуће одржавање, расходе по основу путовања, расходе за стручне услуге, 
расходе за одржавање јавних површина и заштите животне средине и остале непоменуте расходе. У 

оквиру ове групе трошкова дошло је код неких ставки до повећања, а код неких до смањења 

финансијских вриједности. До повећања је дошло код трошкова електричне енергије због преласка у 

нову зграду општине, гдје има више канцеларијског простора којег је потребно загријавати у зимским 
мјесецима. Затим су повећани трошкови дератизације и дезинсекције, телефонских услуга, средстава за 

одржавање чистоће и  расходи за текуће одржавање зграда, што је, такође, проузроковано преласком 

управе у нове просторије. Повећани су трошкови одржавања канализације и опреме, због амортизације 
истих, а накнаде ОИК-а су повећане због изборне године. Остали расходи у оквиру ове групе расхода су 

смањени или су планирани у истим износима као ребалансом за 2019.годину. 

Расходи финансирања односе се на расходе камата по дугорочним кредитима који су реализовани 
у 2017. И 2019. години.  

Субвенције су планиране у износу од 7.500 КМ,  а односе се на субвенције грађанима по основу 

утрошка електричне енергије и одвоза смећа, те субвенције пољопривредним произвођачима. 

Грантови су планирани у износу од 50.500 КМ или за 17% мање у односу на ребаланс за 
2019.годину, а односе се на разне непрофитне организације и удружења.    

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

221.000 КМ или 100% у односу на ребаланс за 2019.годину, а односе се на редовне и једнократне 
социјалне помоћи, додатак за његу и помоћ другог лица, смјештај у домове лица са посебним потребама, 

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

борцима, превоз ученика, стипендије студентима и подстицај наталитету.  
Расходи по судским рјешењима су планирани у износу од 3.000 КМ и мањи су за 14% у односу на 

првобитни план.  

Трансфери између различитих јединица власти у износу од 5.500 КМ односи се на трансфер 

Фонду здравственог осигурања за здравствено осигурање социјално угрожених лица. Расходи за Мјесне 
заједнице односе се на накнаде за рад ван радног односа за три Мјесне заједнице и текуће одржавање 

осталих грађевинских објеката . 
 

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 

Издаци за нефинансијску имовину - капитални расходи су планирани у износу од 150.550 КМ или 
40%  у односу на ребаланс за 2019. годину. Учешће ових трошкова у укупно планираним расходима је 

10,48%.  

Средства за асфалтирање локалних путева су буџетом за 2020.годину планирана у износу од  20.000 КМ. 

Средства за наставак изградње Дома културе у Човић Пољу су планирана у износу од 1.000 КМ. 
Средства за изградњу аутобуских стајалишта уз магистрални пут, дионица Обудовац 2 - Лончари у 

Доњем Жабару су планирана у износу од 5.000 КМ. 

Средства за адаптацију зграде „Агропосавина“ су буџетом за 2020.годину планирана у износу од  
110.050 КМ. Ребалансом за 2019.годину је планирано 345.750 КМ, али је није све утрошено па ће се 

остатак од око 100.000 КМ пренијети у 2020.годину. 

За изградњу Дјечијег вртића на подручју општине је планирано 5.000 КМ. 
Средства за прикључак на канализациону мрежу општине Доњи Жабар су планирана у износу од 2.000 

КМ. 

Средства за јавну расвјету су планирана у износу од 10.000 КМ. 

За набавку опреме планирано је 1.500 КМ. 
За набавку рачунарског програма за обрачун личних примања запослених је планирано 1.000 КМ. 

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ су планирана у износу од 10.000 КМ или 0,67% у односу на 

укупне расходе. 
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ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА су планирани у износу од 74.530 КМ. Дио ових издатака 

односи се на отплате по кредиту који је реализован 2017.године код Нове банке. Кредитна средства су 
намијењена за поврат преосталог дијела раније узетих кредита од банака, измирење дијела обавеза 

према добављачима из ранијих године, асфалтирање локалних путева, изградњу пјешачке стазе и јавне 

расвјете. Други дио издатака за отплату дугова односи се на отплате по кредиту који је реализован 
2019.године код Нове банке, а из средстава ИРБ Републике Српске. Кредитна средства су утрошена за 

измирење дијела обавеза према добављачима из ранијих година. 

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

Расходи за остале издатке у износу од 30.000 КМ се односе на отплате обавеза према добављачима 
из ранијих година. 
 

          Обрађивач:                                                                                              Н А Ч Е Л Н И К 

   Милка Стојановић                                                                                        Никола Ђокановић 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Обавеза доношења буџета општина и градова произилази из Закона о буџетском систему 

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

којем су општине обавезне усвојити буџет за наредну фискалну годину у текућој години. 
Буџет је припремљен на основу система јединствене буџетске класификације. 

У оквиру Нацрта буџета за 2020.годину приказана је структура прихода по економској 

класификацији коју чине: порески приходи, непорески приходи, трансфери између буџетских јединица и 

суфицит из ранијих година.   
Расходи су приказани табеларно према економској, организационој и функционалној 

класификацији. У оквиру анализе расхода анализирани су текући расходи, издаци за нефинансијску 

имовину, трансфери између јединица власти, издаци за отплату дугова, остали издаци и  средства 
буџетске резерве. 

 ___________ 

 

 

123. 
На основу члана 50. став 2. Закона o службеницима и намјештеницима у органима локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 36/19), члана 71. и чланом Статута 
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05) и члана 167.  Пословника 

Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 1/05), Скупштина 

општине Доњи Жабар на 28. сједници одржаној 17.12.2019.године, донијела је:  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ  НАЧЕЛНИКА  ОДЈЕЉЕЊА  ЗА  РАЗВОЈ,  

УПРАВУ  И  ЈАВНЕ  СЛУЖБЕ  ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР 
 

I 

Тодор Шлипур разрјешава се вршиоца дужности начелника одјељења за развој, управу и јавне 
службе Скупштине општине Доњи Жабар, због истека периода на који je именован.  
 

  II 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, a објавиће се у "Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар".  
 

Број: 01-022-75/19                                                                             Предсједник Скупштине 
17. децембар 2019.године                                                                    Перо Стевановић,с.р. 

   

 

124. 
На основу члана 39. став (2) тачка 21)  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број  97/16), члана 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став (2) 
тачка 23) Статута Општине Доњи Жабар („Службени гласник Општине Доњи Жабар“, број 6/17), 

Скупштина Општине Доњи Жабар на 28. редовној сједници, одржаној дана 17.12.2019.године, доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
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1. ТОДОР ШАЛИПУР, дипломирани инжењер пољопривреде из Лончара именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за развој, управу и јавне службе у Општинској управи општине Доњи 
Жабар, на период до 90 дана, односно до коначног именовања начелника Одјељења за развој, управу и 

јавне службе. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Општине Доњи 
Жабар“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  
С обзиром да је начелник општине Доњи Жабар новим Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Доњи Жабар („Службени гласник 

општине Доњи Жабар“, број 6/19) систематизовао и радно мјести руководећег службеника - начелника 
Одјељења за развој, управу и јавне службе, указала се потреба за попуну наведеног радног мјеста. 

