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АКТИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
 

103. 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

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

број 9/17 и 6/20) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник 

општине Доњи Жабар“, број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 34. редовној седници 

одржаној дана 16.10.2020.године, донела: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Усваја се извод из записника са 33. редовне седнице Скупштине општине Доњи Жабар, која је 

одржана дана 25.09.2020.године. 

 
II 

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

Доњи Жабар”. 
 

Број: 01-022-47/20                                                                               Предсједник Скупштине 
Датум: 16.10.2020.године                                                                      Перо Стевановић, с.р.    

   
 

104. 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19 ), члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
број 9/17 и 6/20) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник 

општине Доњи Жабар“, број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 34. редовној седници 

одржаној дана 16.10.2020.године, донела: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Усваја се информација о извршеном упису ученика у први разред ЈУ Основна школа „Доњи 

Жабар“ за школску 2020./2021.годину. 
 

II 

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

III 

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

Доњи Жабар”. 
 

Број: 01-022-51/20                                                                               Предсједник Скупштине 
Датум: 16.10.2020.године                                                                      Перо Стевановић, с.р.    
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105. 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

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

број 9/17 и 6/20) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник 

општине Доњи Жабар“, број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 34. редовној седници 
одржаној дана 16.10.2020.године, донела: 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Усваја се Годишњи програм рада ЈУ Основна школа „Доњи Жабар“, за школску 

2020./2021.годину. 
 

II 
Годишњи програм рада из тачке I, у прилогу, чини саставни део овог Закључка.  

 

III 

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

Доњи Жабар”. 
 

Број: 01-022-52/20                                                                               Предсједник Скупштине 

Датум: 16.10.2020.године                                                                      Перо Стевановић, с.р.    
   

 

106. 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

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

број 9/17 и 6/20) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник 
општине Доњи Жабар“, број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 34. редовној седници 

одржаној дана 16.10.2020.године, донела: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Усваја се извештај о раду и реализацији васпитно-образовног рада ЈУ Основна школа „Доњи 

Жабар“ на крају школске 2019./2020.године. 
 

II 
Извештај  из тачке I, у прилогу, чини саставни део овог Закључка.  
 

III 

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

Доњи Жабар”. 
 

Број: 01-022-53/20                                                                               Предсједник Скупштине 
Датум: 16.10.2020.године                                                                      Перо Стевановић, с.р.    

   

 

107. 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

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

број 9/17 и 6/20) и члана 137. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник 

општине Доњи Жабар“, број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 34. редовној седници 
одржаној дана 16.10.2020.године, донела: 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Усваја се План рада зимске службе за зимску сезону 2020./2021.године. 
 

II 

План рада зимске службе из тачке I, у прилогу, чини саставни део овог Закључка.  
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III 

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

Доњи Жабар”. 
 

Број: 01-022-54/20                                                                               Предсједник Скупштине 
Датум: 16.10.2020.године                                                                      Перо Стевановић, с.р.    

 

ПЛАН РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 

1. УВОД 

Послови зимске службе обухватају мјере и радње потребне за обезбјеђење проходности путева и 
безбједно одвијања саобраћаја у зимским условима који наступају када је онемогућено нормално 

одвијање саобраћаја у случају: 

1) сњежних падавина, 
2) завијавања путева усљед дејства вјетра и 

3) поледице на коловозу усљед ниске температуре или ледене кише. 

Зимски период одржавања путева обухвата период од 15. новембра текуће године до 15. марта 
наредне године, а зависно од временских прилика и метеоролошких прогноза, тај период може почети и 

раније, односно завршити касније. 

Правни оквир за доношење овог Плана чине: 

- Закон о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11), 
- Правилник о одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева и путних објеката („Службени 

гласник Републике Српске“, број 6/15), 

-  Одлука о комуналним дјелатностима („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 31/13), и 
- Одлука о одржавању, заштити, развоју и управљању локалним и некатегорисаним путевима и 

улицама у насељу („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 5/11 - други пречишћен 

текст и 9/11 - измјена и допуна). 

Реализација послова зимске службе вршиће се у складу са потребама. 
 

2.  ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
Локални путеви на подручју општине Доњи Жабар одређују се као путеви првог приоритета на 

којима се обезбјеђује непрестано чишћење у циљу осигурања сталне проходности, и то: 

1. Пут од центра насељеног мјеста Човић Поље, преко Видаковића раскрснице, Милине липе, Доњег 
Поља, до магистралног пута Пелагићево - Лончари М1.8 (Ловац), у дужини од 10.3 km, Л-1, 

2. Пут од Милине липе до магистралног пута Лончари-Тузла (код Ђорђића), у дужини од 1.5 km, Л-2, 

3. Пут кроз Цвијане (од пута Р462) до границе са КО Човић Поље, у дужини од 2.1 km, Л-3, 
4. Пут кроз Миливојевиће (нови), у дужини од 1.1 km, Л-4, 

5. Пут Петковића раскрсница-Жаркића мост, у дужини од 0.6 km, Л-5, 

6. Пут кроз Круниће, у дужини од 1.2 km, Л-6, 

7. Стари пут за Орашје (Косановић-Лепница), у дужини од 3 km, Л-7, 
8. Дријенски пут, у дужини од 1.7 km, Л-8, 

9. Пут за Јењић, у дужини од 2 km, Л-9, 

10. Пут од магистралног пута Лончари - Орашје ("Станара") кроз центар Човић Поља (Школа) до 
границе са  КО Обудовац, у дужини од 4.7 km, Л-10, 

11. Пут за Матиће од зграде школе у Човић Пољу до границе КО Матићи, у дужини од 1.3 km, Л-11, 

12.  Пут кроз Вуковиће, у дужини од 1.6 km, Л-12, 

13.  Пут кроз Јуришиће, у дужини од 1 km, Л-13, 
14.  Пут кроз Поповиће, у дужини од 1,2 km, Л-14, 

15.  Пут кроз "Зариће" (Човић Поље), у дужини од 0,43 km, Л-17, 

16.  Пут у "Баре" (Доњи Жабар), у дужини од 0,5 km, Л-15, 
17.  Пут према мјесном гробљу у Доњем Жабару(насип), у дужини од 1,45 km, Л-16, 

18.  „Дујковача"2 (к.ч. 1158/60, КО Лончари), у дужини од 0,5 km, Л-18, 

19.  "Дујковача"3 (к.ч. 1158/69, КО Лончари), у дужини од 0,55 km, Л-19, 
20.  "Дујковача"4 (к.ч. 1158/155, КО Лончари), у дужини од 0,6 km, Л-20, 

21.   "Дујковача"5(к.ч. 1158/168, КО Лончари), у дужини од 0,6 km, Л-21, 

22.   Пут кроз Ристиће и Вуковиће до мјесног гробља у Доњем Жабару, у дужини од 1,16  km, Л-22, 
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23. Пут кроз Миливојевиће и Стојшиће почиње од улице Светог Саве (од продавнице у Доњем 

Пољу), обухвата к.ч.бр. 2652/1, 2652/5, 2363/1 и дио к.ч.бр.3459, све к.о. Доњи Жабар, и излази на 
улицу Светог Саве код куће Симе Вуковића, у дужини од 1463 m, Л-23, 

24. Пут поред Старог Храста почиње од Магистралног пута Тузлаа М1.8 Орашје (од улице Цара 

Лазара у Лончарима) и обухвата земљиште означено као к.ч.бр.293, 1259  и 1258, све к.о. Лончари, 
део к.ч.бр.3424 и 3427 к.о. Доњи Жабар, и спаја се са улицом Српском у Доњем Жабару, дужине 

1262 m, Л-24.   

Укупна дужина локалних путева на подручју општине Доњи Жабар износи 41 815 m
1
. 

 

3.  ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

Послови зимске службе повјеравају се даваоцу услуге у складу са прописима о јавним набавкама. 
Сњежне падавине је потребно уклањати са коловоза локалних и других путева и других јавних 

површина одмах по започињању падавина, а обавезно када достигну висину која онемогућава или 

знатно отежава њихово редовно коришћење и употребу, односно када угрожавају безбиједно одвијање 
саобраћаја. 

Уклањање сњежних падавина је потребно вршити одговарајућим возилима, машинама и опремом, 

према прописаним стандардима. 

У случају већих сњежних падавина, поред свих локалних путева, приоритетни су и сви путеви 
који воде према мјесним гробљима на подручју општине Доњи Жабар. 

Овлашћени давалац комуналних услуга зимске службе дужан је сњежне падавине уклањати и са 

прикључних прилаза и приступа који повезују јавне локалне путеве и јавне објекте (локални и државни 
органи и организације, мјесне заједнице, основне школе и друге јавне установе). 

У случају појаве поледице, као и у превентивне сврхе, коловози локалних јавних путева и друге 

јавне површине и по утврђеним приоритетима, је потребно посипати средствима која спречавају 
стварање поледице, леда, односно клизање и убрзавање отапања снијега и леда. 

Снијег и лед који се уклања са јавних површина скупља се на гомиле, на мјестима погодним за 

одвоз. 
 

4.  УПУЋУЈУЋЕ ОДРЕДБЕ 

Овлашћени давалац комуналних услуга зимске службе дужан је у свему осталом да се у вршењу 
послова зимске службе придржава одредаба Правилника о одржавању, рехабилитацији и заштити јавних 

путева и путних објеката („Службени гласник Републике Српске“, број 6/15). 
   