У складу са својим овлашћењима, начелник општине предложио је Скупштини општине Доњи 

Жабар да именује Тодора Шалипура за вршиоца дужности начелника Одјељења за развој, управу и јавне 
службе у Општинској управи општине Доњи Жабар, на период до 90 дана, односно до коначног 

именовања начелника Одјељења за развој, управу и јавне службе, с обзиром да именовани испуњава 

услове за именовање на ту позицију. 

Скупштина општине Доњи Жабар на 28. редовној сједници одржаној 17.12.2019.године усвојила је 
приједлог и донијела Рјешење као у изреци. 
 

ПРАВНО СРЕДСТВО: Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за жалбе Скупштине 

општине Доњи Жабар, у року од 15 дана од дана достављања овог рјешења. 
 

Број: 01-022-76/19                                                                             Предсједник Скупштине 
17. децембар 2019.године                                                                    Перо Стевановић,с.р. 

   

 

125. 
На основу члана 3. став (1) тачка 2) и члана 51. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике  

Српске („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 47/17), члана 39. став (2) тачка 2) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, брoj 97/16), и Мишљења Министарства 

саобраћаја и веза Бања Лука, број 13.03./345-2532/19, Скупштина општине Доњи Жабар, на 28. редовној 
сједници одржаној дана 17.12.2019.године, донијела је: 
 

О Д Л У К У 
о такси превозу на подручју општине Доњи Жабар 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Одлуком о такси превозу на подручју општине Доњи Жабар (у даљем тексту: Одлука) уређујe се: 

организација такси превоза, мјерила и критеријуме на основу којих се одређује број такси превозника, 

број и размјештај такси стајалишта, начин кориштења и управљања такси стајалиштима, начин 

утврђивања и наплате цијене превоза у случају превоза више лица у једном возилу, поступак издавања, 
величину и изглед допунских ознака, права и дужности такси превозника, возача и лица која се превозе, 

допунске услове за возача и возило начин, поступак издавања лиценце превозника и легитимације за 

возача моторног возила и вођење евиденције о издатим лиценцама превозника и легитимацијама за 
возача моторног возила као и надзор над спровођењем ове одлуке. 
 

2. НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА 

Члан 2. 
(1) Такси превоз је јавни ванлинијски превоз лица за који се цијена превоза утврђује таксиметром по 

овјереном цјеновнику услуга или на основу погодбе. 

(2) Такси превоз могу вршити предузетници, којима је то основно занимање, сходно прописима из 

области регистрације предузетника, који посједују одобрење надлежног органа општине Доњи 
Жабар. 

(3) Такси превоз могу вршити и правна лица, регистрована код надлежног суда за обављање 

дјелатности такси превоза. 

(4) Такси превозник је предузетник из става 1.овог члана или правно лице који имају лиценцу 
превозника. Такси возилом којим се врши текси превоз управља лично предузетник из става 2.овог 

члана или лице запослено код правног лица. 
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Члан 3. 

(1)  Такси стајалиште је уређено и проипсано обиљежено мјесто на јавној саобраћајној површини, на 
коме такси возила пристају, чекају и примају путнике. 

(2)  Такси стајалишта се обиљежавају хоризонталном и вартикалном саобраћајном сигнализацијом у  

        складу са прописима о безбједности саобраћаја на путевима. Хоризонталном сигнализацијом жуте  

       боје обиљежава се простор за стајање такси возила. У оквиру такси стајалишта, уписује се натпис  

       „TAXI“ жутом бојом. Стајалиште се обиљежава вертикалним саобраћајним знаком „TAXI“. 

(3)   Локацију такси стајалишта на јавним саобраћајним површинама одређује и о њиховом одржавању  

       стара се Одсјек за буџет, финансије и уређење простора, у сарадњи са овлашћеним представницима 

такси превозника. 
 

Члан 4. 
(1) На такси стајалишту возила се паркирају према редослиједу доласка, и могу се паркирати само 

возила која су обиљежена у складу са овом Одлуком. 

(2) Такси возила се паркирају на стајалишту само у оквиру обиљежених мјеста и на начин како је 

дефинисано хоризонталном и вертикалном сигнализацијом. 

(3) За вријеме коришћења стајалишта, такси превозник је дужан да остане у возилу или у непосредној 
близини возила. 

 

3. УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТА ЦИЈЕНЕ ПРЕВОЗА 

Члан 5. 
(1) Цијена услуга такси превоза утврђује се у складу са видно истакнутим цјеновником који је овјерен 

од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, као и видно постављеним таксиметром 

који је исправан, пломбиран и баждарен. 

(2) Такси превозник је дужан да приликом отпочињања превоза укључи таксиметар, и да на захтјев 

лица које се превози изда рачун за извршени превоз који садржи датум, релацију или 
километражу, цијену превоза и који је потписан и овјерен печатом такси превозника. 

 

Члан 6. 

(1) У случају да такси возач не укључи таксиметар на почетку вожње, путник није у обавези да плати 
цијену услуге такси превоза, осим ако је релација дужа од 50 километара, када се цијена превоза 

може уговорити без укључивања таксиметра, у висини не већој од висине утврђене примјеном 
цјеновника, односно укључењем таксиметра, уз обавезу издавања рачуна за извршени превоз који 

садржи датум, релацију или километражу, цијену превоза и који је потписан и овјерен печатом 
такси превозника, прије отпочињања вожње. 

(2) Такси превозник не може примити на превоз друга лица без сагласности лица која су претходно 

почела превоз. 

(3) Ако такси услугу користи једно лице, плаћа цијели износ цијене очитане на таксиметру. 
(4) Ако се уз сагласност лица које је прво почело превоз, приме и друга лица, цијена превоза утврђена 

таксиметром, односно уговорена цијена, на заједничкој релацији дијели се на сва лица која се возе, 

ако се дугачије не договоре. 
 

Члан 7. 
(1) У случају да није у могућности, из оправданих разлога (квар на возилу и сл.) да заврши започети 

превоз, такси превозник дужан је да на захтјев лица које се превози, за најкраће вријеме 

обезбиједи друго возило. 

(2) У случају из предходног става, такси превознику припада накнада износ који у моменту прекида 
превоза покаже таксиметар, умањен за цијену старта, а лице које се вози не сноси трошкове 

доласка другог такси возила, него само трошкове превоза од тог мјеста до одредишта.   
 

4. ВЕЛИЧИНА И ИЗГЛЕД ДОПУНСКИХ ОЗНАКА 

Члан 8. 
(1) Такси возило мора бити обиљежено допунском ознаком у виду наљепнице елипсастог облика, коју 

издаје општински орган управе надлежан за послове саобраћаја. 

(2) Допунска ознака садржи: грб општине, ознаку „TAXI“, евидентациони број такси превозника и 
годину за коју је издата. 

(3) Такси превозник дужан је да наљепницу постави у доњи десни угао задњег вјетробранског стакла. 

(4) Величину и боју наљепнице одредиће општински орган управе надлежан за послове саобраћаја. 
(5) Набавку и дистрибуцију наљепница врши општински орган управе надлежан за послове 

саобраћаја, а трошкове набавке сноси такси превозник. 
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(6)   Такси превозник је обавезан до 31. јануара извршити замјену допунске ознаке за текућу годину. 
 

Члан 9. 
(1) Такси возило мора имати свијетлећу кровну ознаку која је синхронизована са таксиметром, тако да 

се свјетло на ознаци гаси када се таксиметар укључи. 

(2) Кровна ознака служи за идентификацију такси возила и садржи натпис „TAXI“, а такси 
превозници сами одлучују о величини и боји кровне ознаке, стим да боја кровне ознаке и боја 

слова морају бити различите. 

(3) Када такси возило користи за сопствене потребе, такси превозник је дужан да уклони кровну 
ознаку „TAXI“ или да је прекрије. 

(4) Такси превозник дужан је да на предњим вратима или посебној табли величине 12 х 7 цм, 

минималне величине слова 8 мм, исписану са обје стране и постављену испод доњег десног дијела 
вјетробранског стакла има ознаку, „ТАКСИ ПРЕВОЗНИК“, име и презиме такси превозника, 

пребивалиште, улица и  број. 

(5) На такси возилу могу се постављати рекламно-пропагандне поруке, на доњем дијелу задњих 
бочних стакала и на задњем вјетробранском стаклу, на прозирним наљепницама максималне 

висине 12 цм. 
 

5. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА, ВОЗАЧА И ЛИЦА КОЈА СЕ ПРЕВОЗЕ 

Члан 10. 
(1) Такси превозник може такси превоз да започне са стајалишта, на телефонски позив или на 

заустављање путника. 

(2) Такси превозник не смије примити путника који га зауставља, уколико то захтијева нагло 

успоравање возила или наглу промјену правца кретања, чиме би била угрожена безбједност 

осталих учесника у саобраћају. 

(3) Путник који долази на такси стајалиште, дужан је да користи услуге такси превозника чије је 
возило прво на реду. 
 

Члан 11. 
(1) Такси превозник може вршити превоз само на територији јединице локалне самоуправе на којој 

има регистровано сједиште. 
(2) Такси превозник чије је сједиште на територији друге јединице локалне самоуправе може довести 

путнике на територију општине Доњи Жабар, са истакнутом кровном ознаком и издатим рачуном. 

(3) Такси превозник из става (2) овог члана не може вршити превоз путника са територије општине 

Доњи Жабар и не може истицати кровну ознаку после искрцавања путника из става (2) овог члана, 
осим ако се ради о повратној вожњи истих путника код које је цијена превоза уговорена и за који 

је унапријед издат рачун у складу са Законом. 

(4) Такси превозник може почињати превоз у зонама аутобуских стајалишта јавног превоза, на 

удаљености 25 метара прије и послије видно обиљеженог стајалишта. 
 

Члан 12. 

(1) Такси превозник је обавезан да по уласку путника у возило укључи таксиметар, и да га искључи 
одмах након завршене вожње. 

(2) Такси превозник обавезан је да прихвати вожњу на траженој релацији, осим у случају 
предвиђеним чланом 13. став (1) ове одлуке. 

 

Члан 13. 
(1) Такси превозник је дужан да у слободно такси возило прими сваког путника, у границама 

расположивих сједишта, као и лични пртљаг путника према величини простора за пртљаг. 

Трошкови превоза пртљага, који се може прописно смјестити у пртљажни простор, укључени су у 

цијену превоза корисника услуга. 
(2) Под личним пртљагом подразумјевају се путне торбе и кофери укупне тежине до 50 килограма. 

Цјеновником може да се предвиди посебна доплата за лични пртљаг путника тежи од 50 

килограма. Са посебном доплатом за пртљаг тежи од 50 килограма, путник мора да буде упознат и 
сагласан прије започињања такси превоза. 

(3) Предмет или пртљаг заборављене у возилу, такси превозник је дужан одмах, а најкасније у року од 

24 часа, предати у Полицијску станицу. 
(4) Такси превозник није дужан да у такси возило прими лица под утицајем алкохола и опојних дрога 

или обољело од заразних болести, лица са изузетно запрљаном одјећом, као и лични пртљаг 

путника којим би се загадило, испрљало или оштетило такси возило. 

(5) Такси превозник је дужан да такси превоз путника обави путем који путник одреди, односно 
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најкраћим путем до мјеста опредељења путника. 
 

Члан 14. 

(1) Такси возилом могу, уз пристанак возача, да се превозе и кућни љубимци. 
(2) Такси превозник је обавезан да се за вријеме вршења такси превоза према путницима опходи са 

пажњом и предусретљиво. 
 

Члан 15. 
(1) Путник може да одбије да уђе у такси возило наручено путем телефона, ако основано посумња да 

је возач  под утицајем алкохола или опојних дрога, или ако је унутрашњост возила запрљана. 
(2) Кориснику услуга превоза забрањено је: 

1) ометати возача у управљању возилом, 
2) захтијевати заустављање такси возила на мјесту на којем то није дозвољено, уколико би на тај 

начин била угрожена безбједност саобраћаја, 

3) захтијевати договарање цијене превоза на релацијама до 25 км, 
4) одбити плаћање цијене услуге превоза у висини која је утврђена таксиметром или која је 

договорена. 
 

6. ДОПУНСКИ УСЛОВИ ЗА ВОЗАЧА И ВОЗИЛО 

Члан 16. 

(1) Такси возилом може управљати возач који је стручно оспособљен и који испуњава услове 
утврђене прописима о безбједности саобраћаја на путевима. 

(2) Стручна оспособљеност из става (1) овог члана подразумијева стицање почетне квалификације и 

обавезно периодично оспособљавање. 

(3) Почетна квалификација стиче се: 
1) стручном обуком за професионално управљање возилом, која се врши у складу са прописима из 

области образовања одраслих, 

2) завршеним најмање трећим степеном образовања саобраћајне струке - возач моторног возила 
или најмање четрвртим степеном образовања саобраћајне струке друмског смјера или 

3) ако је возач до 1992.године, стекао квалификацију возача моторног возила. 
 

Члан 17. 