 

108. 
На основу члана 48. став 1, a у вези са чланом 46. став 4. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. став 2. 
тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16 и 36/19) и 

члана 36. став 2. тачка 4. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 

број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 34. редовној седници одржаној дана  

16.10.2020.године, донела: 
 

О Д Л У К У  
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА ПРВО 

ПОЛУГОДИШТЕ 2020.ГОДИНЕ (период од 01.01.2020.-30.06.2020.године) 
 

Члан 1. 

Усваја се финансијски извештај о извршењу буџета општине Доњи Жабар за прво полугодиште 
2020.године, период од 01.01.2020.-30.06.2020.године, који се састоји из: 

 

 

 ТАБЕЛА А)  ПРИХОДИ  

Редни бр. ВРСТА ПРИХОДА ИЗНОС у КМ 

1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 397.142 

2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 56.746 

3. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ-ПОМОЋИ 170.138 

 УКУПНИ  ПРИХОДИ: 624.026 
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Члан 2. 

Остварени приходи и примици - буџетска средства и распоред буџетских средстава - расходи и 

издаци по основним и ближим намјенама у билансу општине Доњи Жабар за период од 01.01. - 
30.06.2020.године приказани су у табеларном прегледу који чини саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

Буџетски дефицит-негативна разлика између буџетских прихода и примитака и збира буџетских 

расхода и издатака (вишак расхода над приходима) износи 42.518 КМ. 
 

Члан 4. 
Извјештај о извршењу буџета општине Доњи Жабар за период од 01.01. - 30.06.2020.године, у 

прилогу, чини саставни дио ове Одлуке. 
 

Члан 5. 

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

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-48/20                                                                               Предсједник Скупштине 
Датум: 16.10.2020.године                                                                      Перо Стевановић, с.р.    

 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
O ИЗВРШЕЊУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2020.ГОДИНЕ 

 

У   В   О   Д 

Извјештај о извршењу буџета општине Доњи Жабар за период од 01.01. - 30.06.2020.године 
састављен је на бази евиденције у књиговодству, а у складу са Законом о буџетском систему, Законом о 

рачуноводству, Правилником о финансијском извјештавању буџетских корисника, рачуноводственим 

стандардима РС и другим прописима из области рачуноводствено финансијских активности буџетских 
корисника.  

На основу Одлуке Скупштине општине Доњи Жабар усвојен је буџет за 2020.годину, гдје су 

утврђени укупни приходи у износу од 1.484.237 КМ. 

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

Општина Доњи Жабар је у периоду од 01.01. - 30.06.2020.године oстварила укупне приходе у 

износу од 624.026 KM, односно 42% у односу на планиране, а 112% у односу на остварење у истом 
периоду претходне године. 

 

Структуру остварених прихода у периоду од 01.01. - 30.06.2019.години чине: 

1. Порески приходи                                                                    397.142 KM 
2. Непорески приходи                                                                  56.746 KM 

3. Трансфери између буџетских јединица - помоћи               170.138 KM 

                                                        Укупни приходи:                 624.026 KM 
 

Укупни расходи у посматраном периоду износе 666.544 КМ, што представља остварење од 45% у 

односу на планиране за 2020.годину, а 101% у односу на остварење у истом периоду претходне године. 
 

Структуру остварених расхода чине: 
1. Tекући расходи                                                                                 478.673 KM 

2. Трансфери између различитих јединица власти                               2.060 КМ 

3. Трансфери унутар исте јединице власти                                       107.400 КМ 

   

 ТАБЕЛА Б)  РАСХОДИ  

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 478.673 

2. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ-ПОМОЋИ 109.460 

3. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ-    КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 41.627 

4. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 36.784 

 УКУПНИ РАСХОДИ: 666.544 
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4. Издаци за нефинансијску имовину - капитални расходи              41.627 KM 

5. Издаци за отплату дугова                                                                  36.784 KM 
                                                                        Укупни расходи:           666.544 KM    

 

Вишак расхода (дефицит) над приходима износи 42.518 KM.  
 

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА 

                                                           СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА                                                                                                                                                                                                

63,64

9,1

27,26 0
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

НЕПОРЕСКИ

ПРИХОДИ

ТРАНСФЕРИ

ГРАНТОВИ

 

 

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 

Порески приходи у периоду од 01.01. - 30.06.2020.године износе 397.142 KM, односно индекс 
њиховог остварења у односу на планиране за 2020.годину је 38, а у односу на остварење у истом 

периоду претходне године је 91. Учешће пореских прихода у односу на укупно остварене приходе је 

63,64%. 
Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности, који обухватају порез на 

приходе од самосталних дјелатности, порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу 

и порез на лична примања по основу радног односа остварени су у износу од 12.319 КМ  или 23% у 

односу на план, а 91% у односу на остварење у истом периоду претходне године.  
Порез на имовину, у чијој структури су порез на имовину, порез на непокретности, порез на 

наслијеђе и поклоне и порез на пренос непокретности и права су остварени у износу од 6.264 КМ.  

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

Индиректни порези (ПДВ) су остварени у износу од 377.927 KM. Остварење овог, као 

најзначајнијег прихода је 40% у односу на планиране, а 93% у односу на остварење у истом периоду 
претходне године. 

 

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 
Непорески приходи у посматраном периоду износе 56.746 КМ, односно 28% у односу на 

планиранe, а 96% у односу на остварење у  истом периоду претходне године. Њихово учешће у укупно 

оствареним приходима је 9,10%. 
Oпштинске административне таксе су остварене у износу од 2.928 KM, што у односу на планирану 

величину представља остварење од 20%, а у односу на остварење у истом периоду претходне године 

49%.  
Приход  по основу комуналних такси кojи je остварен у износу од 16.958 KM, што представља 

38% од плана, а 92% од остварења у истом периоду претходне године.  

Накнаде по разним основама су остварене у износу од 23.266 KM, што представља остварење од 

25% у односу на планиране величине, а 120% у односу на исти период претходне године. Код неких 
накнада које су планиране буџетом дошло је до пада, а кoд неких до пораста у односу на планиране 

пошто их је тешко реално планирати. 

Приходи од пружања јавних услуга износе 11.701 KM, што у односу на планирану величину 
представља остварење од  59%, а у односу на остварење у истом периоду претходне године 241%.   

 

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ - ПОМОЋИ 

су пристигли од буџета Републике у износу од 170.138 КМ, a односе се на редован трансфер од 

Министарства управе и локалне самоуправе у износу од 21.428 КМ за први квартал 2020.године као 

помоћ неразвијеној општини, трансфер од Министарства здравља и социјалне заштите у износу од 
40.310 КМ, трансфер од Министарства финансија у износу од 1.000 КМ за трошкове комуналног 

полицајца у активностима обиласка лица у самоизолацији и трансфер од Владе РС у износу од 107.400 

КМ за покриће текућих расхода због смањеног обима прихода насталог пандемијом изазваном корона 
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вирусом. Од трансфера од Министарства здравља за суфинансирање социјалне заштите на подручју 

наше општине односи се 33.841 КМ, а за личне инвалиднине 6.469 КМ.  Њихово учешће у укупно 
оствареним приходима је 27,26%. 

 

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА 

                                                                  СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ВРСТАМА 

             

81.7

12.46

3.72

2.12

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

КАПИТАЛНИ

РАСХОДИ

ИЗДАЦИ ЗА

ОТПЛАТУ ДУГОВА

ТРАНСФЕРИ

        

ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

Текући расходи су остварени у износу од  478.673 КМ, односно, индекс остварења у односу на 
годишњи план je 40, а у односу на исти период претходне године је 89. Учешће ових расхода у укупно 

оствареним расходима је 71,81%   

Расходи за лична примања су остварени у износу од 260.747 КM или 42% у односу на планиране, а 
92% у односу исти период претходне године. У структури ових расхода средства за бруто плате 

запослених износе 219.500 КМ, а расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених износе 38.389 КМ. У бруто накнаде спадају: накнаде за превоз радника на посао и са посла, 

накнаде за топли оброк и јубиларне награде.  
Расходи по основу коришћења роба и услуга износе 95.042 KM, што je за 15% мање у односу на 

половину годишњег плана, а за 10% мање у односу на исти период претходне године. У оквиру ових 

трошкова налазе се расходи прокњижени на економским кодовима од 412100 -  412900, а односе се на 
трошкове Скупштине, Административне службе, Центра за социјални рад и Мјесних заједница. 

Трошкови закупа опреме су остварени у износу од 1.210 КМ што је у складу са планом. Ови 

трошкови се односи на закуп линије за трезорско пословање. 
Трошкови електричне енергије су остварени у износу од 8.784 КМ или 56% у односу на план, а 

130% у односу на исти период претходне године. 

Трошкови услуга одвоза смећа остварени су у износу од 475 KM, односно 37% у односу на план. 

Расходи за  поштaнске и телефонске услуге су остварени у износу од 5.803 КМ, односно 35% у односу 
на план. Расходи за канцеларијски материјал остварени су у износу од 3.024 KM, што је за 3% мање од 

половине годишњег плана, а за 33% више од остварења у истом периоду претходне године.  

Расходи за текуће одржавање су у укупном износу остварени у износу од 3.673 КМ, односно 10% 
у односу на план, што значи да су ови расходи у првој половини године остварени у знатно мањим 

износима у односу на план. 