(1) Такси превоз може се вршити возилом (у власништву или по основу лизинга), које је технички 

исправно и регистровано и које испуњава техничко - експолатационе и друге услове утврђене 

прописима о безбједности саобраћаја на путевима. 

(2) Такси возило треба да има сљедеће карактеристике: 
1) путничко моторно возило са највише 1+4 регистрованих сједишта, облика каросерије лимузина 

или караван, или једно путничко моторно возило намјенски произведено за превоз лица са 
посебним потребама (лица са инвалидитетом) и четворо бочних врата, 

2) погонски мотор најмање снаге 40 kw, 
3) таксиметар у исправном стању, пломбиран и баждарен према прописаним метролошким 

условима и постављен на видно мјесто у возилу, 

4) уређаје за загријавање, провјетравање и освјетљавање унутрашњости возила у исправном 

стању, 
5) исправна и чиста сједишта са наслонима за главу пресвучена навлакама,  
6) предња сједишта са наслоном за главу, уређајима за помјерање сједишта и подешавање нагиба 

наслона за леђа, 
7) простор за пртљаг одвојен од простора за смјештај лица тако да се одлагање и преузимање 

пртљага обавља без улажења у возило, 

8) уграђене безбједносне појасеве за везивање лица која се превозе, 
9) исправан аудио-уређај, 

10) неоштећене спољне површине возила, 

11) исправан противпожарни апарат контролисан од стране надлежног органа, 
12) алат за монтажу и демонтажу пнеуматика, резервни точак и гарнитуру резервних сијалица, 

13) опрему за дизање возила и компримирање ваздуха у пнеуматику и 
14) прибор за интервентно чишћење возила (четка-брисач, спужва, материјал за дезинфекцију) и 

најмање пет хигијенских врећица од материјала који не пропушта течност. 
 

 

 

7. НАЧИН И ПОСТУПАК ИЗДАВЊА ЛИЦЕНЦЕ ПРЕВОЗНИКА И ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ЗА ВОЗАЧА 

ТАКСИ ПРЕВОЗА 
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Члан 18. 
(1) Такси превозник дужан је да посједује лиценцу превозника и легитимацију за возача моторног 

возила, коју издаје надлежни орган општине Доњи Жабар. 

(2) Обавезно је да се у возилу којим се врши такси превоз налази лиценца превозника и легитимација 

за возача моторног возила. 

(3) Лиценца превозника издаје се на период од пет година, а најдуже на период истицања прописане 
старосне границе од 15 година. 

1) образац лиценце превозника је прилог ове одлуке и чини њен саставни дио (прилог 1.), 

2) такси превозник подноси, уз писмени захтјев за издавање лиценце превозника, општинскoм 
органу управе надлежним за послове саобраћаја сљедећа документа: 

1. доказ о регистрацији дјелатности такси превоза из члана 2. став (2) Одлуке, 
2. доказ да располаже путничким моторним возилом из члана 2. став (4) Одлуке, 
 што се доказује овјереном копијом потврде о власништву возила, односно потврде о 

регистрацији,  

3.  лична карта, 

4. овјерена копија М2 обрасца, односно обрасца ПД 3100, 
5. увјерење надлежног органа не старијим од три мјесеца којим доказује да је измирио пореске 

обавезе по основу јавних прихода и 

6. доказ о уплаћеној такси за издавање лиценце превозника. 

3) Лиценца превозника престаје да важи: 

1. истеком рока важења, 
2.   даном брисања превозника из судског регистра, односно престанка важења рјешења за рад 

предузетника и 

3. даном престанка испуњавања услова за добијање лиценце. 
4) Продужење важења лиценце превозника врши се по поступку и начину као и приликом 

издавања. 
(4) Образац лиценце превозника садржи: 

1) назив и сједиште превозника, 

2) власништво возила, 
3) регистрски број возила, 

4) врста возила, 

5) марка возила, 
6) тип возила, 

7) број шасије, 
8) снага мотора, 

9) година производње, 

10) број сједишта, 
11) рок важења лиценце, 

12) мјесто печата и 
13) потпис овлашћеног лица. 

(5) Легитимација за возача моторног возила издаје се на период од пет година. 

1)  образац легитимације за возача моторног возила је прилог ове одлуке и чини њен саставни дио 
(прилог 2.), 

2) такси превозник подноси, уз писмени захтјев за издавање легитимације за возача моторног 
возила, општинскoм органу управе надлежним за послове саобраћаја сљедећа документа: 

1. овјерену копију дипломе, 

2. копију возачке дозволе, 
3. фотографију и 

4.  доказ о уплаћеној такси за издавање легитимације за возача моторног возила. 
3) Легитимација за возача моторног возила престаје да важи: 

1. истеком рока важења и 

2. даном престанка испуњавања услова за добијање легитимације. 
4) Продужење важења легитимације врши се по поступку и начину као и приликом издавања. 

(6) Образац легитмације за возача моторног возила садржи: 
1) назив општинског органа управе који издаје легитимацију, 

2) број и датум издавања, 

3) фотографију 3x3,5 цм, 

4) име и презиме возача, 
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5) пребивалиште возача, 
6) назив и сједиште послодавца, 

7) рок важења легитимације, 

8) мјесто печата и 

9) потпис овлашћеног лица. 
 

8. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТИМ ЛИЦЕНЦАМА ПРЕВОЗНИКА И ЛЕГИТИМАЦИЈАМА 

ЗА ВОЗАЧА МОТОРНОГ ВОЗИЛА 

Члан 19. 
(1) Евиденција о издатим лиценцама превозника и легитимацијама за возача моторног возила (у 

даљем тексту: Регистар) води општински орган управе надлежан за послове саобраћаја у писаном 

облику. 
(2) У евиденцију се уписују подаци о издатим лиценцама превозника и легитимацијама за возача 

моторног возила које је издало општински орган управе. 

(3) У евиденцију се уписују сљедећи подаци: 
1) број и датум издавања лиценце превозника и легитимације за возача моторног возила, 
2) подаци о подносиоцу захтјева за издавање лиценце превозника и легитимације за возача 

моторног возила и 

3) датум важења лиценце превозника и легитимације за возача моторног возила. 
 

9. НАДЗОР 

Члан 20. 
 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши саобраћајни инспектор, као и комунална полиција у 

складу са одредбама Закона о комуналној полицији. 
 

10. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 21. 

(1) Новчаном казном од 100 КМ до 300 КМ казниће се за прекршај  предузетник, ако: 
1) врши превоз супротно члану 2. ове одлуке, 

2) поступи супротно одредбама члана 4., 
3) накнаду за обављени превоз наплати супротно одредби члана 5., 
4) у случају немогућности да заврши започети такси превоз, поступи супротно члану 7.,  

5) нема истакнуту допунску ознаку (члан 8.), 

6)  на крову такси возила не налази се кровна ознака (члан 9.),  
7) поступи супротно одредбама члана 10., 

8) поступи супротно одредбама члана 11., 
9) не укључи таксиметар по уласку путника у возило (члан 12.),    

10) поступи супротно члану 13. став (1), 

11) не посједује лиценцу превозника (члан 18. став 1. и став 3.), 

12)   не посједује легитимацију за возача (члан 18. став 1. и став 3.).  
(2) За наведене прекршаје казниће се правно лице новчаном казном од 100 КМ до 300 КМ. 

(3) За прекршаје из става 1. казниће се и такси возач, новчаном казном у износу од 50,00 КМ. 

(4) За прекршаје који нису одређени овом одлуком, примјењују се одредбе Закона о превозу у 

друмском саобраћају Републике Српске. 
 

11.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 
Такси превозник је дужан да усклади своје пословање са одредбама ове Одлуке у року од 60 дана 

од дана ступања на снагу исте. 
 

Члан 23. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о јавном превозу лица и ствари на 

подручју општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 3/08). 
 

Члан 24. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар". 
 

Број: 01-022-77/19                                                                             Предсједник Скупштине 

19. децембар 2019.године                                                                    Перо Стевановић,с.р. 
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126. 
На основу члана 3. став (1) тачка 1) Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 47/17), члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, брoj 97/16), и Мишљења Министарства саобраћаја 
и веза Бања Лука, број 13.03/345-2531/19  од  16.12.2019.године, Скупштина општине Доњи Жабар,  на     

28. редовној сједници одржаној дана 17.12.2019.године, донијела је: 
 

О Д Л У К У 
о jaвном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине Доњи Жабар 

 

I    ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом одлуком о jaвном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине Доњи 

Жабар (у даљем тексту: Одлука) уређујe се: начин, организација и услови за вршење јавног превоза лица 

и ствари, регистарција редова вожње, превоз запрежним возилима, самарицама, пољопривредним 

машинама, мотоциклима и мотоциклима са приколицом, трициклима на моторни и други погон, облик 

као и надзор над спровођењем ове одлуке. 
 

II   УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ ПРЕВОЗА 

Члан 2. 
(1) Превозник је правно лице или предузетник који посједује одговарајућу лиценцу превозника и 

обавља превоз лица, односно ствари. 

(2) За приступ тржишту и вршење дјелатности друмског превоза, превозник је дужан да испуњава 
опште и посебне услове прописане Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Српске 

и актима донесеним на основу њега. 
 

Члaн 3. 
(1) Општи услови за вршење превоза лица и ствари стичу се регистрацијом дјелатности превоза 

лица и ствари у друмском саобраћају код надлежног регистрационог суда, или надлежног 

органа општине Доњи Жабар, у складу са посебним прописима. 

(2) Посебни услови које превозник мора да испуни ради стицања права на одговарајуће лиценце и 
легитимацију за возача, прописани су Законом и подзаконским актима из ове области. 

 

III    ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

Члан 4. 

(1) Према врсти превоза, јавни превоз се дијели на јавни превоз лица и јавни превоз ствари. 
(2) Према територијалном значају, јавни превоз се дијели на републички превоз и превоз на 

територији јединице локалне самоуправе. 

(3) Јавни превоз лица и ствари може се вршити властитим моторним возилом или моторним 
прибављеним посредством лизинга. 

 

1.   Јавни превоз лица и ствари 

Члан 5. 
(1) Јавни превоз лица врши се као линијски и ванлинијски. 

(2) Линијски превоз лица је превоз лица који се обавља на аутобуској линији по утврђеном и 
регистрованом реду вожње, и по утврђеном и објављеном цјеновнику услуга превоза. 

(3) Обавезно је да се у аутобусу којим се врши линијски превоз лица налази оригинал или овјерена 

копија регистрованог реда вожње и цјеновник услуга превоза. 

(4) Линијски превоз лица може да се обавља као приградски и градски превоз. 
(5) Приградским превозом сматра се линијски превоз лица између два или више насеља на 

територији општине Доњи Жабар. 

(6) Градским превозом сматра се линијски превоз лица на подручју насеља Доњи Жабар. 
 

Члан 6. 
(1) Јавни превоз лица, на подручју општине Доњи Жабар, врши се аутобусима, који имају 

одговарајући извод из лиценце. 

(2) У аутобусу којим се врши јавни превоз обавезно је да се налази извод из лиценце.  
(3) Аутобуси који припадају једном превознику, а служе за обављање градског и приградског 

превоза, морају да буду једнообразно обојени или да имају други карактеристичан знак 
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распознавања, са јасно и видљиво означеним улазом и излазом са вањске стране. 
 

Члан 7. 
(1) Аутобус којим се врши линијски превоз лица означава се релацијском таблом у доњем десном 

углу предњег вјетробранског стакла са назнаком аутобуске линије, крајњих и најмање једне од 

успутних аутобуских станица, односно аутобуских стајалишта или са уграђеним механизмима за 
означавање аутобуске линије. 

(2) Посада аутобуса дужна је да посједује једнообразну одјећу и истакнуту идентификациону ознаку. 

(3) Када се возилом не врши редован превоз или се не примају путници, на предњој страни возила 
поставља се одговарајућа табла са натписом: "ванредна вожња", "за гаражу - паркинг", "возило у 

квару". 

(4) У унутрашњости возила морају бити истакнуте важније одредбе о реду у возилу, означена прва два 
десна мјеста за инвалиде, ознаке улазних и излазних врата и казне за путнике затечене без 

одговарајућих возних карата. 

(5) Ако то техничке могућности дозвољавају у унутрашњости аутобуса може да буде истакнут 

цјеновник услуга, графичка карта са мрежом линија и ред вожње за линију на којој се врши 
превоз. 

(6) Аутобус којим се врши превоз мора бити чист и провјетрен са постављеним корпама или кесама 

за отпатке, а у зимском периоду и у дане када је вањска температура нижа од 10
о
С, и загријан. 

 

Члан 8. 

(1) Превозник има право да возила, опрему, возне карте и елементе информативног система који су 

у његовом власништву, користи за истицање рекламних порука, у складу са законом и 

прописима који регулишу област рекламирања. 
(2) Рекламне поруке, превозник може истицати само на начин који не ремети основну функцију 

возила, уочљивост информативних порука за кориснике градског и приградског превоза, и да не 

угрожава безбједност саобраћаја. 
 

Члан 9. 
(1) Превозник може вршити линијски превоз лица и са више аутобуса на цијелој дужини аутобуске 

линије по регистрованом реду вожње, са ознаком бис вожње. 
(2) Превозник не може линијски превоз лица вршити закупљеним аутобусом или повјерити, 

односно уступити вршење линијског превоза другом превознику. 
 