Расходи по основу утрошка горива износе 1.572 КМ, што представља смањење за 20% у односу на 

половину годишњег плана, а смањење за 39% у односу на исти период претходне године. Трошкови 
платног промета су остварени у износу од 2.451 КМ, што је за 1% мање од плана, а 1% мање у односу на 

исти период претходне године.  

Расходи за услуге јавног информисања који се односе на услуге штампања, објављивање тендера, 
огласа итд. остварени су у износу од 1.294 КМ или 43% у односу на план, а 79% у односу на исти период 

претходне године. Услуге медија су остварене у износу од 501 КМ. Расходи за геодетске услуге су 

остварени у проценту од 40% у односу на планиране. Расходи за компјутерске услуге у износу од 2.585 
КМ односе се на техничку подршку Ресора за трезор.  

Расходи за услуге одржавања јавних површина су остварени у износу од 3.420 КМ.  

Трошкови енергије за јавну расвјету су остварени у износу од 13.040 КМ, што је 62% од годишњег 

плана, а за 25% више у односу на остварење у истом периоду претходне године.  
Расходи за бруто накнаде по основу повремених и привремених послова и уговора о дјелу су 

повећани у односу на  планиране за 28%. Расходи за накнаде члановима комисија и радних група износе 

293 КМ или 7% у односу на годишњи план. Расходи за накнаде ОИК износе 1.400 КМ или 16% од 
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годишњег плана. Трошкови репрезентације - чајна кухиња су смањени у односу на половину годишњег 

плана за 20%, а у односу на исти период претходне године су смањени за 25%.  
Трошкови репрезентације износе 1.705 КМ, односно 85% у односу на план, а 356% у односу на 

исти период претходне године.  За противградну заштиту је издвојено 3.000 KM, односно 33% у односу 

на годишњи план, а према уговору са Владом РС. Остали непоменути расходи износе 1.541 КМ, а 
односе се на обезбјеђење зграде општине и сл. 

Расходи по основу камата на примљене зајмове су остварени у износу од 16.923 KM или 45% у 

односу на план, a односе се на кредитна средства реализована у 2017. и 2018.години. 

Субвенције у првој половини 2020.године износе 2.695 КМ и остварене су у проценту од 36% у 
односу на годишњи план. Односе се на субвенције по основу утрошка електричне енергије канализације 

и одвоза смећа за грађане. 

Грантови у периоду од 01.01. - 30.06.2020.године износе 13.098 KM, односно 26% у односу на 
план, а за 32% су мањи од остварења у истом периоду претходне године. 

Средства за спортске организације су издвојена у износу од 5.636 KM, односно 47% у односу на 

план. 

За Борачку организацију је издвојено 2.166 KM. 
Савезу општина и градова дозначено је 125 КМ, за суфинансирање Ватрогасне јединице 482 КМ, 

Удружењу пољопривредника 507 КМ, амбуланти за трошкове електричне енергије 2.425 КМ и осталим 

удружењима 1.503 КМ. 
Дознаке на име социјалне заштите износе 89.568 KM, што представља остварење  од 41% од 

планираних величина на годишњем нивоу, а 81% у односу на исти период претходне године. 

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују од стране буџета износе 68.505  
КМ, а односе се на следеће дознаке: редовне дознаке корисницима социјалне заштите у чијем дијелу 

учествује и Министарство здравља, додатак за помоћ и његу другог лица, помоћ у кући, смјештај у 

домове и једнократне социјалне помоћи које се исплаћују из средстава општинског буџета.  

Средства за војне инвалиде, рањене борце и породице погинулих бораца су издвојена у  висини од 
1.400 KM. Стипендије студентима су исплаћене у висини од  7.600 KM, односно, индекс њиховог у 

односу на планиране је 45. Индекс остварења трошкова превоза ученика у односу на план је 20. Ови 

трошкови се односе на превоз ученика у основну школу у износу од 6.000 КМ и средње школе у износу 
од 4.763 КМ. Текуће помоћи породици, дјеци и омладини - подстицај наталитету су издвојене у износу 

од 800 или 80% од планиране величине. Остале текуће дознаке грађанима су издвојене у износу од 500 

KM (11% од годишњег плана), a oдносе се на помоћи појединцима на основу појединачних захтјева. 
Трансфери између различитих нивоа власти износе 2.060 КМ или 37% у односу на годишњи план, 

а односе се на здравствено осигурање социјално угрожених лица. 

Трансфери унутар исте јединице власти износе 107.400 КМ, а односе се на Трансфер (приход) од 

Владе РС намијењен за покриће текућих расхода због смањеног обима прихода насталог пандемијом 
изазваном Корона вирусом.  

 

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 

ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ 

Трошкови за набавку сталних средстава су остварени у износу од 41.627 KM, или 27% у односу на 
план. Учешће ових трошкова у укупном расходима је 6,25%. За адаптацију зграде „Агропосавина“ 

утрошено је 32.600 КМ или 30% у односу на план. За аутобуско стајалиште је утрошено 644 КМ. За 

вањско уређење око зграде „Агропосавина“ је утрошено 1.041 КМ. За јавну расвјету утрошено је 6.992 

КМ, што је 70% у односу на план. За набавку опреме утрошено је 350 КМ или 23% у односу на 
планирану величину. 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА у износу од 36.784 KM или 35% у односу на план односе се на 

поврат дијела дугорочног кредита Новој банци који је реализован у 2017.години и поврат дијела 
дугорочног кредита по основу кредитног задужења од ИРБ путем Нове банке, а који је реализован у 

2019.години за измирење обавеза из ранијих година. Учешће ових трошкова у укупном расходима је 

5,52%.  
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

У периоду од 01.01. - 30.06.2020. године средства  буџетске резерве у износу од 5.000,00 КМ су 

распоређена на економски код 511120-Уређење круга око нове зграде општине у истом износу.  

РЕАЛОКАЦИЈА СРЕДСТАВА 
У периоду од 01.01. - 30.06.2020.године је извршена следећа реалокација буџетских средстава: 

- са економског кода 511120 - Асфалтирање локалних путева у износу од 11.000,00 КМ 

реалоцирно је на економски код 511120 - Уређење круга око нове зграде општине, 
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- са економског кода 511290 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 

осталих објеката - Јавна расвјета у износу од 3.000,00 КМ реалоцирано је на економски код 511120 - 
Уређење круга око нове зграде општине и 

- са економског кода 412520 - Уређење круга око нове зграде општине у износу од 3.000,00 КМ, 

реалоцирано на економски код 511120 - Уређење круга око нове зграде општине. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Разматрање Извјештаја о извршењу буџета за период од 01.01. - 30.06.2020.године предвиђено је 
програмом рада Скупштине општине Доњи Жабар, а у складу са чланом 46. Законом о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 52/14). 

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

Анализа се састоји из два дијела: анализа прихода и анализа расхода.  

У оквиру анализе прихода анализирани су порески приходи, непорески приходи и трансфери 
између буџетских јединица - помоћи кojе чине структуру прихода. 

Расходи су приказани табеларно према економској, организационој и функционалној 

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

имовину - капитални расходи, трансфери и издаци за отплату дугова.  
   

 

109. 
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 и 6/20), Скупштина 
општине Доњи Жабар је, на 34. редовној седници одржаној дана 16.10.2020.године, донела: 
 

О Д Л У К У   
О УСВАЈАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗA 2020.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Усваја се нацрт ребаланса буџета општине Доњи Жабар за 2020.годину у укупном износу од 
1.556.434 KM.               
 

Члан 2. 

Саставни део ове одлуке је нацрт ребаланса 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: 01-022-49/20                                                                               Предсједник Скупштине 
Датум: 16.10.2020.године                                                                      Перо Стевановић, с.р.    

 

 
 

Н А Ц Р Т     О Д Л У К Е 
O РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2020.ГОДИНУ 

 

У  В  О  Д 

Ребаланс буџета општине Доњи Жабар за 2020.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 не планирања или недовољног планирања одређених ставки у структури прихода и расхода. 

Укупни приходи ребалансом су планирани у износу од 1.556.434 КМ. Структуру прихода чине 

порески приходи у износу од 980.285 КМ, непорески приходи у износу од 198.025 КМ, грантови у 

износу од 80.000 КМ, трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти у износу од 
274.430 КМ и суфицит из претходне године у износу од 23.694 КМ. 
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Укупни расходи су планирани у износу од 1.556.434 КМ, од чега текући трошкови износе 

1.243.998 КМ, трансфери између различитих јединица власти износе 5.500 КМ, издаци за нефинансијску 
имовину - капитални расходи износе 192.406 КМ, издаци за отплату дугова 74.530 КМ, остали издаци 

30.000 КМ  и буџетска резерва 10.000 КМ. 

Структура прихода и расхода је приказана у табелама које предстоје. 
 

       Р  Е  Б  А  Л  А  Н  С        Б   У   Џ   Е   Т   А 

ОПШТИНE ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2020.ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО 

Економски  
код 

О П И С 
УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ ЗА 

2020. 

НАЦРТ 
РЕБАЛАНСА 

ЗА 2020. 