2.   Усклађивање и регистрација редова вожње 
 

Члан 10. 
(1) Регистрација реда вожње аутобуских линија врши се на основи спроведеног поступка јавног 

усклађивања редова вожње. 
(2) Усклађивање редова вожње је поступак ради успостављања регистра редова вожње аутобуских 

линија, на основу прописаних правила и процедура. 

(3) Поред поступка јавног усклађивања, из става 1. овог члана, ред вожње аутобуских линија може 

да се региструје и на основу јавног позива или спроведеног поступка додјеле концесије, у 
складу са законом којим се уређује област концесија. 

(4) Начелник општине Доњи Жабар доноси правилник којим се прописују начин, критеријуми и 

поступак усклађивања и регистрације редова вожње, образац и садржај регистра редова вожње 
за превоз лица на територији општине Доњи Жабар. 

(5) Усклађивање реда вожње у линијском превозу на територији општине Доњи Жабар врши 

Комисија за усклађивање реда вожње аутобуских линија именована од стране Начелника 

општине. 
(6) Регистрацију реда вожње у линијском превозу на територији општине Доњи Жабар врши 

Одјељење за привреду и инспекцијске послове општине Доњи Жабар. 
 

Члан 11. 
(1) Усклађивање и регистрација редова вожње обавезно се врши једном годишње. 
(2) Поступак усклађивања и регистрације редова вожње покреће се посредством јавног позива 

објављеног на сајту општине Доњи Жабар и у средствима јавног информисања, најкасније до 

01. фебруара за текућу годину. 

(3) Поступак усклађивања и регистрације рeда вожње сматра се окончаним доношењем коначног 

рјешења о регистрацији реда вожње, најкасније до 31. маја за текућу годину. 

(4) Ред вожње у линијском превозу лица региструје се на период од пет година. 
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(5) Ако усклађивањем редова вожње нису обезбијеђене потребе корисника превоза на територији 
општине Доњи Жабар, а након завршеног поступка усклађивања редова вожње, на захтјев 
заинтересованог превозника, Начелник општине може рјешењем утврдити ред вожње по ком се 

обавља превоз. 

(6) Рјешење из става 5. овог члана, важи до завршетка поступка наредног усклађивања и 
регистрације редова вожње на подручју општине Доњи Жабар. 

(7) Рјешење о регистрацији реда вожње и овјерен ред вожње доставља се превознику. 
(8) Накнаду за усклађивање и регистрацију редова вожње у линијском превозу лица на подручју 

општине Доњи Жабар уређује се Одлуком о административним таксама општине Доњи Жабар. 
 

Члан 12. 

(1) Превозник је дужан да врши линијски превоз лица уредно и редовно по регистрованом реду 

вожње. 
(2) Одступања од регистрованог реда вожње на линији могу се вршити изузетно из оправданих 

разлога (елементарне и временске неприлике као и друге техничке неприлике које угрожавају 

безбиједност саобраћаја). Превозник је дужан да о одступању и разлозима одступања обавијести 
надлежно одјељење општине Доњи Жабар као и кориснике услуга превоза. 

 

3.   Аутобуска стајалишта 
 

Члан 13. 

(1) Аутобуско стајалиште је дио површине пута намијењен за заустављање аутобуса ради уласка и 
изласка путника и које је обиљежено саобраћајним знаком. 

(2) Надлежни орган општине Доњи Жабар својом одлуком одређује аутобуска стајалишта која се 

користе за одређену врсту линијског превоза, а иста се објављује у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар “. 
(3) Аутобуси који врше јавни превоз лица у приградском превозу обавезни су да се заустављају на 

свим стајалиштима уписаним у регистровани ред вожње. 

(4) Превозник не мора да се заустави на стајалишту, ако у аутобусу нема слободних мјеста и ако 
нема путника који на том стајалишту желе да изађу. 

 

4.   Ванлинијски превоз лица 
 

Члан 14. 
(1) Ванлинијски превоз лица је превоз унапријед познате групе лица, за који се релација, цијена 

превоза, висина накнаде за споредне услуге извршене за потребе лица и пртљага који се превозе, 

и други услови, утврђују уговором између превозника и наручиоца превоза. 
(2) Уговор из става 1. овог члана обавезно се налази у возилу којим се врши превоз. 

 

Члан 15. 

(1) У возилу којим се врши ванлинијски превоз лица обавезно се налази прописно попуњен, 

закључен и овјерен путни лист са списком путника. 
(2) Путни лист је документ у ванлинијском превозу лица који, поред ознаке врсте ванлинијског 

превоза, садржи податке о превознику и путницима ( име и презиме, број личне исправе). 
 

Члан 16. 
(1)   Ванлинијски превоз може се обављати као повремени,наизмјенични и уговорени.  

(2)  Уговорени ванлинијски превоз лица је превоз познате групе лица који се обавља као превоз 

радника, ученика или студената између мјеста пребивалишта и мјеста рада, односно образовних 
установа на утврђеној релацији, без пријема и превоза других лица, при чему је превозник, за 

лица која се превозе, дужан да обезбиједи идентификационе исказнице прије почетка превоза. 

(3)  У возилу у којем се врши уговорени ванлинијски превоз лица идентификациона исказница 

замјењује путни лист са списком путника. 
(4)  Списак путника за које је издата идентификациона исказница је и саставни дио Уговора о 

превозу затечене групе путника. 

(5)  На возилу којим се врши ванлинијски превоз лица, из става 1. овог члана, у доњем десном углу 

предњег вјетробранског стакла превозник је дужан да истакне таблу са натписом: “Ванлинијски 
превоз“. 

 

5.   Јавни превоз ствари 
 

Члан 17. 
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(1) Под јавним превозом ствари подразумијева се превоз код кога су елементи и услови превоза 

(релација, цијена превоза, врста товара, тежина и други услови) утврђени уговором између 
превозника и наручиоца превоза. 

(2) Као доказ о уговору, из става (1) овог члана, сматра се товарни лист, рачун или отпремница који 

се обавезно налазе у возилу којим се врши превоз ствари. 
 

Члан 18. 

(1) На подручју општине Доњи Жабар није дозвољено вршити јавни превоз лица и ствари запрежним 

возилима, самарицама, пољопривредним машинама, мотоциклима и мотоциклима са 

приколицом, трициклима на моторни и други погон. 

(2) Изузетно, превоз запрежним возилима може да се обавља као дио туристичке понуде или 
манифестације на одређеној дионици пута или зони уз посебно одобрење надлежног одјељења. 

 

IV НАДЗОР 
 

Члан 19. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши саобраћајни инспектор, као и Комунална полиција, у 
складу са одредбама Закона о комуналној полицији. 
 