ИНДЕКС 
(4/3) 

1 2 3 4 5 

  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ  1.384.237 1.532.740 111 

710000 Порески приходи 1.056.717 980.285 93 

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 53.000 100 

714000 Порези на имовину 40.717 40.285 99 

715000 Порези на промет производа и услуга 8.000 8.000 100 

716000 Царине и увозне даџбине       

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 950.000 874.000 92 

719000 Остали порески приходи 5.000 5.000 100 

720000 II Непорески приходи 201.520 198.025 98 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних 
разлика 8.000 8.000 100 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 173.000 180.000 104 

723000 Новчане казне 20 25 125 

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

729000 Остали непорески приходи 20.500 10.000 49 

730000 III Грантови 0 80000   

731000 Грантови 0 80.000   

780000 IV Трансфери између или унутар јединица власти 126.000 274.430 218 

781000 Трансфери између буџетских јединица различитог нивоа власти       

787000 Трансфери између различитих јединица власти 126.000 274.430 218 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти       

  Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  1.218.901 1.259.498 103 

410000 I Текући расходи  1.208.401 1.243.998 103 

411000 Расходи за лична примања запослених 618.000 664.790 108 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 270.731 256.138 95 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 37.670 37.670 100 

414000 Субвенције 7.500 16.400 219 

415000 Грантови 50.500 51.000 101 

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

221.000 214.500 
97 

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

    
  

418000 
Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расх.транс.     
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419000 
Расходи по судским рјешењима 3.000 3.500 

117 

480000 II Трансфери између и унутар  јединица власти 5500 5500 100 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 
5.500 5.500 

100 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти       

* * *  III Буџетска резерва 5.000 10.000 200 

  В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (А-Б) 165.336 273.242 165 

  Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-II-IV)   -160.806 -192.406 120 

810000 I Примици за нефинансијску имовину 0 0   

811000 Примици за произведену сталну имовину       

812000 Примици за драгоцјености       

813000 Примици за непроизведну сталну имовину 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   

881000 

Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар 

јединица власти 0 0   

510000 III Издаци за нефинансијску имовину 160.806 192.406 120 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 160.806 192.406 120 

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) 4.530 80.836 1784 

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

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

910000 I Примици од финансијске имовине 0 0   

911000 Примици од финансијске имовине       

918000 

Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар 

јединица 0 0   

610000 II Издаци за финансијску имовину 0 0 0 

611000 Издаци за финансијску имовину       

618000 

Издаци од финансијске имовине из трансакција између или унутар 

јединица 0 0   

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

920000 I Примици од задуживања 0 0   

921000 Примици од задуживања 0 0   

928000 

Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединица 

власти 0 0   

620000 II Издаци за отплату дугова 74.530 74.530 100 
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621000 Издаци за отплату дугова 74.530 74.530 100 

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

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

930000 I Остали примици       

931000 Остали примици       

938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти       

630000 II Остали издаци 30000 30000 100 

631000 Остали издаци 30.000 30.000 100 

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти       

*** И. Расподјела суфицита из ранијих периода 100.000 23.694 24 

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

 

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2020.ГОДИНУ -  

БУЏЕТСКИ  ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Економски  
код 

О П И С 

УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ ЗА 

2020. 

НАЦРТ 
РЕБАЛАНСА 

ЗА 2020. 

ИНДЕКС 
(4/3) 

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ   1.384.237 1.532.740 111 

710000 П о р е с к и  п р и х о д и 1.056.717 980.285 93 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0 0   

711100 Порези на доходак 0 0   

711200 Порези на добит правних лица       

711300 Порези на приходе од капиталних добитака       

712000 Доприноси за социјално осигурање 0 0   

712100 Доприноси за социјално осигурање       

713000 
Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 

53.000 53.000 100 

713100 Порези на лична примања и приходе од самост. дјелатности 53.000 53.000 100 

714000 Порези на имовину 40.717 40.285 99 

714100 Порез на имовину 34.217 33.785 99 

714200 Порези на наслеђе и поклоне 1.500 1.500 100 

714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције 5.000 5.000 100 

714900 Остали порези на имовину       

715000 Порези на промет производа и услуга 8.000 8.000 100 

715100 Порези на промет производа  500 500 100 

715200 Порези на промет услуга       

715300 Акцизе 7.500 7.500 100 

716000 Царине и увозне даџбине       

716100 Царине и увозне даџбине       

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 950.000 874.000 92 

717100 Индиректни порези дозначени од УИО 950.000 874.000 92 

719000 Остали порески приходи 5.000 5.000 100 
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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 201.520 198.025 98 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних 
разлика 8.000 8.000 100 

721100 
Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права 

      

721200 
Приходи од закупа и ренте 

8.000 8.000 100 

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 173.000 180.000 104 

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 20.000 27.000 135 

722500 Спонзорство за сајам привреде 0 0   

723000 Новчане казне 20 25 125 

723100 Новчане казне 20 25 125 

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

728100 

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

др.јед.власти       

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

729000 Остали непорески приходи 20.500 10.000 49 

729121 Самодопринос за јавну расвјету 4.000 0 0 

729100 Остали непорески приходи 16.500 10.000 61 

729100 Остали непорески приходи 0 0   

730000 Г р а н т о в и 0 80.000   

731000 Грантови 0 80.000   

731100 Грантови из иностранства       

731200 Грантови из земље 0 80.000   

780000 Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у  и л и  у н у т р   ј е д и н и ц а    в л a с т и 126.000 274.430 218 

787000 
Трансфери између различитих јединица власти 

126.000 274.430 218 

787100 Трансфери од државе       

787200 Трансфери од ентитета 126.000 274.430 218 

787300 Трансфери од јединица локалне самоуправе       

787400 Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања       

787900 Трансфери од осталих јединица власти       

788000 Трансфери унутар исте јединице власти       

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0 0   

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

811000 Примици за произведену сталну имовину 0 0   
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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 0   

813100 Примици за земљиште 0 0   

813200 Примици за подземна и површинска налазишта       

813300 Примици за остала природна добра       

813900 Примици за осталу непроизведену имовину       

814000 
Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених 
послова 0 0   

814100 
Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених 
послова       

815000 Примици за сталне залихе 0 0   

815100 Примици за стратешке залихе       

816000 
Примици од залиха материјала, учинка, робе и ситног инвентара, амбалаже 
и сл. 0 0   

816100 

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

и сл.       

880000 П р и м и ц и  з а  н е ф и н а с и ј с к у  и м о в и н у  и з   т р а н с а к ц и ј а  0 0   

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

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

  

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 1.384.237 1.532.740 111 

 

 

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ Д.ЖАБАР ЗА 2020.ГОДИНУ -   

  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Економски  
код 

О П И С 
УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ ЗА 

2020. 

НАЦРТ 
РЕБАЛАНСА 

ЗА 2020. 

ИНДЕКС 
(4/3) 

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  1.218.901 1.259.498 103 

410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и  1.208.401 1.243.998 103 

411000 Расходи за лична примања 618.000 664.790 108 

411100 Расходи за бруто плате 506.000 551.000 109 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 

109.000 108.940 100 

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

0 0   

411400 
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 

3.000 4.850 162 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 270.731 256.138 95 

412100 Расходи по основу закупа 2.450 2.450 100 

412200 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга 36.844 31.100 84 

412300 Расходи за режијски материјал 9.500 9.300 98 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 0 0   

412500 Расходи за текуће одржавање 36.500 44.100 121 
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412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 5.300 4.380 83 

412700 Расходи за стручне услуге 46.917 29.435 63 

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

28.000 35.000 125 

412900 Остали некласификовани расходи 105.220 100.373 95 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 37.670 37.670 100 

413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности       

413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата       

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 37.670 37.670 100 

413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства       

413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова       

413800 Расходи по основу негативних курсних разлика из пословања       

413900 Расходи по основу затезних камата       

414000 Субвенције 7.500 16.400 219 

414100 Субвенције 7.500 16.400 219 

415000 Грантови 50.500 51.000 101 

415100 Грантови у иностранство       

415200 Грантови у земљи 50.500 51.000 101 

416000 

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

општина и градова 221.000 214.500 97 

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и 
градова 221.000 214.500 97 

416300 
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 0 0   

417000 
Дознаке на име социјалне заштите које  исплаћују институције обавезног 
социјалног осигурања 0 0   

417100 
Дознаке по основу пензијског осигурања 

      

417200 
Дознаке по основу здравственог осигурања 

      

417300 
Дознаке по основу осигурања од незапослености 

      

417400 
Дознаке по основу дјечије заштите 

      

418000 
Расходи финансирања, други финансијски трошкови тасх.трансакција 

      

418100 
Расходи финансирања, други финансијски трошкови између јединица 
власти       

418200 
Расходи из трансакција размјене између јединица власти 

      

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

418400 
Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти 

      

419000 
Расходи по судским рјешењима 

3.000 3.500 117 

419100 
Расходи по судским рјешењима 

3.000 3.500 117 

480000 Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у и  у н у т а р  ј е д и н и ц а   в л а с т и  5.500 5.500 100 

487000 
Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 

5.500 5.500 100 

487000 Трансфери између различитих јединица власти       

487100 Трансфери држави       

487200 Трансфери ентитету 0 0   

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе       

487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 5.500 5.500 100 

487900 Трансфери осталим нивоима власти       
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488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0   

488100 Трансфери унутар исте јединице власти       

**** Буџетска резерва 5.000 10.000 200 

**** Буџетска резерва 5.000 10.000 200 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 160.806 192.406 120 

510000 И з д а ц и    з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 160.806 192.406 120 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 160.806 192.406 120 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 148.306 168.256 113 

511200 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката 10.000 13.150 132 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.500 11.000 733 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме       

511500 Издаци за биолошку имовину       

511600 Издаци за инвестициону имовину       

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 1.000 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 И з д а ц и    з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у   и з   т р а н с а к ц и ј а       

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

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

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

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 1.379.707 1.451.904 105 

 

      Р Е Б А Л Н С    Б У Џ Е Т А 

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР  ЗА 2020.ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ 
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Економски  
код 

О П И С 
УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ ЗА 

2020. 

НАЦРТ 
РЕБАЛАНСА 

ЗА 2020. 

ИНДЕКС 
(4/3) 

1 2 3 4 5 

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е  -4.530 -80.836 1784 

  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   0 0   

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

911000 Примици од финансијске имовине 0 0   

911100 Примици од хартија од вриједности (изузев акција)       

911200 Примици за акције и учешћа у капиталу       

911300 Примици од финансијских деривата       

911400 Примици од наплате датих зајмова       

911500 Примици по основу орочених новчаних средстава       

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

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

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

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

611000 Издаци за финансијску имовину 0 0   

611100 Издаци за хартије од вриједности (изузев акција)       

611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу       

611300 Издаци за финансијске деривате       

611400 Издаци за дате зајмове       

611500 Издаци по основу орочених новчаних средстава       

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

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

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

  НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -74.530 -74.530 100 

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

921000 Примици од  задуживања 0 0   

921100 Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција)       

921200 Примици од узетих зајмова 0 0   

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

928100 Примици од задуживања код других јединица власти       

928200 
Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице 
власти       

620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а 74.530 74.530 100 

621000 Издаци за отплату дугова 74.530 74.530 100 

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

621200 Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима       

621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 74.530 74.530 100 

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       
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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 -30000 -30000 100 

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  30000 30000 100 

631000 Остали издаци 30000 30000 100 

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност       

631200 Издаци по основу депозита и кауција       

631300 Издаци по основу аванса       

631900 Остали издаци 30.000 30.000 100 

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 100000 23694 24 

 

 

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2020.ГОДИНУ - 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 

Економск
и  

код 
О П И С 

УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ ЗА 

2020. 

НАЦРТ 
РЕБАЛАНСА 

ЗА 2020. 

ИНДЕКС 
(4/3) 

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  1.218.901 1.259.498 103 

  СРЕДСТВА ЗА СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ 70.600 58.903 83 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 70.600 58.903 83 

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 70.600 58.903 83 

412930 
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа-привремени и 
повремени послови 1.000 600 60 

412930 
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа-Расходи за бруто 
накнаде скупштинским одборницима 60.000 55.000 92 

412930 
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа-Расходи за накнаде 
скупштинским радним тијелима 5.500 3.000 55 

412930 Расходи за остале накнаде за рада ван радног односа (Секретар СО) 0 0   

412940 
Расходи по основу репрезентације - трошкови општинских и осталих 
манифестација 3.600 0 0 

412940 Расходи по основу репрезентације - трошкови сајма привреде 500 303 61 

  СРЕДСТВА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ 1.176.281 1.245.515 106 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 916.201 953.835 104 

411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 544.000 593.130 109 

411100 Расходи за бруто плате 445.000 490.000 110 
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411210 
Расходи за накнаде за превоз и смјештај - Расходи за накнаде за превоз на 
посао и са посла 8.500 8.500 100 

411220 Расходи за накнаде за топли оброк  37.000 39.000 105 

411220 Расходи за регрес за годишњи одмор 12.000 12.480 104 

411250 Расходи за јубиларне награде 3.000 3.800 127 

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

411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 35.000 35.000 100 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 3.000 3.850 128 

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 194.531 193.135 99 

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

412210 Расходи по основу утрошка електричне енергије 15.744 16.000 102 

412220 Расходи за комуналне услуге-Расходи за услуге одвоза смећа 1.300 1.200 92 

412220 
Расходи за комуналне услуге-Расходи за услуге дератизације и 
дезинсекције 3.000 0 0 

412230 Расходи за коришћење фиксног телефона 4.000 2.500 63 

412230 Расходи за коришћење мобилног телефона 3.300 3.100 94 

412230 Расходи за коришћење интернета 2.000 1.800 90 

412230 Расходи за поштанске услуге 7.500 6.500 87 

412310 Расходи за канцеларијски материјал 6.500 6.000 92 

412320 Расходи за материјал за одржавање чистоће 2.000 2.000 100 

412330 Расх.за стручну литературу, часописе и днев. штам. 500 800 160 

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

412390 Расходи за остали режијски материјал 500 500 100 

412510 Расходи за текуће одржавање зграда 3.000 7.500 250 

412510 Расходи за текуће одржавање амбуланте   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 0   

412520 Постављање путне сигнализације на локалним путевима 1.000 5.000 500 

412520 Чишћење канала на подручју Лончара, Човић Поља и Доњег Жабара 3.000 0 0 

412520 Уређење круга код нове зграде Општине 3.000 0 0 

412520 
Расходи за  текуће одржавање осталих грађевинских објеката - 
канализација 2.000 1.400 70 

412520 

Расходи за  текуће одржавање осталих грађевинских  објеката - трошкови 

одржавања уличне расвјете  4.000 10.200 255 

412520 
Расходи за  текуће одржавање осталих грађевинских  објеката - трошкови 
одржавања семафора 1.000 2.000 200 

412520 
Расходи за  текуће одржавање осталих грађевинских објеката - одржавање 
објеката за водоснабдијевање 0 0   

412530 Расходи за текуће одржавање опреме - одржавање превозних средстава 2.000 2.000 100 

412530 Расходи за текуће одржавање опреме - одржавање канцеларијске опреме 1.500 1.000 67 

412610 Расходи по основу службених путовања 300 380 127 

412630 Расходи по основу утрошка горива 5.000 4.000 80 

412710 Расходи за услуге финансијског посредовања - трошкови платног промета 5.000 5.500 110 

412720 Расходи за услуге осигурања - Осигурање возила 400 400 100 
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412725 Расходи за услуге осигурања-Расходи за осигурање запослених 367 350 95 

412730 
Расходи за услуге информисања – Расходи за услуге 
штампања,објављивање тендера, огласа,претплате на Сл.гласник итд. 3.000 5.300 177 

412730 Расходи за услуге медија 500 0 0 

412740 Расходи за рачуноводствене услуге 12.000 12.000 100 

412750 Расходи за геодетско-катастарске услуге 1.000 1.000 100 

412750 
Расходи за геодетско-катастарске услуге-Катастар непокретности за 
излагање и идентификацију непокретности 1.800 0 0 

412750 Расходи за остале услуге - идентификација непокретности 0 0   

412750 Расходи за адвокатске услуге 0 0   

412750 Расходи за остале правне и административне услуге 1.000 1.300 130 

412770 Расходи за компјутерске услуге - услуге техничке подршке - Ресор за трезор 2.750 2.585 94 

412790 Остале услуге - Инспектори 500 0 0 

412790 Израда шумско привредне основе 0 0   

412790 Израда пољопривредне основе 5.000 0 0 

412790 Израда просторног плана општине 5.000 0 0 

412790 Израда стратегије локалног развоја општине 5.000 0 0 

412790 Остале стручне услуге - ревизија еколошке дозволе за канализацију 0 1.000   

412810 Расходи за услуге одржавања јавних површина 7.000 10.000 143 

412810 

Расходи за услуге одржавања јавних површина - Расходи по основу 
утрошка ел.расвјете на јавним површинама - трошкови енергије - јавна 
расвјета и семафори 21.000 25.000 119 

412920 Расходи за стручно усавршавање запослених 600 700 117 

412930 
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа-привремени и 
повремени послови и уговори о дјелу 7.000 10.000 143 

412930 Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група 4.000 3.000 75 

412930 Расходи за накнаде ОИК 8.770 8.770 100 

412930 Расходи за бруто накнаде волонтерима 0 0   

412940 Расходи по основу репрезентације – чајна кухиња 3.000 2.300 77 

412940 Расходи по основу репрезентације  2.000 3.800 190 

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 250 800 320 

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

412990 Остали непоменути расходи - Притивградна заштита 6.000 6.000 100 

412990 Остали непоменути расходи - остале манифестације 0 0   

412990 

Остали непоменути расходи - обезбјеђење општинских зграда и накнада за 

предају завршног рачуна 1.500 1.500 100 

413000 РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ТРОШКОВИ 
37.670 37.670 

100 

413320 
Расходи по основу камата на примљене зајмове од домаћих јавних 
финансијских субјеката -Нова б. 28.050 28.050 100 

413320 
Расходи по основу камата на примљене зајмове од домаћих јавних 
финансијских субјеката - Нова б. - средства од ИРБ 9.620 9.620 100 

413710 Трошкови сервисирања зајмова примљ. у земљи 0 0   

413910 Расходи по основу затезних камата у земљи 0 0   

414000 СУБВЕНЦИЈЕ 7.500 16.400 219 
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414120 
Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областимa - расходи по 
основу ванреддног стања изазваног присуством Covid 19 0 5.700   

414140 

Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областим - расходи по 

основу утрошка електричне енергије - канализација 1.500 500 33 

414140 Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима - Одвоз смећа 5.500 6.200 113 

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 500 4.000 800 

415000 ГРАНТОВИ 50.500 51.000 101 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Спортске организације 12.000 16.000 133 

415210 
Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Спортске 
манифестације 1.000 1.000 100 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Вјерске организац. - 

Црквена општина Д.Жабар и Лончари 2.000 1.500 75 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Основна школа 2.500 2.000 80 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - КУД 0 0   

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

415210 
Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - трошкови за 
провођење локалних избора  0 1.000   

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Општинска 

организација Црвеног крста 3.000 3.000 100 

415210 
Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Борачка организација 
општине Д.Жабар 5.000 4.000 80 