V  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20. 
(1) Новчаном казном од 500 КМ до 1.000 КМ казниће се, за прекршај правно лице aкo: 

1) врши превоз, а не испуњава или престане да испуњава опште и посебне услове за вршење 

превоза (члан 3.), 
2) у аутобусу којим врши линијски превоз лица нема оргинал или овјерену копију регистрованог 

реда вожње и цјеновник услуга (члан 5. став 3.), 

3) у аутобусу којим врши јавни превоз нема извод из лиценце (члан 6. став 2.), 
4) поступи супротно члану 7. став 1., 4. и 6., 

5) непрописно истакне рекламе и друге натписе (члан 8.), 

6) поступи супротно члану 12., 
7) поступи супротно члану 13.став.3, 

8) непрописно врши ванлинијски превоз лица (члан 14, став 2., члан 15., члан 16. став 2. и 5.), 

9) врши јавни превоз ствари, супротно одредбама члана 17. 
(2) За прекршаје, из става (1) овог члана, новчаном казном од 100 КМ до 300 КМ казниће се и 

одговорно лице у правном лицу. 

(3) За прекршаје, из става (1) овог члана, новчаном казном од 300 КМ до 800 КМ казниће се 

предузетник који врши превоз. 
(4) За прекршаје који нису одређени овом одлуком, примјењују се одредбе Закона о превозу у 

друмском саобраћају Републике Српске. 
 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 21. 
Начелник општине Доњи Жабар донијеће Правилник којим ће регулисати начин, критеријуме и 

поступак усклађивања и регистрације редова вожње, најкасније у року од 60 дана од дана ступања на 
снагу ове Одлуке. 

 

Члан 22. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине  

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-78/19                                                                             Предсједник Скупштине 

19. децембар 2019.године                                                                    Перо Стевановић,с.р. 
   

 

127. 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник Републике Српске“, број 9/17) и 

члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 

број 12/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 28. редовној сједници одржаној дана 
17.12.2019.године, у оквиру 10. тачке дневног реда, која гласи: Приједлог одлуке о подизању и 

одржавању  споменика од посебног значаја за општину Доњи Жабар, донијела је сљедећи: 
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З А К Љ У Ч А К 
 

1.  Којим се даје сагласност за изградњу споменика војводи Павлу Пајићу, на иницијативу и на 
захтјев групе грађана мјесне заједнице Лончари, окупљене око удружења „Св. Георгије“ Лончари. 

 

2.   Овај Закључак ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-79/19                                                                             Предсједник Скупштине 

20. децембар 2019.године                                                                    Перо Стевановић,с.р. 
   

 

128. 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник Републике Српске“, број 9/17) и 

члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 

број 12/17), Скупштина општине Доњи Жабар, на 28. редовној сједници одржаној 17.12.2019.године, 

донијела је сљедећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.  Усваја се финансијски план изборне комисије за 2020.годину. 

 
2.  Извјештај из тачке 1.овог Закључка, у прилогу, чини његов саставни дио. 

 

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

 

Број: 01-022-80/19                                                                             Предсједник Скупштине 

19. децембар 2019.године                                                                    Перо Стевановић,с.р. 

 
           РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

ОПШТИНАСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

                ДОЊИ  ЖАБАР 

       ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 023 

Број: 07-03-2/19 

Дана, 12.11.2019. године 
 

У складу са чланом 1.2а и чланом 2.13 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 52/04, 25/05, 52/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 

31/16) изборна комисија основне изборне јединице Доњи Жабар, на сједници одржаној 12.11.2019.године усвојила 

је:   

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОСНОВНЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДНИЦЕ ДОЊИ ЖАБАР 

ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

1. Накнада и материјални трошкови изборне комисије:                  

1.1 Накнада за рад предсједника изборне комисије.................................................   1.950,00 КМ 

1.2 Накнада за рад чланова изборне комисије .........................................................   3.900,00 КМ 

1.3 Дневнице за присуство обавезним едукацијама које организује  

Ценрална изборна комисја БиХ..............................................................................   300,00  КМ 

1.4 Трошкови горива ( рад на терену, трошкови превоза на обуке)........................... 200,00  КМ 

1.5 Накнда члановима Општинске изборне комисије за Спровођење  

едукације чланова  бирачких одбора........................................................................ 300,00 КМ 

1.6 Набавка канцеларијског материјала......................................................................... 200,00  КМ 

                                                                      УКУПНО тачка 1 --------------------    6.850,00  КМ 
 

2. Накнаде и материјални трошкови бирачких одбора: 

2.1  Накнаде предсједницима бирачких одбора.........................................................      440,00 КМ 

2.2  Накнаде члановима бирачких одбора .................................................................   1.040,00 КМ 

2.3  Накнаде замјеницима чланова бирачких одбора  ..............................................      840,00 КМ 

2.4  Трошкови горива за потребе предсједника бирачких одбора .........................       160,00 КМ 
                                            УКУПНО тачка 2 -------------   2.480,00 КМ 
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3. Уређивање бирачких мјеста (ПТТ услуге, радни материјал)    ...................................  200,00 КМ 

                                                                                        УКУПНО тачка 3 ---------------   200,00 КМ  
 

4. Трошкови обезбијеђења сендвича и освјежавајућих напитака на дан избора   ......    200,00 КМ 

                                                                                        УКУПНО тачка 4 --------------    200,00 КМ 
 

5. Непредвиђени трошкови у висини од 3% од купно планираних средстава ............    291,90 КМ 

                                                                                        УКУПНО тачка 4 --------------    291,00 КМ 
 

За реализацију Локалних избора 2020. године потребно је у буџету општине обезбиједити  

УКУПНО 10.021,90 КМ. 
 

Укупни износи по свим тачкама  дати су у нето износу. Те у исит нису укључени порези и друга давања.  
 

                                                                                                                                       Предсједница изборне комисије 

                                                                                                                        Драгана Аврамовић 
   

 

129. 
    РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

ОПШТИНА  ДОЊИ  ЖАБАР 

ЈУ „ЦЕНТАР  ЗА  СОЦИЈАЛНИ  РАД  ДОЊИ  ЖАБАР“ 
Број: 02-120-136 /19 

Датум: 12.12.2019. године 
 

На основу члана 16. Статута ЈУ „Центар за социјали рад Доњи Жабар“ („Службени гласник 
општине Доњи Жабар“, број 7/18) и члана 11. тачка 2. Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова и радних задатака Центра за социјални рад Доњи Жабар („Службени гласник 

општине Доњи Жабар“, број 09/18), директор ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ доноси 

следећу: 
 

ОДЛУКУ  О  ОБЈАВЉИВАЊУ  ЈАВНОГ  ОГЛАСА 
ЗА  ПРИЈЕМ  РАДНИКА  У  РАДНИ  ОДНОС  НА  НЕОДРЕЂЕНО  ВРИЈЕМЕ 

 

Члан 1. 