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 2.500 63 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Удружење пензионера 500 500 100 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Удружење 

пољопривредника 2.000 1.000 50 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Удружење пчелара 1.000 500 50 

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Синдикална 

организација Органа управе Општине Д.Жабар 1.000 0 0 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Остали 1.500 3.000 200 

415210 Текући грантови непрофитним субј.у земљи - Амбуланта - струја и телефон 4.500 4.500 100 

415230 
Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи - Црква у Човић 
Пољу 10.000 10.000 100 

416000 
ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ ИСПЛАЋУЈУ ИЗ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ 79.000 59.000 75 

416120 

Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине - Текуће 

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

416120 
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине - Текуће 
помоћи студентима 17.000 15.000 88 

416120 
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине - Текуће 
помоћи ученицима -превоз ученика 53.000 35.000 66 

416120 

Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине - Остале 

текуће дознаке грађанима 4.500 4.500 100 

487000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 0 0   

487200 

Трансфери Министарству пољопривреде-наставак изградње пјешачке 

стазе 0 0   

419000 РАСХОДИ ПО СУДСКИМ РЈЕШЕЊИМА 3.000 3.500 117 

419100 Расходи по судским рјешењима 3.000 3.500 117 

**** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 5.000 10.000 200 

**** Буџетска резерва 5.000 10.000 200 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 155.550 187.150 120 
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510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 155.550 187.150 120 

511000 ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ 155.550 187.150 120 

511120 Асфалтирање локалних путева 20.000 0 0 

511120 
Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора - 
Наставак изградње Дома културе у Човић Пољу  1.000 500 50 

511120 

Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора-
Изградња аутобуских стајалишта уз магистрални пут дионица    Обудовац 
2-Лончари у Д.Жабару 5.000 1.000 20 

511120 
Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора-
Изградња Дјечијег вртића на подручју општине 5.000 1.000 20 

511120 Адаптација зграде "Агопосавина"  110.050 54.000 49 

511120 Наставак изградње пјешачке стазе 0 0   

511120 Изградња пјешачке стазе Лончари - Брчко 0 0   

511130 
Издаци за изградњу и прибављање ост.саобраћ.обј. - аутобуско стајалиште 
код централне Основне школе 0 1.000   

511190 

Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водов. Канализација - 

прикључак на канализациону мрежу Д.Жабар  2.000 0 0 

511190 Наставак изградње бунара Баре 0 0   

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

511190 Саобраћајни знакови код нове зграде општине 0 500   

511290 
Издаци за инвестиц.одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих 
објеката - Јавна расвјета 10.000 10.000 100 

511290 
Издаци за инвестиц.одржав., реконстр.и адаптацију осталих објеката - 
постављање олука и лимова на згради поред згр.нове општине 0 3.150   

511320 Издаци за набавку канцелар.опреме, алата и инвент. 1.500 11.000 733 

511710 

Издаци за осталу нематеријалну произведену имовину-набавка рачунарског 

програма 1.000 0 0 

621000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 104.530 104.530 100 

621300 Развојна банка 2014. 0 0   

621300 Нова б. 52.700 52.700 100 

621300 Нова б.-Средства од ИРБ 21.830 21.830 100 

631900 Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година 30.000 30.000 100 

  СРЕДСТВА ЗА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 225.100 236.260 105 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 219.600 230.760 105 

411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 74.000 71.660 97 

411100 Расходи за бруто плате 61.000 61.000 100 

411210 
Расходи за накнаде за превоз и смјештај-Расходи за накнаде за превоз на 
посао и са посла 0 600   

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

411220 Расходи за накнаде за топли оброк  6.000 4.000 67 

411220 Расходи за регрес за годишњи одмор 1.500 1.560 104 

411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 5.500 3.500 64 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 0 1.000   

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   
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414140 
Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима - Субвенције 
за струју  0 0   

416000 
ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ ИСПЛАЋУЈУ ИЗ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ 142.000 155.500 110 

416110 
Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују од стране 
установа социјалне заштите - стална новчана помоћ 30.000 29.000 97 

416110 
Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују од стране 
установа социјалне заштите - додатак за помоћ и његу другог лица 83.000 90.500 109 

416110 
Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују од стране 
установа социјалне заштите - помоћ у кући 0 0   

416110 
Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују од стране 
установа социјалне заштите - смјештај у домове 24.000 33.000 138 

416110 
Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују од стране 
установа социјалне заштите - једнократна новчана помоћ 4.000 2.000 50 

416120 Текуће помоћи породици, дјеци и омладини - Подстицај наталитету 1.000 1.000 100 

416120 

Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине - Остале 

текуће дознаке грађанима  0 0   

416130 Остале капиталне дознаке штићеницима установа социјалне заштите       

487000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 5.500 5.500 100 

487400 Трансфери Фонду здравственог осигурања - за социјално угр.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 7.256 5.756 79 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 2.000 500 25 

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 2.000 500 25 

412510 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката 1.000   0 

412510 
Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - Мрежа за 
игралиште у Дујковачи 0 0   

412930 Расходи за остале накнаде за рад ван радног односа 1.000 500 50 

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5256 5256 100 

511000 ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ 5256 5256 100 

511120 
Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора - 
Изградња сале за вјерске обреде у Лончарима 5.256 5.256 100 

  

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.484.237 1.556.434 105 

 

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2020.ГОДИНУ  - 

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Табела 1 

Функционални 
код 

Ф  У  Н  К  Ц  И  Ј  А 
УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ ЗА 

2020. 

НАЦРТ 
РЕБАЛАНСА 

ЗА 2020. 

ИНДЕКС 
(4/3) 

1 2 3 4 5 

1 Опште јавне услуге 943.601 987.598 105 

2 Одбрана 0 0   

3 Јавни ред и сигурност 0 0   

4 Економски послови 35.000 15.000 43 

5 Заштита животне средине 13.800 17.400 126 

6 Стамбени и заједнички послови 138.306 181.406 131 

7 Здравство 4.500 4.500 100 

8 Рекреација, култура, религија 25.000 28.500 114 

9 Образовање 72.500 52.000 72 

10 Социјална заштита 142.000 155.500 110 
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  УКУПНО 1.374.707 1.441.904 105 

Табела 2 

Функционални 
код 

Ф  У  Н  К  Ц  И  Ј  А 
УСВОЈЕНИ 
БУЏЕТ ЗА 

2020. 

НАЦРТ 
РЕБАЛАНСА 

ЗА 2020. 

ИНДЕКС 
(4/3) 

1 2 3 4 5 

ЗУ Заједничке услуге 1.135.207 1.205.904 106 

ИУ Индивидуалне услуге 239.500 236.000 99 

  УКУПНО(1+2) 1.374.707 1.441.904 105 

 

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА 

                                                           СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА                                                                                                 

62,98

12,73

17,63
5,141,52

ПОРЕСКИ

НЕПОРЕСКИ

ПРИХОДИ

ТРАНСФЕРИ

ГРАНТОВИ

СУФИЦИТ

Odrezak 9

 

У структури прихода дошло је до смањењаа пореза на додату вриједност који је смањен за 8% у 

односу на првобитни план, а планиран је на бази остварења у првих осам мјесеци текуће године и 

процјене остварења до краја године. Остали непорески приходи су смањени за 51% у односу на 
првобитни план због смањеног остварења истих. 

Грантови у износу од 80.000 КМ су намијењени за уређење круга око нове зграде општине 

„Агропосавина“, а пристигли су од Фонда за заштиту животне средине Републике Српске.  
Фонд за заштиту животне средине је учествовао у финансирању наведеног пројекта са 80%, а 

општина са 20%. 

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

Републике Српске, а износе 274.430 КМ.  
Ребалансом за 2020.годину су планиране редовни трансфери од Министарства управе и локалне 

самоуправе за неразвијеност у износу од 84.429 КМ, трансфер од Министарства здравља и социјалне 

заштите, који се односи на исплате социјалних помоћи социјално угроженим лицима и личних 
инвалиднина у износу од 81.601 КМ, трансфер од Министарства финансија Републике Српске у износу 

од 1.000 КМ за комуналног полицајца за активности везане за период ванредног стања због присутности 

вируса Covid-19 и трансфер од Владе Републике Српске у износу од 107.400 КМ за сузбијање посљедица 
од вируса Covid-19. 

Суфицит из претходне године у износу од 23.694 КМ односи се на дио неутрошених средстава из 

2018. и 2019.године, намијењених за адаптацију зграде „Агропосавина“. 
 

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА 

                                                           СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ВРСТАМА    
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12,36

4,79

1,93
0,643.77

79.93

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

НЕФИНАНСИЈСКА

ИМОВИНА

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

ТРАНСФЕРИ

ИЗМЕЂУ

РАЗЛ.ЈЕД.ВЛАСТИ
ОТПЛАТЕ КРЕДИТА

 

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 
Текући трошкови су ребалансом планирани у износу од 1.243.998 КМ, што је у односу на 

првобитни план за 2020.годину више за 3%. Учешће текућих трошкова у укупно планираним расходима 

је 79,93%. 
Расходи за лична примања су ребалансом планирани у износу од 664.790 КМ, што је за 8% више 

од планираних основним планом. Ребалансом буџета за 2020.годину су планирани тренутно реални 

расходи за лична примања за текућу годину, који подразумијевају плате радника са коефицијентима који 

су у складу са Колективним уговором, висину топлог оброка, трошкове превоза радника на посао и са 
посла и јубиларне награде у складу са законским прописима.  

Повећање бруто плата у односу на првобитни план је услиједило због пријема у стални радни 

однос лица са виском стручном спремом које ће обављати финансијско рачуноводствене послове, а 
према препоруци Ревизије за јавни сектор, пошто је до сада ове послове обављало лице-представник 

књиговодственог бироа. Тaкође, примљен је још један радник - спремачица, због преласка општинске 

администрације у нову зграду општине, усљед чега ће доћи до повећања обима посла, због веће 
површине нове зграде општинске управе и већег круга око исте. Урађене су и корекције коефицијената 

постојећим радницима, због ниских појединачних плата, а у складу са Колективним уговором. Расходи 

за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених су планирани у складу са првобитним 

планом. Расходи за отпремнине и једнократне помоћи су повећане због непланираних једнократних 
помоћи за случај двоје новорођене дјеце од стане запослених радница. 

Расходи по основу коришћења роба и услуга су, ребалансом, планирани у износу од 256.138 КМ 

или 95% у односу на усвојени првобитни план за 2020.годину. Расходи из ове групе су ребалансом 
буџета за 2020.годину, планирани у мањим или већим износима у односу на првобитни план, па је 

дошло до потребе за кориговањем истих. Највеће повећање у овој групи расхода је код расхода за текуће 

одржавање зграда - кречење зграде која се налази поред нове зграде општине, расхода за постављање 

путне сигнализације на локалним путевима, расхода за текуће одржавање уличне расвјете и одржавања 
семафора. Остале ставке у овој групи расхода су, ребалансом, планиране у нешто мањим или истим 

износима као и буџетом за 2020.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. 

Субвенције су планиране у износу од 16.400 КМ , а односе се на субвенције нефинансијским 

субјектима усљед ванредног стања изазваног присуством вируса Covid-19, трошкове електричне 

енергије за канализацију, субвенције за одвоз смећа и субвенције у области безбједности саобраћаја у 
нашој општини. Субвенције нефинансијским субјектима усљед ванредног стања изазваног присуством 

вируса Covid-19 првобитним буџетом нису планиране, а субвенције у области безбједности саобраћаја у 

нашој општини су, ребалансом, планиране у износу од 4.000 КМ. Износ од 2.000 КМ је уплаћен на рачун 
нашег буџета у 2019.години од стране Агенције за безбједност саобраћаја, али у истој години није 

утрошешено. Услов за уплату средстава је да наведени пројекат Агенција финансира учешћем од 50%, а 

општина, такође, 50%. 
Грантови су, ребалансом, планирани у износу од 51.000 КМ или 101% у односу на првобитни план 

за 2020.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 
214.500 КМ или за 3% мање него првобитним планом за 2020. годину. До смањења је дошло код 
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трошкова превоза ученика у школу због обављања наставе он лајн методом у вријеме ванредног стања и 

стипендија студентима због смањеног броја студената. До повећања је дошло због пораста додатка за 
помоћ и његу другог лица и расхода за смјештај у домове лица којима је то потребно. 

Расходи по судским рјешењима су планирани у зносу од 3.500 КМ. 

Трансфери између различитих јединица власти у износу од 5.500 КМ односи се на  трансфер 
Фонду здравственог осигурања за здравствено осигурање социјално угрожених лица.  

 

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

192.406 КМ. Њихово учешће у укупно планираним расходима износи 12,36%. Капитални расходи се 

односе  на средства за израду идејног пројекта за изградњу аутобуских стајалишта уз магистрални пут - 
дионица Обудовац 2 - Лончари у Д.Жабару и за дјечији вртић од по 1.000 КМ.  

Средства за адаптацију зграде “Агропосавина” су планирана у износу од 54.000 КМ, а за 

аутобуско стајалиште код централне Основне школе је планирано 1.000 КМ. За вањско уређење круга 
око зграде нове општине је планирано 105.000 КМ, од чега је 80.000 КМ пристигло од Фонда за заштиту 

животне средине РС, а 25.000 КМ је планирано из општинских средстава. За саобраћајне знакове код 

нове зграде општине је планирано 500 КМ, а за јавну расвјету 10.000 КМ. За постављање олука и лимова 

на згради поред зграде нове општине планирано је 3.150 КМ, а за набавку опреме 11.000 КМ. У склопу 
опреме планирана је израда шалтер сале у новој згради општине и набавка остале опреме.  

 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА су планирани у износу од 104.530 КМ, што износи 6,72% од 

укупно планираних расхода. На отплате кредита односи се 74.530 КМ, а износ од 30.000 КМ односи се 

на измирење расхода из ранијих година. 
 

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ су планирана у износу од 10.000 КМ или 0,64% у односу на 
укупне расходе.                  

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу Одлуке Скупштине општине Доњи Жабар усвојен је Буџет за 2020.годину којим су су 

утврђени укупни приходи у износу од 1.484.237 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 Ссрпске“, број 121/12 и 52/14) 

настала је потреба доношења Ребаланса буџета општине за 2020.годину.  

У оквиру Нацрта Ребаланса буџета приказана је структура прихода коју чине: порески приходи, 
непорески приходи, грантови, трансфери између буџетских јединица различитих нивоа властии суфицит 

из претходне године. 

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. 
   

 

110. 
На основу члана 55. став 3. тачка 1. Закона о службеницима и намештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 72. став 1. 
Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17 и 6/20), а у складу 

са чланом 181. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 

Жабар“, број 12/17 и 7/19),  Скупштина општине Доњи Жабар је, на 34. редовној седници одржаној дана 
16.10.2020.године, донела:  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА РАЗВОЈ,УПРАВУ И ЈАВНЕ 

СЛУЖБЕ У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

Члан 1. 
Тодор Шалипур из Лончара, дипл. инжињер пољопривреде, разрешава се вршиоца дужности  

Начелника одељења за развој, управу и јавне службе Општинске управе општине Доњи Жабар, са даном 

29.08.2020.године, због истека мандата на који је именован. 
 

Члан 2. 
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Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-50/20                                                                               Предсједник Скупштине 
Датум: 16.10.2020.године                                                                      Перо Стевановић, с.р.    

   

 

 

АКТИ  ШТАБА  ЗА  ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ 
 

111. 
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у 

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

 

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

И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

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

Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва до 02.11.2020.године забрањују се сва јавна 

окупљања у групама већим од 50 лица, што укључује и окупљања као што су свадбе, сахране и 
слична организована окупљања. 

2. До 02.11.2020.године ограничава се радно време угоститељским објектима за исхрану и пиће од 

06:00 до 24:00 часа. 
3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 2. овог Закључка односи 

се и на угоститељске објекте за смештај. 

4. До 02.11.2020.године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста 
искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

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

прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за 
спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту. 

6. Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве дужни су: 

1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт 
за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење  броја лица у објекту 

у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце и  

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

7. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних 

просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

8. Овим Закључком ставља се ван снаге Закључак о регулисању рада трговинских, занатских и других 
објеката и служби на територији општине Доњи Жабар број 02-503-2-27/20 од 21.09.2020.године. 

9. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
 

Број: 02-503-2-28/20                                                                                   КОМАДАНТ  ШТАБА 

Датум: 12.10.2020.године                                                                          Никола Ђокановић, с.р.                            
   

112. 
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 

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

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

општине Доњи Жабар,  доноси: 
 

ЗАКЉУЧАК  
О РЕГУЛИСАЊУ  РАДА УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ  

И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
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1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији 

општине Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва до 16.11.2020.године забрањују се: 

1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица, 

2) музика уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће, 

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

други породични скупови сличне природе).  

2. Обавезују се грађани да: 

1) на отвореном и у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) и 

придржавају се заштитне мјере физичког растојања од два метра, 

2) у затвореним просторијама да се, поред ношења заштитне маске и одржавања физичког 

растојања од два метра, придржавају упутстава Института за јавно здравство Републике Српске 

за боравак у затвореном простору, у заисноти од дјелатности која се обавља. 

3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. oбавезе ношења заштитне маске су изузета: 

1) дјеца млађа од 7 година живота, 

2) лица са посебним потребама која не могу скинути маску без помоћи других, 

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

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

грађанима да: 

1) услуге пружају заштићеном маском, 

2) oбавезно спроводе мјере дезинфекције, 

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

4) придржавају се упутстава Института за јавно здравство Републике Српске за организовање рада 

у зависности од дјелатности коју обављају. 

5. До 16.11.2020.године ограничава се радно време угоститељским објектима за исхрану и пиће од 

06:00 до 24:00 часа. 
6. Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 5. овог Закључка односи 

се и на угоститељске објекте за смештај. 

7. До 16.11.2020.године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста 
искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

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

прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за 
спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту. 

9. Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве дужни су: 

1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт 
за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у 

зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце и  

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

односу на његову површину. 
10. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију 

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

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

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

12.  Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 2. овог Закључка санкционисаће се у складу са Законом о 
јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“ број 11/15) и Законом о заштити 

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

98/20). 

13.  Овим Закључком ставља се ван снаге Закључак о регулисању рада трговинских, занатских и 
других објеката и служби на територији општине Доњи Жабар број 02-503-2-28/20 од 

12.10.2020.године. 

14.   Овај Закључак ступа на снагу даном доношења. 
 