Директор ЈУ „Центар за социјални рад Доњи Жабар“ расписује јавни оглас за пријем радника у 

радни однос на неодређено вријеме: 
 

Јавни  оглас  за  пријем  радника  у  радни  однос  на  неодређено  вријеме 

у  ЈУ  „Центар  за  социјални  рад  Доњи  Жабар“ 
 

I 

 Расписује се јавни оглас за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме  у ЈУ „Центар за 
социјални рад Доњи Жабар“, и то: 

- Дипломирани социјални радник/ bachelor социјалног рада – 1 извршилац 

II 

Опис послова: 
- вођење поступка и доношење рјешења о правима из области социјалне заштите, а то су: право на новчану 

помоћ, право на додатак за помоћ и његу другог лица, подршка у изједначавању могућности дјеце и 

омладине са сметњама у развоју, смјештај у установу социјалне заштите, збрињавање у хранитељску 

породицу, правно на помоћ и његу у кући, дневно збрињавање, право на једнократну помоћ и савјетовање, 

- обавља теренске послове у циљу прикупљања података о стварном стању подносиоца захтјева,  

- врши правну коресподенцију са установама социјалне заштите, 

- води евиденцију о корисницима социјалне заштите, 

- издаје потврде и увјерења корисницима социјалне заштите у складу са ЗУП-ом, 

- сарађује са корисницима, породицама, установама васпитања и образовања, организацијама Црвеног крста и 

другим хуманитарним организацијма и фондацијама, 

- израђује социјалне анамнезе за кориснике социјалне заштите, 

- врши организацију смјештаја у установе социјалне заштите, 

- педагошки рад са малољетницима и њиховим родитељима и малољетницима без родитељског старања у 

току поступка, 

- прихват малољетника из васпитно поправног дома и лица са издражавања казне, те помоћ око њиховог 

укључења у нормалне токове живота, 
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- сарадња са правосудним органима, школама, васпитним и социјалним установама и израда анализа, 

статистичких извјештаја о корисницима и облицима социјалне заштите, 

- у поступку заснивања старатељства предузима неодложиве привремене мјере заштите како у погледу 

личности тако и у погледу имовине, 

- прибавља податке о социјално-економском статусу породице, односно лица које се ставља под 

старатељство, 

- образује комисију за попис имовине штићеника и предузима друге мјере за осигурање те имовине (обично 

након успостављања старатељства) и 

- врши надзор над радом стараоца путем личних контаката и увиђај у извјештај стараоца. 

- достава суду мишљења о дозволи за закључење брака малољетницима, 

- мишљење за закључење брака између штићеника и стараоца, 

- мирење брачних другова, 

- заступа интерес малољетника у бракоразводном спору (учествује у рочиштима, даје приједлог суду о 

повјери дјеце, улаже правна средства итд.), 

- рјешава о повјери дјеце на чување и васпитање трећим лицима, 

- у врешењу надзора над вршењем родитељског права  предузима одговарајуће мјере (као што су нпр. 

одузимање дјетета и повјеравање другом родитељу  или трећем лицу, затим покренути поступак за 

одузимање родитељског права ), 

- узимање изјава на записник о признавању очинства и достављање надлежном матичару, 

- закључује споразум између родитеља о издржавању дјеце (споразум има снагу у форми записника о 

поравнању извршне исправе), 

- води евиденцију о издржавању дјеце и родитеља, 

- доноси рјешење о контактирању родитеља са малољетном дјецом, 

- израда социјалних анамнеза за усвојенике и усвојиоце и 

- израда социјалних анамнеза за пунољетна лица по захтјеву суда. 

III 
Општи услови: 

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине; 

2. да је старији од 18 година; 

3. да има општу здравствену способност; 

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или кривично дјело 

које га чини неподобним за обављање послова на тражено радно мјесто; 

5. да се против њега не води кривични пступак. 

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у 

Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ.  

IV 

Посебни услови: 
- Висока стручна спрема првог циклуса у трајњу од најмање три, а највише четири године са најмање 180 

односно 240 ECTS бодова, звања – дипломирани социјални радник / bachelor социјалног рада, 

- Једна година радног искуства у струци, 

- Положен стручни испит из области социјалне запштите. 

V 

Потребна документација: 
Уз пријаву на јавни оглас (са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидат је дужан доставити у 

оригиналу или овјереној фото-копији доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:  

- биографија; 

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци); 

- извод из матичне књиге рођених; 

- увјерење о некажњавању (не старије од 6 мјесеци); 

- увјерење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци); 

- овјерена фотокопија дипломе о завршеној стручној спреми; 

- доказ о трaженом искуству (увјерење, потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, 

са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), 
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- изјава да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињенe на подручју бивше 

Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX  став 1. Устава БиХ.  

- увјерење о положеном стручном испиту Министарства здравља и социјалне заштите из области социјалне 

заштите (овјерена фотокопија) 

- доказ о општој здравственој способности - љекарско увјерење. 

Сви тражени документи требају бити достављени у оригиналу или овјереној копији не старији од шест 

мјесеци. 

Изабрани кандидат је дужан да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави 

Увјерење о општој здравственој способности. 
 

VI 

Сви кандидати који буду испуњавали услове Јавног огласа биће позвани на интервју, а о мјесту и времену 

одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавјештени. 
 

VII 

Рок за подношење пријава. 
 

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана последњег објављивања јавног огласа у 
„Службеном гласнику општине Доњи Жабар“ и  дневном листу „Глас Српске“. 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ „Центар за социјални рад Доњи 
Жабар“, ул. Николе Тесле број 37, 76273 Доњи Жабар, са назнаком: Пријава на конкурс. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

                                                                                                       Директор 

                          Ружица Јовичић, дипл.екон, с.р. 
   

 

 

 
САДРЖАЈ: 

 

АКТИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
 

119.  Закључак о усвајању Извода из записника са 27. редовне сједнице СО Доњи Жабар, 
120.  Одлука о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Доњи Жабар за 2019.годину, 

121.  Одлука о усвајању приједлога ребаланса буџета општине Доњи Жабар за 2019.годину, 

122.  Одлука о усвајању нацрта буџета општине Доњи Жабар за 2020.годину, 

123. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности Начелника одјељења за развој, управу и јавне службе општине 

Доњи Жабар, 

124. Рјешење о именовању вршиоца дужности Начелника одјељења за развој, управу и јавне службе општине 

Доњи Жабар, 

125.  Одлука о такси превозу на подручју општине Доњи Жабар, 

126.  Одлука о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине Доњи Жабар, 

127.  Закључак о давању сагласности за изградњу споменика војводи Павлу Гајићу, 

128.  Закључак о усвајању Финансијског плана Изборне комисије за 2020.годину. 

 
АКТИ  ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДОЊИ ЖАБАР“ 

 

129.  Одлука о објављивању јавног огласа за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме. 
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