Број: 02-503-2-30/20                                                                                   КОМАДАНТ  ШТАБА 

Датум: 21.10.2020.године                                                                          Никола Ђокановић, с.р.                            
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АКТИ  НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ 
 

113. 
Начелник Општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 17. и члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 2. Правилника о поступку директног споразума 
(„Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 12/14), доноси: 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ  

МАТЕРИЈАЛ  ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

I 
Приступа се поступку јавне набавке роба - канцеларијски материјал за потребе Општинске управе 

општине Доњи Жабар, ЈРЈН 2280000-8. 
 

II 

Процењена вредност јавне набавке је до 300,00 КМ, са ПДВ-ом.  
 

III 
Средства за извршење ове Одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2020.годину. 

Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за канцеларијски 

материјал”, економски код 412310, потрошачка јединица 0072130. 
 

IV 

За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.  
 

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

Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-404-3-5/20                                                                                    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Датум: 05.10.2020.године                                                                          Никола Ђокановић, с.р.  
   

 

114. 
Начелник Општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 17. и члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама 

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

(„Службени гласник општине Доњи Жабар”, број 12/14) и члана 65. Статута општине Доњи Жабар 
(„Службени гласник Општине Доњи Жабар“, број 9/17 и 6/20),  доноси: 

 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ У 

ДОЊЕМ ЖАБАРУ И ЛОНЧАРИМА У 2020.ГОДИНИ 
  

I 

Приступа се поступку јавне набавке услуга - одржавање уличне расвете у Доњем Жабару  (улице  
Светог Саве и Кнеза Лазара) и у Лончарима (насеље Дујковача), ЈРЈН 50232000-0. 

 

II 

Процењена вредност јавне набавке је до 1.700,00 КМ, са ПДВ-ом. 

Средства за извршење ове Одлуке обезбеђена су у буџету општине Доњи Жабар за 2020.годину, 

економски код 412520 - расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - трошкови 
одржавања уличне расвјете. 

 

III 

За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.  
 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 
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Број: 02-404-25/20                                                                                    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Датум: 12.10.2020.године                                                                          Никола Ђокановић, с.р.  
   

 

115. 
Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 17. и члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 65. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник 

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

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ У 

ДОЊЕМ ЖАБАРУ У „ТОМИЋ СОКАКУ“ 
 

I 

Приступа се поступку јавне набавке радова - изградња јавне расвјете у Доњем Жабару у „Томић 

сокаку“, у складу са предмером радова, ЈРЈН 45316000-5. 
 

II 

Процењена вредност јавне набавке је до 2.500,00 КМ, са ПДВ-ом.  
 

III 
Средства за извршење ове Одлуке обезбеђена су у буџету општине Доњи Жабар за 2020.годину,  

економски код 511-290 „издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих 

објеката - јавна расвета“. 
  

IV 
За предметну јавну набавку спровешће се директни поступак. 

 

V 

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

Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-404-26/20                                                                                    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Датум: 19.10.2020.године                                                                          Никола Ђокановић, с.р.  
   

 

116. 
На основу члана 59. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 16. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију 

радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 

10/17) и члана 65. став 1. тачка 7. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 
Жабар“, број 9/17 и 6/20), Начелник општине Доњи Жабар доноси: 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Општинске управе општине Доњи Жабар („Службени гласник општине 
Доњи Жабар“, број 4/19), у члану 7. речи „Одјељење за развој, управу и јавне службе“ замењују се 

речима „Одјељење за општу управу и инспекцијске послове“ као и у целом тексту Одлуке у 

одговарајућем падежу. 
 

Члан 2. 

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

 

Број: 02-12-8/20                                                                                        НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Датум: 19.10.2020.године                                                                          Никола Ђокановић, с.р.  
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ОРГАНИЗАЦИОНА  ШЕМА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

 

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 

Замјеник Начелника 

општине 

Савјетник Начелника 

општине 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

- организационе јединице - 

Секретар  Скупштине 

Општине 

Одељење за општу управу и 

инспекцијске послове 

Одсјек за буџет, финансије и 

уређење простора 

   

 

 

117. 
Начелник општине Доњи Жабар, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 17. и члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама 

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

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

П О С Е Б Н У    О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ  

У ДОЊЕМ ЖАБАРУ У „ТОМИЋ СОКАКУ“ 
 

I 

Доноси се Посебна одлука о приступању поступку јавне набавке радова - изградња јавне расвете у 
Доњем Жабару, у „Томић сокаку“, ЈРЈН 45316000-5, која није предвиђена планом јавних набавки за 

2020.годину. 
 

II 

Овом Одлуком врши се допуна табеларног приказа годишњег плана јавних набавки за 2020.годину 
који се сматра саставним делом ове Одлуке.  
 

III 

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

Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-404-26/20                                                                                    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Датум: 19.10.2020.године                                                                          Никола Ђокановић, с.р.  
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ДОПУНА ГОДИШЊЕГ  ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2020.ГОДИНИ 
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118. 
На основу члана 59. став 1. тачка 8. и члана 60. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 16. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и 

систематизацију радних места у градској односно општинској управи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 10/17), члана 65. став 1. тачка 8. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник 

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

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКАО ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места Општинске управе општине Доњи 

Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/19, 9/19, 3/20 и 4/20) у члану 3. у тачци 1. 
речи: „Одјељење за развој, управу и јавне службе“ замењују се речима „Одјељење за општу управу и 

инспекцијске послове“, као и у целом тексту Правилника у одговарајућем падежу. 
 

Члан 2. 

У члану 11. у тачци 15. у посебним условима у загради после речи „трећи“  додају се речи „или  

четврти“. 
 

Члан 3. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана о дана  објављивања у „Службеном гласнику  општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-12-7/20                                                                                        НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Датум: 19.10.2020.године                                                                          Никола Ђокановић, с.р.                                                       
   

 

119. 
На основу члана 98. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 7. Правилника о поступку 
запошљавања приправника у Општинску управу општине Доњи Жабар („Службени гласник општине 

Доњи Жабар“, број 7/17), Начелник општине Доњи Жабар, доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 о именовању конкурсне комисије за пријем приправника у Општинску управу општине Доњи Жабар  

 

I 
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У конкурсну комисију за пријем приправника у Општинску управу општине Доњи Жабар, по 

Јавном конкурсу број 02-123-2/20, објављеном у дневном листу „Вечерње новости“ дана 
06.10.2020.године, Начелник општине именује: 

1. Маријана Митровић, мастер правник, службеник са одговарајућим професионалним искуством, 

предсједник комисије, 
2. Душан Симић, службеник са одговарајућим професионалним искуством, члан, 

3. Свјетлана Стевановић, стручни сарадник за управљање људским ресурсима, члан. 
 

II 

Задатак конкурсне комисије да у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе и Правилником о поступку запошљавања приправника у 

Општинску управу општине Доњи Жабар спроведе поступак за пријем приправника у Општинску 

управу Доњи Жабар по јавном конкурсу за пријем приправника у Општинску управу Доњи Жабар, број 

02-123-2/20 од 30.09.2020.године, који је објављен у дневном листу „Вечерње новости“ дана 06.10.2020. 
године. 

 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавит ће се  у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-022-14/20                                                                                    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Датум: 13.10.2020.године                                                                          Никола Ђокановић, с.р.                            

   

 

САДРЖАЈ: 
 

АКТИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
103.   Закључак о усвајању извода из записника са 33. редовне седнице СО Доњи Жабар, 

104.  Закључак о усвајању Информације о упису ученика у први разред основне школе за 2020./2021.год., 

105.   Закључак о усвајању Годишњег плана рада ОШ „Доњи Жабар“ за 2020./2021.год., 

106.  Закључак о усвајању Извјештаја о раду и реализацији васпитно-образовног рада основне школе на крају  

школске 2019./2020.год., 
107.  Закључак о усвајању Плана рада зимске службе за зимску сезону 2020./2021.године, 

108.   Одлука о усвајању извјештаја о извршењу буџета општине Доњи Жабар за прво полугодиште 2020.године, 

109.  Одлука о усвајању нарта ребаланса буџета општине Доњи Жабар за 2020.годину, 

110.  Решење о разрешењу вд. Начелника одјељења за развој,управу и јавне службе у Општинској управи општине 

Доњи Жабар. 
 

АКТИ  ШТАБА  ЗА  ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ 
 

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

територији општине Доњи Жабар, од 12.10.2020.године, 
112. Закључак о регулисању рада угоститељских, трговинских, занатских и других објеката и служби на 

територији општине Доњи Жабар, од 21.10.2020.године. 

 

АКТИ  НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ 
113.  Одлука о приступању поступку јавне набавке роба - канцеларијски материјал за потребе Општинске управе, 

114. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - одржавање уличне расвјете у Доњем Жабару и 

Лончарима у 2020.години, 

115. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова - изградња јавне расвјете у Д. Жабару у „Томић сокаку“, 
 

116. Одлука о измени Одлуке о оснивању Општинске управе општине Доњи Жабар, 

117.  Посебна одлука о приступању поступку јавне набавке радова - изградња јавне расвете у Доњем Жабару у 

„Томић сокаку“, 

118.  Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места Општинске управе 

општине Доњи Жабар, 

118. Рјешење о именовању конкурсне комисије за пријем приправника у Општинску управу општине Доњи Жабар. 
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Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Перо Стевановић, Предсједник Скупштине 

општине Доњи Жабар; администратор: Миле Максимовић. Тел./факс: 054-875-100. „Службени гласник општине 

Доњи Жабар“ излази по потреби. Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86 отворен код 

НЛБ Банке а.д. Бања Лука - филијала у Брчком. 


